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AQUÍFEROS 

1.1 POTENCIAL HIDRÁULICO 

Estudo do potencial hidráulico existente na área de implantação das captações existentes 

e na sua envolvente, tendo em vista a efectiva preservação da qualidade futura das 

reservas de água doce subterrâneas. 

Resposta: 

No PG0286 no Relatório "Elaboração de plano de Contingência para Abastecimento de Água à 

Península de Tróia", não se encontra a referência ao "potencial hidráulico existente na área de 

implantação das captações existentes"; 

No PG0166 Relatório 01  "Serviços de Consultoria para Apoio à Gestão dos Sistemas de Captação 

de Água da Infratróia", de dezembro 2018, apresenta-se uma figura com a superfície piezometrica e o 

fluxo. Seguidamente apresenta-se o extrato retirado da página 66. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Após várias visitas de campo para recolha de dados, foram realizadas medições do 

nível piezométrico nas captações existentes.  

Foram tomados em consideração para a elaboração da superfície piezométrica os 

dados recolhidos no dia 3 de outubro de 2018, uma vez que todas as captações 

visitadas estavam em repouso, correspondendo o nível piezométrico ao nível 

hidrostático. Além dos piezómetros profundos, foi também medido o nível 

piezométrico nas captações RA1 a RA3, AC6 e PS3. 

A superfície piezométrica da área em estudo foi obtida através de interpolação pelo 

método do inverso da distância (IDW) dos dados de campo, tendo resultado na Figura 

0.1. 

Segundo os dados obtidos, observa-se que a cota do nível hidrostático é mais baixa 

na zona da captação PS3, superando os 12 metros abaixo do nível médio do mar. É 

na envolvência do piezómetro RA5 que o nível hidrostático está a uma cota mais 

elevada, cerca de 5 metros acima do nível médio do mar. 
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Figura 0.1 – Interpolação da superfície piezométrica da área em estudo com base em furos de 250 

m 

 

  



 

 

 

 

 

Pós-Avaliação – Cumprimento das Condicionantes – Plano de Contingência de Troia – Perdas de Água 
3 

1.2 ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

Apresentação de eventuais áreas para captação de água a localizar fora do perímetro 

actual, de forma a evitar rebaixamentos. 

Resposta: 

Para a questão da .."com apresentação de eventuais áreas para captação de água a localizar 

fora do perímetro actual, de forma a evitar rebaixamentos.", apresenta-se no  PG0286 no Relatório 

"Elaboração de plano de Contingência para Abastecimento de Água à Península de Tróia", Relatório 

de Março de 2020, nas páginas 47 a 52 uma localização das pesquisas do tipo furo para captação de 

água. Seguidamente apresenta-se o extrato retirado das página 47- 51. 

----------------------------------------------------- 

Localização das pesquisas do tipo furo 

A localização das pesquisas do tipo furo tiveram em consideração os trabalhos 

hidrogeológicos já realizados e as infraestruturas de água existentes Figura 0-2. 

 
Figura 0-2 – Localização das Pesquisas de água do tipo furo vertical pra produção de 90l/s de água doce  

Partindo da informação obtida através das diagrafias elétricas realizadas em diferentes 

periodos temporais, obteve-se o perfil esquemático de resistividades, considerando que 

existe água doce em resistividades acima de 20 Ωm no entanto não foi tida em conta, 

quando existia, a água doce superficial pelo tipo de diagrafia realizada. 
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Figura 0-3 – Representação da resistividade nas captações na altura de construção  

Com base nos trabalhos realizados considera-se que a zona entre o RA1 e RA3 apresenta 

maior volume de água de mistura. Considera-se que pode ter sido uma zona de entrada 

de água de mistura durante algum tempo por problemas estruturais de captações ou 

sobreexploração do aquifero ou simplesmente pelo tipo de sistema aquífero sem aquitardo 

isolante. Não se recomenda mais captações profundas nesta zona e considera-se que o 

volume de água doce a explorar resulta de uma extração conjunta de 25 l/s por um periodo 

de tempo que esgote o volume de água doce que no Verão de 2019 foi de 252806 m3. 

Na zona do RA1 foram feitos perfis de resistividades à superficie, Figura 0-4 em 

setembro de 2018, considera-se que acima dos 30 m existe água doce possível de ser 

captada porque não interfere com a captação profunda existente. 
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Figura 0-4 – Perfil realizado perto da RA1  

A distribuição da resistividade em profundidade apresenta: 

• uma primeira camada até aos 16-18 m de profundidade bastante resistiva – 

água doce; 

• uma segunda camada até aos 25-30 m com diminuição da resistividade 9 Ωm – 

água doce;  

• abaixo dos 25 -30 m encontra-se uma camada com baixa resistividade/muito 

condutora (1 Ωm) até 160 m de profundidade – água de mistura – salobra 

• abaixo dos 160 m é revelada uma camada com baixa resistividade/muito 

condutora (0.1 Ωm) – água salgada quase água do mar (considera-se água do 

mar 0.2 Ωm). O que confere com o histórico da captação RA1, nomeadamente 

a sua diagrafia. 

A zona entre o RA2 (ralo 168,76 m) e o PS3 (ralo baixo 183), revela-se com água doce, 

Error! Reference source not found., de salientar que que este facto só acontece pela 

profundidade de captação do primeiro ralo. 

Na zona a norte do AC6, próximo do PS3 onde se pretende fazer a pesquisa 2 foram 

feitos perfis de resistividades à superfície, Figura 0-5 com a seguinte distribuição da 

resistividade em profundidade: 

• uma primeira camada à superfície até aos 16-18 m de profundidade com uma 

resistividade entre os 9 e 80 Ωm – água doce; 

• segunda camada até aos 22 m de profundidade com uma resistividade ≈ entre 

2 a 9 Ωm – água se mistura – salobra; 

• abaixo dos 22 m é revelada uma camada com baixa resistividade/muito 

condutora (1 Ωm) até 80 m de profundidade – água se mistura – salobra; 

• verifica-se até aos 80 m de profundidade uma camada condutora (≈ 2-3 Ωm) – 

água se mistura – salobra; 
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• Observando-se até aos 120 m de profundidade um ligeiro aumento da 

resistividade (≈ 9 Ωm) - água doce;  

 
Figura 0-5 – Perfil realizado na zona a norte do AC6, próximo do PS3 - da Pesquisa 2  

As análises de água do ano de 2018 do furo AC6 com o primeiro ralo aos 128 m, 

evidenciam que a zona deve continuar a fazer parte do abastecimento de água, embora 

com alterações na localização do primeiro ralo, este deve ser localizado a maior 

profundidade, à semelhança do furo RA2 e PS3. 
Quadro 0-1 – Monitorização de da condutividade eletrica e dos cloretos no furo AC6 em 2018 

Data 
Caudal do dia de maior consumo  

(mg/L) 

Condutividade Elétrica  

(uS/cm) 

31/01/2018 230 967 

27/03/2018 250 967 

23/04/2018 270 1100 

29/05/2018 280 969 

24/07/2018 200 1010 

25/07/2018 210 1045 

26/07/2018 200 1020 

27/07/2018 210 1055 

28/07/2018 220 1062 

29/07/2018 290 1453 

02/08/2018 290 1447 

 



 

 

1.3 COMPROVATIVOS DOS VOLUMES MÁXIMOS ADMISSÍVEIS DE 

EXPLORAÇÃO 

São aqui apresentados os títulos de Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação 

de Água Subterrânea, para as captações PS3, RA1, RA2 e RA3 (ex AC8), em Tróia. 

 



Processo n.º: 450.10.02.02.006319.2017.RH6

Utilização n.º: A006363.2017.RH6

Início: 2017/05/10

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00133709

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 505263963

Nome/Denominação Social* INFRATROIA-INFRAESTRUTURAS DE TRÓIA, EM

Idioma Português

Morada* Rua da Aroeira, Tróia

Localidade* CARVALHAL GDL

Código Postal 7570-789

Concelho* Grândola

Telefones 265110726

Localização

Designação da captação PS3

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Tróia

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Grândola / Carvalhal

Longitude -8.83395

Latitude 38.44030

Região Hidrográfica Sado e Mira

Bacia Hidrográfica Costeiras entre o Sado e o Mira

Caracterização

Uso Coletivo

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Substituição

Perfuração:

Método Rotary com circulação inversa

Profundidade (m) 250.0

Diâmetro máximo (mm) 1100.0

Profundidade do sistema de extração (m) 74.6

Cimentação anular até à profundidade de (m) 182.5

Nº ralos 5

Localização dos ralos (m) 185-190; 200-204; 206-210; 219-226; 230-238
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Revestimento:

Tipo Aço

Profundidade (m) 183.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 203.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 35.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 20.000

Volume máximo anual (m3) 500000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

46000

Nº horas/dia em extração 21

Nº dias/mês em extração 31

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 8999

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Ligação à rede pública

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|X|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento DESINFEÇÃO

Rega

Área total a regar (ha) 38.0000

Área atual a regar (ha) 38.0000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Campos de golfe

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Gota a gota

Jardins e relvado Aspersão
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Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A010633.2013.RH6.

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 10/05/2016 pela entidade licenciadora.

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 03/07/2014, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos
aprovado pela entidade licenciadora.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano e rega no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

6ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

7ª O perímetro de protecção da captação será constituído pelas zonas de protecção imediata, intermédia e alargada e respectivas
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condicionantes, a serem regulamentadas por Portaria.

8ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

9ª Anexo I - Zonas de Protecção

10ª Anexo II - Programa de Autocontrolo - Qualidade e Quantidade

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 46000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.006317.2017.RH6

Utilização n.º: A006500.2017.RH6

Início: 2017/05/15

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00133709

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 505263963

Nome/Denominação Social* INFRATROIA-INFRAESTRUTURAS DE TRÓIA, EM

Idioma Português

Morada* Rua da Aroeira, Tróia

Localidade* CARVALHAL GDL

Código Postal 7570-789

Concelho* Grândola

Telefones 265110726

Localização

Designação da captação Captação RA1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Tróia

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Grândola / Carvalhal

Longitude -8.82335

Latitude 38.42444

Região Hidrográfica Sado e Mira

Bacia Hidrográfica Sado

Caracterização

Uso Coletivo

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Substituição

Perfuração:

Método Rotary com circulação inversa

Profundidade (m) 250.0

Diâmetro máximo (mm) 1100.0

Profundidade do sistema de extração (m) 70.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 163.0

Nº ralos 8

Localização dos ralos (m) 176.73-181.23;201.29-205.79;206.78-209.78;212.79-217.29;218.79-220.29;224.30-
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227.30;227.80-230.80;231.30-232.80

Revestimento:

Tipo Aço

Profundidade (m) 238.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 304.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 35.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 40.000

Volume máximo anual (m3) 500000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

90000

Nº horas/dia em extração 21

Nº dias/mês em extração 31

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 8999

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Ligação à rede pública

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|X|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento DESINFEÇÃO

Rega

Área total a regar (ha) 38.0000

Área atual a regar (ha) 38.0000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Campos de golfe

Espaços verdes

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
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entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições

1ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 15/05/2017 pela entidade licenciadora.

2ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 28/05/2015, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos
aprovado pela entidade licenciadora.

3ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano e rega no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

4ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

5ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

6ª O perímetro de protecção da captação será constituído pelas zonas de protecção imediata, intermédia e alargada e respectivas
condicionantes, a serem regulamentadas por Portaria.

7ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

8ª Anexo I - Zonas de Protecção

9ª Anexo II - Programa de Autocontrolo - Qualidade e Quantidade
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Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 90000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.013552.2016.RH6

Utilização n.º: A006100.2017.RH6

Início: 2017/05/04

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00133709

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 505263963

Nome/Denominação Social* INFRATROIA-INFRAESTRUTURAS DE TRÓIA, EM

Idioma Português

Morada* Rua da Aroeira, Tróia

Localidade* CARVALHAL GDL

Código Postal 7570-789

Concelho* Grândola

Telefones 265110726

Localização

Designação da captação RA2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Tróia

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Grândola / Carvalhal

Longitude -8.82830

Latitude 38.43213

Região Hidrográfica Sado e Mira

Bacia Hidrográfica Costeiras entre o Sado e o Mira

Caracterização

Uso Coletivo

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Substituição

Perfuração:

Método Rotary com circulação inversa

Profundidade (m) 250.0

Diâmetro máximo (mm) 700.0

Profundidade do sistema de extração (m) 71.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 156.0

Nº ralos 7

Localização dos ralos (m) 168.76-173.26; 174.26-177.26; 194.3-197.3; 210.34-213.34; 218.34-221.34; 222.34-
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225.4; 234.36-237.36

Revestimento:

Tipo Aço

Profundidade (m) 240.4

Diâmetro máximo da coluna (mm) 305.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 35.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 40.000

Volume máximo anual (m3) 500000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

90000

Nº horas/dia em extração 21

Nº dias/mês em extração 31

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 8999

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Ligação à rede pública

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|X|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento DESINFEÇÃO

Rega

Área total a regar (ha) 13.0000

Área atual a regar (ha) 13.0000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Outra

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
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2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições

1ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 04/05/2017 pela entidade licenciadora.

2ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 02/03/2016, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos
aprovado pela entidade licenciadora.

3ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano e rega no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

4ª Num raio de com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de resíduos de
qualquer natureza.

5ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

6ª O perímetro de protecção da captação será constituído pelas zonas de protecção imediata, intermédia e alargada e respectivas
condicionantes, a serem regulamentadas por Portaria.

7ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

8ª Anexo I - Zonas de Protecção

9ª Anexo II - Programa de Autocontrolo - Qualidade e Quantidade
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Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 90000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização

5/5 -
A006100.2017.RH6



Processo n.º: 450.10.02.02.008348.2018.RH6

Utilização n.º: A006823.2018.RH6

Início: 2018/05/08

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00133709

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 505263963

Nome/Denominação Social* INFRATROIA-INFRAESTRUTURAS DE TRÓIA, EM

Idioma Português

Morada* Rua da Aroeira, Tróia

Localidade* CARVALHAL GDL

Código Postal 7570-789

Concelho* Grândola

Telefones 265110726

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Substituição da captação AC8

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Tróia

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Grândola / Carvalhal

Longitude -8.82486

Latitude 38.42693

Região Hidrográfica Sado e Mira

Bacia Hidrográfica Sado

Caracterização

Uso Coletivo

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Substituição

Perfuração:

Método Rotary com circulação inversa

Profundidade (m) 250.0

Diâmetro máximo (mm) 1100.0

Profundidade do sistema de extração (m) 60.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 180.0

Nº ralos 6
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Localização dos ralos (m) 190-194,5; 195,5-200; 202-206,5; 207;5-210,5; 218,5-221,5; 234,5-236

Revestimento:

Tipo Aço

Profundidade (m) 240.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 305.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 100.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 40.000

Volume máximo anual (m3) 500000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

90000

Nº horas/dia em extração 18

Nº dias/mês em extração 31

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 9000

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Ligação à rede pública

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|X|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Desinfeção

Rega

Área total a regar (ha) 38.0000

Área atual a regar (ha) 38.0000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Campos de golfe

Espaços verdes

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
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entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A000183.2018.RH6.

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 08/05/2018 pela entidade licenciadora.

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 19/03/2018, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos
aprovado pela entidade licenciadora.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para abastecimento público e rega de espaços verdes e campos de golfe no local supra
indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

6ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

7ª O perímetro de protecção da captação será constituído pelas zonas de protecção imediata, intermédia e alargada e respectivas
condicionantes, a serem regulamentadas por Portaria

8ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo II - Programa de Autocontrolo - Qualidade e
Quantidade.

9ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

10ª Anexo I - Zonas de Protecção
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11ª Anexo II - Programa de Autocontrolo - Qualidade e Quantidade

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 90000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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ESTUDO HIDROGEOLÓGICO 

Amélia Carvalho Dill 

Geóloga, Professora Universidade do Algarve  

 

1. Introdução 

As características geométricas, fisiográficas e a estrutura geológica de superfície e de subsuperfície 

da península de Tróia, condicionam fortemente a natureza e as características físico-químicas dos 

sistemas aquíferos que lhe estão associados. 

O aquífero superficial associado ao cordão dunar, pouco espesso e muito estreito, é o que, pela sua 

constituição, pelo processo de recarga natural e pelo modelo de fluxo condicionado pelas massas de 

água salgada envolventes, tem maior significado em termos de interacção com os ecossistemas 

superficiais presentes na área. 

Tratando-se de um sistema em equilíbrio instável, qualquer modificação natural ou artificial que 

venha a ser introduzida em qualquer das componentes do sistema, por exemplo, a alteração da 

permeabildiade de áreas sgnificativas de solo, poderá ter reflexos significativos. 

O aquífero profundo, que integra o sistema aquífero da bacia do Tejo-Sado – margem esquerda (T3), 

corresponde, localmente, a uma área muito reduzida daquele aquífero principal, embora na sua 

fronteira com o Atlântico. 

 

2. Enquadramento Geológico 

Para a caracterização da geologia local, além das observações de terreno, limitadas à zona 

superficial, consultaram-se os estudos e relatórios de sondagem que pudemos reunir (Apêndice 1). 

Em termos gerais podem-se considerar três unidades fundamentais (Figura 2.1) que, mais ou menos 

bem descritas, são referenciadas nos relatórios das sondagens profundas realizadas na península de 

Tróia: 

A. O complexo superior, que é constituído por areias de praia e de duna com intercalações de níveis 

de areia grosseiras com seixos e calhaus rolados. A espessura deste complexo é irregular, até 

porque nela se reflecte a própria topografia actual. A sua espessura máxima estima-se em cerca 

de 50 m nos pontos de cota mais elevada; 

B. Sob as formações arenosas do complexo superior, existem camadas areno-argilosas e argilosas 

do Plio-Plistocénico. Estas camadas têm espessura variável sendo frequentemente plurimétricas. 

A espessura deste complexo é difícil de precisar até porque os seus níveis basais se confundem 

litologicamente com as camadas superiores da série subjacente; 

C. Esta, de idade Miocénica, é constituída por camadas litologicamente semelhantes mas mais 

compactas, argilosas e carbonatadas. Em profundidade, passam a uma sequência onde 

predominam os calcarenitos e os cálcarios detríticos, arenosos tão comuns, do Miocénico superior 

da bacia do Tejo e Sado.  
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 Designação Litologia Dominante Espessura Média 

 

 

 
Formações 
Recentes 
 
 
 
Formações 
Plio- 
Plistocénicas 

 
 
 
 
 
 
Formações 
Miocénicas 
 

 
Areias de duna e praia 
 
 
 
 
Areias e arenitos 
argilosos com níveis de 
argilas arenosas 

 
 
 
 
 
Arenitos mais ou menos 
argilosos e carbonatados, 
margas, calcários e 
intercalações argilosas 
 

 
30 a 50 metros de espessura 
 
 
 
 
60 a 80 metros de espessura  
 
 

 
 
 
 
 
A partir dos +/-120- a 130 
metros de profundidade, até à 
máxima profundidade atingida 
de cerca de 260 metros. 

 
Figura 2.1. Sequência lito-estratigráfica na península de Tróia.  

 

A densidade de sondagem não permite fazer uma reconstituição segura da paleotopografia miocénica 

sobre a qual assentam as camadas areno-argilosas do Plio- Plistocénico. No entanto, tendo em 

consideração o enquadramento geológico regional, é de admitir, como muito provável, a existência 

de uma paleotopografia muito irregular condicionada, por um lado, por um sistema de falhas com 

significativa expressão, as quais se terão desenvolvido durante o Miocénico Superior e, por outro, 

pela fraca resistência das camadas miocénicas pouco consolidadas, à acção dos agentes erosivos, 

durante os intervalos em que estiveram emersas. 

Pode mesmo admitir-se que a própria forma da península de Tróia reflicta a existência de um ligeiro 

tectónico, de idade miocénica, no seu substrato. 

Os reconhecimentos geofísicos realizados para investigar o aquífero superficial apontam para a 

probabilidade de existência de uma tectónica fracturante, mais acentuada na área Norte da península 

de Tróia, onde se conjugam duas famílias de falhas com direcções NW-SE e E-W. Adiante, analisar-

se-á o impacte que estas condicionantes geológicas poderão ter no modelo de circulação de água 

subterrânea. 
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3. Enquadramento Hidrogeológico  

A Península de Tróia integra-se no Sistema Aquífero da Bacia do Tejo-Sado: Sistema Margem 

Esquerda (T3) (Figura 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Enquadramento hidrogeológico da Península de Tróia (extraído de Almeida et al., 2000) – 
Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, Vol. III. 
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O sistema aquífero é constituído por um aquífero superior livre (camadas do topo do Pliocénico e 

depósitos detríticos mais recentes) sobrejacentes a um aquífero confinado ou semi-confinado, 

multicamada (depósitos arenosos da base do Pliocénico e camadas gresocalcárias do Miocénico). Na 

Península de Setúbal e subjacente às camadas gresocalcárias, encontrou-se uma formação margosa 

sobrejacente a outro aquífero confinado multicamada gresocalcário menos produtivo e da base do 

Miocénico. São frequentes as variações laterais de fácies. 

O aquífero superficial corresponde à zona saturada da unidade aflorante, constituída por areias de 

praia e de duna de granulometria variável (fina a grosseira), apresentando níveis intercalados de 

conchas e seixos e níveis de areias de granulometria mais fina. De acordo com os logs das sondagens 

consultados e efectuados na zona da Comporta, a espessura do aquífero varia localmente, entre os 

50 e os 90 metros. O aquífero é geralmente limitado inferiormente por uma série de camadas mais 

ou menos argilosas funcionando como aquitardo, que são sobrejacentes aos grés do Miocénico. 

Trabalhos anteriores realizados na península de Tróia e os cinco piezómetros que estiveram em 

funcionamento até 2016 (Figura 3.2), permitiram concluir que o sistema aquífero na península de 

Tróia se encontra bastante compartimentado e que a camada confinante nem sempre se encontra 

presente.  

 

 
Figura 3.2. Localização dos piezómetros duplos RA, construídos em 2000, com o intuito de fornecer 
informação sobre litologia, a estrutura e sistema aquífero. Os furos estavam integrados no âmbito do Programa 
de Monitorização dos projectos da Marina e novo Cais dos “ferries” do Troiaresort, pelo que apenas os pares 
RA3/RA3A e RA5/RA5A estão localizados na área da UNOP 4. 
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Por vezes, a passagem das areias para os grés faz-se sem a presença das camadas argilosas, 

constituindo aí locais em se poderá dar a recarga do aquífero superior por águas do aquífero inferior 

sob pressão. 

Através de um trabalho anteriormente realizado, no qual se utilizou o método Very Low Frequency – 

Electromagnetic (VLF-EM), confirmou-se a existência de acidentes de direcção NO-SE e E-O, 

indicando ainda a existência de uma zona de características distintas, em que o sinal 

electromagnético é amortecido (Figura 3.3).  

Figura 3.3. Delimitação das anomalias detectadas com o método RF-EM. 

 

A figura 3.4. ilustra o perfil adjacente à Caldeira e paralelo à actual EM 253-1, onde se observam 

distintamente dois sistemas de falhas: um menor que parece ser o responsável pela ascensão de 

água doce do aquífero inferior, observada p. ex., no Golfe de Tróia; outro maior, que se situa na 

área adjacente às dunas e onde foram encontradas “ressurgências” e vegetação típica de freatismo. 

Figura 3.4. Perfil RF-EM adjacente à Caldeira e paralelo à Estrada Municipal 253-1. 

 

Locais de descarga do aquífero, nascentes e falhas 

Zonas com características distintas (sinal electromagnético amortecido) 
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A própria forma da Caldeira parece ser condicionada por um acidente deste tipo, de direcção NO-SE. 

Na figura 3.5. é apresentada uma imagem interpolada para toda a secção SE da área da UNOP 4, 

onde são claras algumas anomalias, identificáveis como zonas sensíveis. São locais de descarga do 

aquífero, ressurgências, falhas e zonas de interface entre diversos tipos de água, onde alterações, 

por exemplo da permeabillidade dos solos, devem ser acauteladas.  

Figura 3.5. Campo estimado de RF-EM na secção Sul da UNOP 4 de Tróia. 

 

Neste aquífero superficial, confinado lateralmente pelas massas de água do mar e do estuário do 

Sado, a água é fortemente mineralizada, com elevados teores em cloreto de sódio, em consequência 

da alimentação lateral do mar e do estuário. Nas zonas mais largas da península, sobrepondo-se à 

água fracamente salgada, existe uma pequena e pouco espessa lente de água doce a salobra como 

resultado da precipitação local (Efeito de Herzberg). Esta ocorrência de água doce chegou a ser 

aproveitada em pequenas captações superficiais onde, na maioria, se regista uma clara influência de 

maré. 

Como suporte dos ecossistemas superficiais e encontrando-se numa situação de equilíbrio instável, 

este aquífero não pode em caso algum ser visto ou classificado como um recurso a 

considerar para o abastecimento de água potável (Figura 3.6).  
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Figura 3.6. Península de Tróia: esquema do aquífero superficial (sem escala). 

 

As camadas mais arenosas do complexo pliocénico dão suporte a um sistema de níveis aquíferos 

que, por se encontrarem numa zona de interface água doce–água salgada, acusam a forte influência 

da carga hidráulica induzida pelo mar e pelo estuário. Com a profundidade, esta influência torna-se 

menos evidente porque os níveis mais argilosos, da base da série, constituem barreiras de 

permeabilidade que limitam o efeito da invasão de água salgada e contribuem para o confinamento 

dos níveis aquíferos subjacentes. Dada a mineralização da água destes níveis em resultado da, ainda 

acentuada, influência da água salgada, estes aquíferos também não têm potencial para 

exploração de água potável. 

Os níveis arenosos e areno-carbonatados do Miocénico, separados dos níveis superiores por camadas 

argilosas mais impermeáveis, constituem o principal aquífero da região. As camadas impermeáveis 

sobrejacentes constituem o confinamento a tecto destes níveis mais profundos e reduzem os efeitos 

da pressão induzida pelas massas de água salgada. O aquífero miocénico é bastante heterogéneo, 

sendo composto maioritariamente por calcários, areias e calcarenitos e possui uma espessura 

bastante variável, podendo ultrapassar os 200 m. Todos os furos profundos existentes na região 

captam estes aquíferos, obtendo rendimentos que se enquadram nos valores aceitáveis neste tipo 

de formações – os caudais específicos obtidos situam-se entre 1.8 e 6.6 l.s-1.m-1, com valores médios 

da ordem dos 4 l.s-1.m-1. A existência de zonas localmente muito tectonizadas pode, no entanto, 

induzir alterações neste descritivo geral, sobretudo no que concerne à qualidade da água, a qual se 

revelou demasiado salinizada em duas das sondagem realizadas na área: AC1 - CEOME e PS1 - 

SOLTRÓIA. 

Estas ocorrências podem explicar-se através da conjugação de diversos efeitos como sejam: 

- aprofundamento dos níveis estratigráficos a que estão associados os aquíferos miocénicos; 

- deficiente alimentação de água doce por interrupção do fluxo devido à existência de barreiras de 

permeabilidade; 

- coexistência, em zonas muito fracturadas, de porosidades e permeabilidades múltiplas, 

associadas à matriz das camadas e à fracturação que, neste enquadramento, poderão favorecer 

o desenvolvimento dos fenómenos de invasão marinha. 
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Do ponto de vista estrutural, interessa destacar uma estrutura em "graben" de direcção aproximada 

N-S, entre Alcochete e Setúbal, com largura média de 2 km e associada com a presença de uma 

estrutura diapírica profunda na área de Pinhal Novo. Esta estrutura parece prolongar-se para Sul e 

estar em estreita relação com a Caldeira. Com efeito, os furos RA1 e RA3 (Figura 3.2), localizados 

ao longo da mesma, revelaram água salgada e Almeida et al. (2000)1 referem que o primeiro furo 

efectuado pela Empresa A. Cavaco em 1965 (antes de qualquer situação de potencial 

sobreexploração do sistema aquífero na Península de Tróia) encontrou água salgada aos 242 m de 

profundidade. 

Estima-se que o Sistema aquífero Bacia do Tejo e Sado, Margem Esquerda (T3), tenha uma área 

total de cerca de 8200 km2. A área da Península de Tróia correspondente ao Plano de Urbanização 

de Tróia, não chega a constituir 0,23% dessa área total e situa-se na zona terminal do sistema 

aquífero, adjacente ao Mar. A recarga do sistema faz-se por precipitação atmosférica e por infiltração 

nos leitos das linhas de águas, na parte mais elevada do seu percurso na bacia (Figura 3.7). 

 
Figura 3.7. Superfície piezométrica média do Sistema aquífero T3 margem esquerda (2021/2022), com a 
localização da península de Tróia. 
https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/agsub/pontosagua/janelas/janelaIDW.php?sa_prefixo=T3&anoh=1991&cover=10029094
6&titulo=Superf%EDcie%20Piezom%E9trica%20no%20Sistema%20Aqu%EDfero%20T3%20-%20BACIA%20DO%20TEJO-
SADO%20/%20MARGEM%20ESQUERDA&parametro=undefined&idw_data=2021&tipo_idw=disc acedido em 28/Jan/2022) 

 

1 Almeida, C., Mendonça, J.J.L., Jesus, M.R., Gomes, A.J., 2000. Actualização do Inventário dos Sistemas Aquíferos de 
Portugal Continental. INAG, Relatório Técnico, Lisboa. 

Tróia 

https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/agsub/pontosagua/janelas/janelaIDW.php?sa_prefixo=T3&anoh=1991&cover=100290946&titulo=Superf%EDcie%20Piezom%E9trica%20no%20Sistema%20Aqu%EDfero%20T3%20-%20BACIA%20DO%20TEJO-SADO%20/%20MARGEM%20ESQUERDA&parametro=undefined&idw_data=2021&tipo_idw=disc
https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/agsub/pontosagua/janelas/janelaIDW.php?sa_prefixo=T3&anoh=1991&cover=100290946&titulo=Superf%EDcie%20Piezom%E9trica%20no%20Sistema%20Aqu%EDfero%20T3%20-%20BACIA%20DO%20TEJO-SADO%20/%20MARGEM%20ESQUERDA&parametro=undefined&idw_data=2021&tipo_idw=disc
https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/agsub/pontosagua/janelas/janelaIDW.php?sa_prefixo=T3&anoh=1991&cover=100290946&titulo=Superf%EDcie%20Piezom%E9trica%20no%20Sistema%20Aqu%EDfero%20T3%20-%20BACIA%20DO%20TEJO-SADO%20/%20MARGEM%20ESQUERDA&parametro=undefined&idw_data=2021&tipo_idw=disc
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A descarga é mais difícil de prever. Ainda segundo Almeida et al. (2000), “... os limites para o lado 

do oceano são difíceis e incertos de estabelecer com base nos conhecimentos existentes...” e “... não 

se sabe se a parte terminal do sistema aquífero tem (ou tinha) descarga franca para o oceano ou se 

tem terminação estilo fundo de saco".  
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4. Enquadramento hidro-químico e dinâmico 

Com base nos resultados do programa de monitorização levado a cabo na sequência da DIA do 

Estudo de Impacte Ambiental dos projectos da Marina e novo Cais dos “ferries”, foi possível efectuar 

a caracterização hidrodinâmica e hidroquímica dos aquíferos superficial e profundo até ao final do 

ano de 2016. 

Utilizando como exemplo as séries temporais do nível piezométrico para quatro dos piezómetros 

superficiais ao longo de todo o ano de 2007, tornam-se evidentes os principais fenómenos que 

influenciam as oscilações da toalha freática no aquífero superior (Figura 4.1).  

É nítida a influência da maré, ainda que decrescente, desde os limites até ao interior da península, 

onde se localizam RA3A e RA5A e o nível piezométrico mais elevado no centro da península, confirma 

o modelo proposto de escoamento em direcção ao Oceano Atlântico (a Sul) e ao Estuário do Sado (a 

Norte). As variações das médias periódicas são muito semelhantes para todos os piezómetros e são 

claramente influenciadas pelos episódios de precipitação que constituem a recarga directa deste 

aquífero superior. 

Figura 4.1. Séries temporais do nível piezométrico em quatro dos piezómetros superficiais. Apresenta-se também a variação da maré em 
Setúbal e a precipitação diária em Tróia. 

 

Um registo mais recente, correspondente ao período entre Janeiro de 2015 e Janeiro de 2017, que 

combina os registos dos piezómetros RA2A (aq. superficial) e RA2 (aq. profundo), permite verificar 

que, à referida variação do nível piezométrico no aquífero superior, determinada pela oscilação da 

maré, se sobrepõe claramente a recarga correspondente aos episódios de precipitação, também 

evidentes no registo da condutividade eléctrica (CE), embora agora com uma resposta negativa, com 

os episódios de precipitação a determinarem claros abaixamentos da CE (Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Variações do nível piezométrico e freático e da Condutividade Elétrica de RA2A (aq. superficial) e RA2 (aq. Profundo) entre Janeiro 
de 2015 e Janeiro de 2017 (localização dos ralos entre parênteses). São ainda apresentadas, a variação da maré em Setúbal, a precipitação 
diária em Tróia e as extrações mensais. 

  

No respeitante ao aquífero profundo, o envelhecimento das captações em uso e o aumento das 

necessidades de abastecimento, levaram ao incremento das extrações a que o sistema aquífero tinha 

vindo a ser submetido, o que foi acompanhado de uma subida, quer da condutividade eléctrica (CE), 

quer da clorinidade da água captada.  

Ainda assim, os dados disponíveis, correspondentes ao período entre Janeiro de 2002 e Janeiro de 

2016, mostravam que a deterioração da qualidade da água observada a partir de 2010 (Figura 4.3), 

decorria do envelhecimento das captações existentes e não de uma eventual contaminaçao do 

aquífero dado que, no piezómetro de monitorização RA2, no mesmo sistema aquífero e a curta 

distância das captações em funcionamento, não foi nunca detectável qualquer sinal de contaminação 

salina, o que veio a ser confirmado pelas vistorias às captações levadas a cabo pela empresa Renato 

Azenha, tendo a Infratróia, E.M. dado início ao programa de encerramento e substituição das 

captações danificadas com a selagem, em 2015, da captação AC9, abandonada desde 2005, e a 

construção da nova captação RA1-ex AC9, nas suas imediações.  

Figura 4.3. Evolução da Condutividade Elétrica (EC) (à esquerda) e da Concentração em Cloretos (à direita) entre Janeiro de 2002 e Janeiro 
de 2015, nas captações AC5, AC6 e AC8 e no piezómetro de monitorização RA2. É evidente a ausência de qualquer subida em ambos os 
parâmetros nos valores no piezómetro de monitorização. 
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Os 10 anos de abandono (sem selagem) da captação AC9 foram suficientes para o alastramento de 

contaminação no aquífero, pelo que foi necessária a sua “limpeza” através de bombagem prolongada, 

tendo-se verificado que os valores de Condutividade Eléctrica (CE) baixaram, à medida que essa 

bombagem decorreu. 

Por outro lado, as análises isotópicas efectuadas em 2015 no piezómetro RA2 indicaram que as águas 

que estão a ser exploradas nesse sector da Península, são fósseis (idade de  15 000 anos). 

A qualidade da água de RA1-exAC9 que de início reflectia ainda a contaminação do aquífero ao longo 

da tubagem, atingiu rapidamente valores aceitáveis, após a bombagem e desenvolvimento da 

captação (cf. Tabela I). 
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Tabela I. Quadro Resumo dos principais parâmetros físico-químicos e microbiológicos da captação RA1-exAC9, em Fevereiro de 2016. 

 
Parâmetro Data: 16.02.16 

pH 7.86 

Condutiv. Eléctrica (µS/cm) 753 

NO3 (mg/L) 1,1 

Cl (mg/L) 182 

O2 Dissolv. (mg/L) 4 

TOC (Carbono Orgânico Total mg/L C)  0,5 

Azoto amoniacal (mg/L NH4) < 0,05 

Coliformes Totais (UFC/100 mL) 0 

Coliformes Fecais (UFC/100 mL) 0 

Fosfato (mg/L PO4) <0,15 

Fe (mg/L Fe) < 0,01 

Mn (mg/L Mn) < 0,005 

Cu (mg/L Cu) < 2 

Zn total (mg/L Zn) < 0,05 

Sulfatos (mg/L SO4 ) 21 

Nitritos (mg/L NO2) 0,011 

Alcalinidade  mg/L CaCO3 110 

Ca (mg/L Ca ) 46 

Mg (mg/L Mg) 27 

Boro (mg/L B) < 0,05 

As (ALS)# (g/L As) 1,5 

Cd (g/L Cd) <1,0 

Cr (g/L Cr) <=1 

Pb (g/L Pb) < 3 

Hg (ALS)# (g/L Hg) < 0,05 

Bario (mg/L Ba) < 0,03 

Cianetos (g/L Cn) < 10 

Hidrocarbonetos dissolvidos (mg/L) < 0,01 

Salmonelas (UFC/5000 mL) negativo 

Escherichia Coli ( UFC/100mL) 0 

Enterococos intestinais ( UFC /100mL) 0 

Dureza total (mg/L CaCO3) 226 

Fósforo Total (mg/L P) < 0,05 

Tricloroeteno g/L < 1 

 

Os trabalhos da nova captação RA2-exAC5, executados pela Empresa de Sondagens Renato Azenha, 

foram concluídos em Março de 2016, sendo captados os seguintes níveis: 168.76-173.26 m; 174.26-

177.26 m; 194.30-197.30 m; 210.34-213.34 m; 218.34-221.34 m; 222.34-225.34 m e 234.36-

237.36 metros. 

À semelhança da captação RA1-exAC9, o caudal máximo recomendado foi 40 L/s. 

Em Maio de 2016, as análises feitas à nova captação RA2-exAC5 revelaram uma água com qualidade 

superior à da captação selada AC5 (cf. Tabela II). 
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Tabela II. Quadro Resumo dos principais parâmetros físico-químicos da captação RA2-exAC5, em Maio de 2016. 

 

Parâmetro Data: 20.05.2017 

pH (a 24ºC) 8,71 

Condutiv. Eléctrica (µS/cm) 766 

Alcalinidade mg/L CaCO3 106 

Dureza total (mg/L CaCO3) 215 

Fosfato mg(PO4)/L < 0,03 

O2 Dissolv. (mg/L) 7 

Fósforo total mg(P)/L < 0,05 

Azoto Amoniacal mg(NH4)/L < 0,05 

Cianetos µg/L < 10 

Cl (mg/L) 179 

NO3 (mg/L) 0,3 

Nitrito (mg/L NO2) < 0,010 

Sulfatos (mg/L SO4 ) 29 

Ca (mg/L Ca ) 40 

Mg (mg/L Mg) 28 

As (ALS)# (g/L As) 5 

Bario (mg/L Ba) < 0,03 

Boro (mg/L B) < 0,05 

Cd (g/L Cd) < 1,0 

Pb (g/L Pb) < 3 

Cu (mg/L Cu) < 0,002 

Cr (g/L Cr) < 1,0 

Fe (mg/L Fe) < 0,010 

Mn (mg/L Mn) < 0,005 

Hg (ALS)# (g/L Hg) < 0,05 

Zn total (mg/L Zn) 0,05 

Hidrocarbonetos entre C10 e C40 (mg/L) < 0,010 

Carbono Orgânico Total (mg/L C)  0,6 

Tricloroeteno (g/L) < 1 

Tetracloroeteno (g/L) < 3 

Tolueno (µg/L) < 1 

Etilbenzeno (µg/L) < 1 

o-Xileno (µg/L) < 1 

m-Xileno + p-Xileno (µg/L) < 1 

Benzeno (µg/L) < 0,5 

 

O nível piezométrico no piezómetro de monitorização RA2 é influenciado pelas extrações e só 

marginalmente pela precipitação. A figura 4.4 mostra a evolução desse nível desde 2012 até Janeiro 

de 2017, evidenciando a sua boa recuperação, apesar do aumento das extrações. Existe um certo 

paralelismo nas variações de nível no RA2 e as variações (medições pontuais) no Furo 466/21 da 

Rede de observação do SNIRH, localizado na Península da Mitrena.  

Como se observa na mesma figura 4.4, o nível piezométrico deste furo situa-se 10 a 15 metros 

abaixo do nível do piezómetro RA2. Existe, pois, um gradiente regional pronunciado entre a Península 

de Tróia e Mitrena assinalado na página do SNIRH e que se depreende dos mapas da superfície 

piezométrica aí disponibilizados (p. ex., Figura 3.7). Desconhece-se, no entanto, qual o nível 

piezométrico das captações em uso, para que se possam retirar mais conclusões sobre o escoamento 

local na Península. 
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Figura 4.4. Variação anual do nível piezométrico em RA2 entre Janeiro de 2012 e Janeiro de 2017 e medições pontuais registadas no Furo da 
Mitrena (Furo 466/21 SNIRH). São ainda apresentadas, a variação da maré em Setúbal e a precipitação semanal e as extrações mensais em 
Tróia. 
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5. Volumes de exploração das captações e consumos em condições extremas 

No presente, estão licenciadas em Tróia quatro captações de água subterrânea para abastecimento 

humano (uso colectivo), licenciadas à INFRATRÓIA-INFRAESTRUTURAS DE TRÓIA, E.M. (cf. Tabela 

III). 

Tabela III. Captações de água subterrânea licenciadas em Tróia para abastecimento humano. 

 

Designação PS3 RA1 RA2 RA3 (ex AC8) 

Data de início 10-05-17 15-05-17 04-05-17 08-05-18 

Código A006363.2017.RH6 A006500.2017.RH6 A006100.2017.RH6 A006823.2018.RH6 

Caudal máx. instantâneo L/s 20.000 40.000 40.000 40.000 

Volume máx. anual m3 500000 500000 500000 500000 

Volume máx. mensal m3 46000 90000 90000 90000 

N.º pessoas a abastecer 8999 8999 8999 9000 

Área total a regar (ha) 38.0000 38.0000 13.0000 38.0000 

N.º horas/dia de extracção 21 21 21 18 

 

De acordo com os dados da INFRATRÓIA-INFRAESTRUTURAS DE TRÓIA, E.M., decorrentes do 

Projecto de Infraestruturas de Tróia, as 700 camas previstas para a UNOP 4, correspondentes à plena 

ocupação do Aldeamento Turístico (640 camas) e do Hotel (60 camas), considerando um consumo 

individual de água de 250 L/dia, traduzir-se-ão num caudal de 175 m3 no dia de maior consumo, que 

representará 4% do consumo humano previsível para toda a área do Plano de Urbanização de Tróia. 

Considerando um caudal de ponta diário superior em 50% àquele valor, teremos ainda assim um 

valor diário de 263 m3. 

No quadro de ausência de rega estabelecido para a ocupação turística da UNOP 4, estes valores são 

claramente enquadráveis e compatíveis com o potencial de captação das actuais licenças, que 

consagram um total máximo mensal de captação de 316 000 m3, para um máximo de 35 997 pessoas 

a abastecer. 

De referir finalmente que o Contrato de Gestão Delegada, em fase de assinatura entre a 

INFRATRÓIA-INFRAESTRUTURAS DE TRÓIA, E.M. e a Câmara Municipal de Grândola, prevê que o 

desenvolvimento do projecto de ocupação turística da UNOP 4 de Tróia venha a decorrer ao longo 

de três anos, entre 2025 e 2027, com construção sucessiva de 200, 250 e 250 camas em cada ano, 

respectivamente, o que permitirá aferir as projecções utilizadas. 
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Apêndice 1. Logs interpretados das principais sondagens 
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a) Sondagem AC-4 TORRALTA. A. Cavaco, Maio de 
1966, reinterpretação Maio de 1999. 

b) Sondagem AC-5 SOLTRÓIA. A. Cavaco, Julho 
de 1966, reinterpretação Maio de 1999.

 
Figura A.1. Logs interpretados das sondagens AC-4 TORRALTA e AC-5 SOLTRÓIA. 
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a) Sondagem AC-6 SOLTRÓIA. A. Cavaco, Julho de 

1966, reinterpretação Maio de 1999. 
 

b) Sondagem AC-7 SOLTRÓIA. A. Cavaco, 
Junho de 1973, reinterpretação Maio de 
1999. 

 
FA.2. Logs interpretados das sondagens AC-6 SOLTRÓIA e AC-7 SOLTRÓIA. 
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a) Sondagem AC-8 SOLTRÓIA.  

A. Cavaco, Abril de 1982, 
reinterpretação Maio de 1999. 
 

b) Sondagem PS-1 SOLTRÓIA.  
A. Cavaco, Setembro de 1988, 
reinterpretação Maio de 1999 

Figura A.3. Logs interpretados das sondagens AC-8 SOLTRÓIA e PS-1 SOLTRÓIA. 
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Figura A.4. Logs interpretados da sondagem PS-2 SOLTRÓIA. A. Cavaco, Outubro de 1988, 

reinterpretação Maio de 1999. 
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PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA A 

UNOP 4 - TRÓIA 

 

Preâmbulo  

A presente proposta de Regulamento de Circulação e Estacionamento da UNOP 4 em Tróia, 

tem por objectivo dotar esta área de um instrumento que possa regular de forma eficaz a 

circulação e estacionamento naquele espaço. 

 

TÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Objecto e âmbito de aplicação 

1. O presente Regulamento tem por objectivo o ordenamento da utilização das vias de 

circulação por veículos motorizados ou não na UNOP 4. 

2. O disposto no presente Regulamento é aplicável ao trânsito e estacionamento nas vias 

de domínio privado. 

3. O presente Regulamento completa as disposições do Código da Estrada, o seu 

regulamento e demais legislação complementar, pelo que nele não são necessariamente 

repetidas as que constam naqueles diplomas e que não poderão ser contrariadas ou 

omitidas. 

 

Artigo 2.º 

Omissões 

Em tudo o que for omisso no presente Regulamento, aplicar-se-á o Código da Estrada e 

demais legislação em vigor. 

 

Artigo 3.º 

Dever e diligência 

As pessoas devem abster-se de actos que impeçam ou embaracem o trânsito ou 

comprometam a segurança ou comodidade dos utentes das vias. 

 

Artigo 4.º 

Sinalização 

1. Compete à Entidade Administradora do Aldeamento Turístico a instalação da sinalização 

de carácter permanente, seja esta vertical ou horizontal. 



 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA A UNOP 4 - TRÓIA 

2/6 

 

2. Não podem ser colocados nas vias públicas, ou nas suas proximidades, quaisquer 

objectos que pela sua dimensão ou materiais possam confundir-se com sinais de trânsito 

ou prejudicar a sua visibilidade ou reconhecimento. 

 

Artigo 5.º 

Restrições à circulação e estacionamento 

A realização de obras nas vias públicas e a sua utilização para a realização de actividades 

de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar o trânsito e estacionamento 

normal, só é permitida desde que devidamente autorizada pela Entidade Administradora do 

Aldeamento Turístico. 

 

TÍTULO II 

Trânsito de peões 

 

Artigo 6.º 

Lugares em que podem transitar 

1. Nas vias em que seja permitido o trânsito de veículos, os peões devem transitar pelos 

passeios ou bermas, só podendo fazê-lo pelas faixas de rodagem quando efectuem o seu 

atravessamento ou quando não existam, ou não seja temporariamente possível a sua 

utilização. 

2. Quando, nos casos previstos no número anterior, circulem pelas faixas de rodagem, os 

peões devem fazê-lo com prudência, de modo a não causarem entraves desnecessários 

ao trânsito de veículos nem porem em risco a sua segurança. 

3. É proibido aos peões transitarem agarrados a quaisquer veículos ou destes pendurados. 

 

Artigo 7.º 

Atravessamento das faixas de rodagem 

1. O atravessamento das faixas de rodagem deve ser feito pelas passadeiras de peões 

marcadas nos pavimentos. 

2. Ao aproximar-se de uma passadeira de peões devidamente marcada no pavimento, os 

condutores de veículos devem reduzir a velocidade e, se necessário, deter a marcha a 

fim de deixarem passar com segurança os peões que se encontrarem a atravessar a 

faixa de rodagem. 

3. Ao mudar de direcção, o condutor, mesmo não existindo passagem assinalada para a 

travessia de peões, deve reduzir a sua velocidade e, se necessário, parar a fim de deixar 

passar os peões que estejam a atravessar a faixa de rodagem da via em que vai entrar. 
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TÍTULO III 

Trânsito de veículos  

 

Artigo 8.º 

Limitações de velocidades 

O limite de velocidade de circulação nas vias da UNOP 4 é de 30 km/hora. 
 

Artigo 9.º 

Passeios, bermas e vias reservadas 

É proibido o trânsito de veículos com motor nos passeios, bermas e vias públicas 

reservadas ao trânsito de peões e/ou velocípedes. 

 

Artigo 10.º 

Sentidos de Circulação 

Os sentidos de circulação nas vias públicas encontram-se definidos nas plantas anexas e 

fazem parte integrante do presente regulamento. 

 

Artigo 11.º 

Proibição de estacionamento 

1. Na área de influência do presente Regulamento é proibido o estacionamento de veículos, 

salvo nos lugares existentes em zonas de estacionamento definidos e devidamente 

sinalizadas. 

3. Nos locais em que seja proibido o estacionamento, é facultada a paragem para entrada 

ou saída de passageiros ou para breves operações de carga ou descarga, desde que o 

condutor esteja pronto a retomar a marcha e o faça sempre que estiver a impedir ou a 

dificultar a passagem de outros veículos. 

 

Artigo 12.º 

Lugares reservados 

Nas zonas de estacionamento, assinaladas na planta anexa e com sinalização adequada, 

são reservados lugares para paragem ou estacionamento de veículos de passageiros 

utilizados no transporte de pessoas com deficiência identificadas com o respectivo cartão, e 

para a realização de cargas ou descargas. 

 

Artigo 13.º 
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Carga e descarga 

1. A carga ou descarga de veículos deve fazer-se, pelo lado permitido para a paragem do 

veículo ou pela retaguarda, directamente entre os veículos e o interior das propriedades, 

tão rapidamente quanto possível e de forma a causar o menor prejuízo para a fluidez do 

trânsito. 

2. Durante a carga ou descarga devem os veículos ficar encostados ao passeio ou berma 

com respeito do sentido de trânsito permitido. 

 

Artigo 14.º 

Reparações na via pública 

1. É proibida a reparação, pintura ou lavagem de veículos na via pública, bem como a 

afinação de emissores de sinais sonoros. 

2. Não são abrangidas por esta proibição as reparações ligeiras e indispensáveis ao 

prosseguimento da marcha do veículo, quando executadas em local que não prejudiquem 

o trânsito e não demorem mais de uma hora. 

 

Artigo 15.º 

Veículos avariados 

1. Os veículos avariados não podem estacionar nas vias públicas em infracção às regras de 

estacionamento estabelecidas por este Regulamento. 

2. Tratando-se de avaria que impeça a marcha do veículo e que não possa ser reparada 

nos termos do nº 2 do artigo anterior, devem os condutores providenciar a sua remoção 

no prazo máximo de 24 horas para local adequado e onde não cause quaisquer 

perturbações à fluidez do trânsito. 

3. Quando os condutores não observem voluntariamente a obrigação estabelecida pelo 

número anterior, a Entidade Administradora do Aldeamento Turístico poderá ordenar o 

reboque do veículo para o local que melhor entenda, sendo todas as despesas, 

relacionadas com a operação de remoção e parqueamento, da responsabilidade do 

proprietário do mesmo. 

 

Artigo 16.º 

Veículos afectos a propaganda 

É proibida a circulação de veículos em serviço de propaganda, de distribuição de impressos, 

de exibição de reclamos e venda de rifas. 

 

TÍTULO IV 
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Fiscalização e Penalidades 

Artigo 17.º 

Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento e de outras 

disposições do Código da Estrada é exercida por agentes da GNR e pelos funcionários do 

Município ou de empresas municipais com competência para o efeito. 

  

Artigo 18.º 

Bloqueamento e remoção 

1. Podem ser removidos os veículos que se encontrem: 

a) Estacionados indevida ou abusivamente; 

b) Estacionados ou imobilizados de modo a constituírem evidente perigo ou grave 

perturbação para o trânsito; 

c) Estacionados ou imobilizados em locais que, por razões de segurança, de ordem 

pública, de emergência, de socorro ou outros motivos análogos, justifiquem a 

remoção. 

2. Para os efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, considera-se que constituem 

evidente perigo ou grave perturbação para o trânsito, entre outros, os seguintes casos de 

estacionamento ou imobilização: 

a) Em passagem de peões sinalizada; 

b) Em cima dos passeios ou em zona reservada exclusivamente ao trânsito de peões; 

c) Na faixa de rodagem, sem ser junto da berma ou passeio; 

d)  Em local destinado ao acesso de veículos ou peões a propriedades ou locais de 

estacionamento; 

e) Em local destinado ao estacionamento de veículos de certas categorias, ao serviço 

de determinadas entidades ou utilizados no transporte de pessoas com deficiência; 

f)Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à utilização da parte da faixa de 

rodagem destinada ao sentido contrário, conforme o trânsito se faça num ou em 

dois sentidos; 

g) Na faixa de rodagem, em segunda fila; 

h) Em local em que impeça o acesso a outros veículos devidamente estacionados ou 

a saída destes; 

3. Verificada qualquer das situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, as autoridades 

competentes para a fiscalização podem bloquear o veículo através de dispositivo 

adequado, impedindo a sua deslocação até que se possa proceder à remoção. 
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4. Na situação prevista na alínea b) do n.º 1, no caso de não ser possível a remoção 

imediata, as autoridades competentes para a fiscalização devem, também, proceder à 

deslocação provisória do veículo para outro local, a fim de aí ser bloqueado até à 

remoção. 

 

Artigo 19.º 

Aplicação de penalidades 

As transgressões às disposições do presente Regulamento serão punidas com as coimas 

estabelecidas pelo Código da Estrada e, ou, pelo respectivo Regulamento.  

 

TÍTULO V 

Disposições finais e transitórias 

 

Artigo 20.º 

Revogações 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, é revogado qualquer Postura ou 

Regulamento de Trânsito existente relativo às vias públicas da área territorial abrangida. 

  

Artigo 21º 

Vigência do Regulamento 

1. A eficácia das normas de circulação e estacionamento previstas no presente 

Regulamento, fica dependente da existência da respectiva sinalização. 

2. O presente Regulamento entra em vigor cinco dias após a sua aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

I. Planta de Sinalização - 2105-E-155.REV-50-01 

II. Planta de Sinalização - 2105-E-155.REV-50-02 

III. Planta de Sinalização - 2105-E-155.REV-50-03 
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Introdução 
A DIA do projecto de ocupação turística da UNOP 4 de 26 de Fevereiro de 2009 pede um conjunto de 

elementos a apresentar em fase de RECAPE, entre os quais: 

Elemento 33. Avaliação retrospectiva da linha de costa confinante com a área de intervenção do 

projecto, especialmente quanto à zona da Caldeira e Ruínas Romanas. 

O presente anexo visa dar resposta a esse pedido.  

 

Método 
Para a análise retrospectiva efectuada, foi utilizado todo o conjunto de fotografias aéreas (preto e 

branco) disponíveis, correspondentes aos anos de 1948, 1958, 1967, 1977, 1989 e 1997, que foram 

digitalizadas e georreferenciadas no sistema PT-TM06/ETRS89, com uma resolução de 2,5 x 2,5 m no 

terreno, desde a data mais recente para a mais remota.  

Para as datas já no séc. XXI, foram utilizados os ortofotomapas em cor verdadeira, correspondentes 

aos anos de 2002, 2007 e 2012, todos com uma resolução no terreno de 0,5 x 0,5 m, e 2018, com uma 

resolução no terreno de 0,25 x 0,25 m. 

A georreferenciação das imagens foi efectuada com recurso ao software Idrisi vs. Selva, utilizando 

como base o ortofotomapa da dgTerritório, de 2018. 

Importa referir que para as fotografias aéreas mais antigas (1948 e 1958), os erros de rectificação são 

elevados (RMS até 3,5 pixel) dada a ausência de bons pontos de referência distribuídos por todo o 

território. Para as imagens a partir de 1967, com a construção da estrada longitudinal de Tróia (à data 

EN 253-1), o início da construção das instalações da Marinha em Tróia e depois, o início da ocupação 

turística, foi possível um maior rigor, com erros de rectificação tipicamente da ordem de 1 pixel. 

Para a zona da Caldeira de Tróia, foi analisado e comparado o limite da vegetação de sapal na laguna 

e para as áreas predominantemente arenosas, quando possível em função da altura da maré, o limite 

do espraio, lido como a interface entre a praia e área vegetada.  

Para a análise da evolução da linha de costa na envolvente das Ruínas Romanas, para além da análise 

da mesma série cronológica de fotografias aéreas georreferenciadas e de ortofotomapas, foi 

estabelecida uma situação de referência através da realização, em 1 de Fevereiro de 2022, numa 

baixa-mar de águas vivas (0,4 m ZH) (Tabela de Marés, Volume I – Portugal 2022, IH), de um 

levantamento topográfico de precisão da linha de costa. Foi utilizado um GPS diferencial (RTK) GNSS 

GPS Leica Viva, da Leica Geosystems, com uma antena Mod. GS15 e uma caderneta Mod. CS15, 

utilizando correcções diferenciais fornecidas em tempo real via GSM pela ReNEP (Rede Nacional de 

Estações Permanentes) da Direcção-Geral do Território (dgTerritório). Utilizado em modo cinemático 

em tempo real (RTK), em condições normais a favoráveis, este equipamento oferece uma precisão 

horizontal (X,Y) de 8 mm e vertical (Z) de 15 mm1 (Leica, s.d.). Foram rejeitadas todas as leituras com 

precisão vertical pior do que ± 5 cm. 

Este levantamento cobriu a área envolvente do Prédio 1 – Ruínas romanas, desde a área da “Rua da 

Princesa”, sobre a margem estuarina, até à primeira inflexão marcada da linha de costa já no interior 

da Caldeira, c. de 50 m para SE do final da via de acesso, numa ára total de c. de 18 000 m2 e uma 

 
1 Estes valores dependem de vários factores, incluindo o número e geometria dos satélites, condições atmosféricas, etc.  
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extensão de linha de costa total de c. de 600 m. O levantamento cobriu toda a área intertidal possível, 

sensivelmente desde a cota -1m até à cota +2,5 m NMM (Figura 1). 

A partir dos dados desse levantamento, foi criado um modelo digital de elevação (MDE), com recurso 

ao programa Surfer® vs. 20 da Golden Software, Inc. Como processo de interpolação, foi utilizado o 

método de krigagem universal, com uma malha espacial de 2,5 m x 2,5 m.  

 

Figura 1. Levantamento da envolvente das Ruínas Romanas de Tróia efectuado em 1/Fev/2022, sobre orotofotomapa de 

2018 da dgTerritório. Coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89. 
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Resultados e discussão 
O resultado mais claro é a marcada constância da extensão e forma da laguna da Caldeira, com alguma 

variabilidade – residual – essencialmente nos extremos livres das flechas arenosas que marcam a 

transição entre a embocadura e os braços norte e sul, respectivamente. 

Na Figura 2, está identificado um conjunto de linhas de referência que permitem constatar essa 

constância: 

a. Os alinhamentos das 3 principais flechas arenosas: na margem N da embocadura, na transição 

para o braço N; na margem O, na transição para o braço S e finalmente, na margem E, na 

transição para o fundo do braço S (a laranja); 

b. Os limites exteriores médios do sapal, no fundo do braço N e em dois segmentos adjacentes, 

ao longo da margem SE no fundo do braço S. (a verde); 

c. O traçado do canal de drenagem da mancha de sapal ao longo da margem SE do fundo do 

braço S (a amarelo). De notar que esta canal corresponde também à linha de drenagem da 

área da hortinha, que o Estudo Prévio tinha previsto recuperar para a laguna da Caldeira. 

Mesmo com os referidos erros de georreferenciação das fotografias aéreas mais antigas e apesar das 

diferenças na cota da maré e na iluminação, é notória a manutenção destes alinhamentos e da sua 

posição no interior da Caldeira ao longo do período de 70 anos considerado (desde 1948 até 2018) 

(Figura 2), denotando a estabilidade do sistema. 
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Figura 2 a. Caldeira de Tróia em 1948 (esquerda) e 1958 (direita).   

1948 1958
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Figura 2 b. Caldeira de Tróia em 1967 (esquerda) e 1977 (direita).  

1967 1977
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Figura 2 c. Caldeira de Tróia em 1989 (esquerda) e 1997 (direita).  

1989 1997
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Figura 2 d. Caldeira de Tróia em 2002 (esquerda) e 2007 (direita). 

2002 2007
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Figura 2 e. Caldeira de Tróia em 2012 (esquerda) e 2018 (direita).  

2012 2018
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Na envolvente das ruínas romanas, o modelo digital de elevação (Figura 3) mostra uma situação que 

já é bastante clara no ortofotomapa de 2018, com uma área intertidal extensa, mas maioritariamente, 

abaixo da linha de costa (Nível Médio do Mar), ao mesmo tempo que a cota + 2m (NMM) só é atingida 

em áreas construídas – caso da plataforma de betão no prolongamento da via de acesso, onde eram 

manobradas embarcações (secção mais a O) – ou vegetadas, o que sugere, além do mais, um regime 

dominante de muito reduzida agitação. 

De resto, à escala de abordagem relevante – a largura da parte mais alta da praia, acima do NMM, só 

pontualmente ultrapassa os 30 m  – a resolução possível e os erros de georreferenciação da série de 

imagens analisada apenas permitem inferir que, basicamente, a linha de costa se mantém costante 

até ao presente – aliás, muito suportada pelo edificado romano (Figura 4). 

  
Figura 3. Modelo digital de elevação da área intertidal na envolvente das Ruínas Romanas de Tróia. Levantamento de 

1/Fev/2022, sobre orotofotomapa de 2018 da dgTerritório. Coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89. 

 

Para avaliar de forma mais objectiva a dinâmica da área alvo, foi marcada, no levantamento de 

Fevereiro de 2022, a cota da preia-mar de águas vivas (PMAV) média, correspondente à cota 1,45 m 

NMM (3,45 m ZH in Tabela de Marés, Volume I – Portugal 2022, IH). 

Essa linha foi depois sobreposta nas melhores imagens da série cronológica: 1948, 1967, 1977, 19972 

(Figura 4 a) e nos ortofotomapas de 2002, 2007, 2012 e 2018 (Figura 4 b). 

 
2 A fotografia aérea de 1958 inspira-nos dúvidas relativamente à sua data real dada a grande similaridade com 
a de 1948; a fotografia aérea de 1989 corresponde a uma preia-mar muito alta e a iluminação da margem 
estuarina é desfavorável, não permitindo reconhecer o limite imerso-emerso. 
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A situação, que se mantém essencialmente inalterada desde 1948 até 2002, mostra esta linha a 

acompanhar o limite da área vegetada a N e a O (margem estuarina e embocadura da Caldeira), sendo 

marcadamente alterada apenas pelo enchimento artificial realizado entre Dezembro de 2006 e Março 

de 2007, que permitiu proteger a primeira linha de cetárias com recurso às areias provenientes das 

fundações dos novos edifícios construídos no núcleo urbano de Tróia (Silveira et al., 2011; Silveira et 

al., 2014) e cuja extensão máxima, nomeadamente ao longo da margem do estuário, para montante 

(para E), é bem visível na imagem de 2007, claramente posterior à sua conclusão, pela ausência de 

trabalhos em curso (cf. Figura 4 b). 

Em 2012, apesar de ser já nítida uma forte perda de área do enchimento, sobretudo ao longo da sua 

face O, correspondente a embocadura da laguna, observa-se a densa colonização por vegetação dunar 

da área emersa remanescente (cf. Figura 4 b). 

Entretanto, o transporte e dispersão das areias depositadas levou a que, em 2018, aquela linha 

marque de novo o limite da área vegetada (cf. Figura 4 b), com a correspondente exposição da 

margem do edificado romano ao longo do limite O da face estuarina e depois, quando a linha de costa 

inflecte para S-SO, se observe um alinhamento rectilíneo, muito marcado no MDE, essencialmente 

paralelo à frontaria do Palácio Sottomayor até ao seu limite S, eventualmente suportado por 

estruturas semi-enterradas. 
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Figura 4 a. Cota da PMAV média: 1,45 m NMM (levantamento de 1/Fev/2022), a vermelho, sobre fotografias aéreas georreferenciadas de 1948, 1967, 1977 e 1997. Coordenadas no sistema 
PT-TM06/ETRS89. É nítido o acompanhamento do limite frontal da área vegetada ao longo da margem estuarina (N). 

1948 1967

1977 1997
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Figura 4 b. Cota da PMAV média: 1,45 m NMM (levantamento de 1/Fev/2022), a vermelho, sobre fotografias aéreas georreferenciadas de 2002, 2007, 2012 e 2018. Coordenadas no sistema 
PT-TM06/ETRS89. Para além do acompanhamento do limite frontal da área vegetada ao longo da margem estuarina (N), é claro o efeito do enchimento de praia de 2007, a sua colonização 
(2012)  e finalmente, a sua dispersão  (2018). 
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Contactos com entidades e informação trocada 

 

Em cumprimento do Elemento 35. da DIA, o presente Projecto de Execução foi apresentado 

e discutido com as entidades indicadas na DIA. Adicionalmente, o PE foi também 

apresentado e discutido com outras entidades pertinentes.  

Nas páginas seguintes apresenta-se a informação disponível relacionada com estes 

contactos, resumida na tabela abaixo: 

 

Entidade Tipo de contacto Documentos apresentados 

Contactos requeridos pela DIA 

Turismo de Portugal, IP Reunião não presencial 

(24/Jan/2022) 

Relatório de reunião (3 p.) 

Câmara Municipal de 

Grândola – CMG  

Reunião não presencial 

(03/Dez/2021) 

Correspondência: Convocatória da 

reunião (2 p.) 

Administração dos Portos de 

Setúbal e Sesimbra – APSS  

Reunião presencial 

(7/Mar/2022) 

Relatório de reunião (4 p.)  

Capitania do Porto de 

Setúbal 

Reunião presencial 

(7/Mar/2022) 

Correspondência (3 p.)  

Relatório de reunião (3 p.) 

Breve apresentação do PE (8 p.) 

Direcção Regional de Cultura 

do Alentejo – DRCA 

Várias reuniões, presenciais 

e remotas: 

- 05/Jul/2021;  

- 19/Jul/2021; 

- 02/Dez/2021;  

- 08/Mar/2022;  

- 02/Mai/2022.  

Interacção continuada no 

decurso do desenvolvimento 

do PE, que conduziu às 

soluções agora apresentadas 

Convocatórias das reuniões de 2 de 

Dez 21 e de 8 de Mar 22 (1 p.) 

Contactos adicionais 

Administração da Região 

Hidrográfica do Alentejo – 

ARH Alentejo 

Reunião não presencial  

(7/Jan/2022) 

Correspondência e agendamento de 

reunião (3 p.) 

Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas – ICNF 

Reunião não presencial 

(16/Dez/2021) 

Pedido de reunião (1 p.) 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional 

do Alentejo – CCDR-A  

Reunião presencial 

(16/Nov/2021) 

Correspondência e agendamento de 

reunião (2 p.) 
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RELATÓRIO DE REUNIÃO 

Assunto: Intenção de Investimento – Projeto de Ocupação Turística  - Plano de Pormenor (PP) da UNOP 4 em 

Tróia, concelho de Grândola  

Data: 24/01/2022 

Local: Videoconferência  

PARTICIPANTES: 

− Promotor: Eng.º João Pedro Madeira, Eng.º André Nogueira e Eng.º Climério José Araújo (Grupo SONAE); Prof. 
Dr. Francisco Andrade e Prof.ª Dr.ª. Maria Adelaide Ferreira (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa); 
Arq.º Paulo Perloiro, Arq.ª Leonor Mouzinho Cardoso e Arq.ª Rita Mota (Promontório Arquitectos).  

− Turismo de Portugal, i.p. (TdP): Dra. Fernanda Praça, Arq.ª Marta Lazana, Arq.º Pedro Santos e Dra. Fátima 
Cruz.  

 
Breve Síntese da Reunião: 

 
A reunião, realizada a pedido do Promotor, teve por objetivo a apresentação a este Instituto do Projeto de 
Ocupação Turística referente à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UNOP) 4 de Tróia no âmbito do 
processo de elaboração do respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). 
 
Do desenvolvimento da reunião destacam-se os seguintes aspetos: 

I. Antecedentes: 

1. A área onde se pretende implementar a pretensão corresponde à área abrangida pelo Plano de Pormenor 
(PP) da UNOP 4 de Tróia, cujo perímetro corresponde à UNOP 4 — Parque Científico e Cultural, definida no 
Plano de Urbanização (PU) de Tróia, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2000, de 9 
de maio. 

2. Em 13 de julho de 2012, foi publicado no DR, 2ª S., n.º 135, o PP da UNOP 4 (cfr. Aviso n.º 9618/2012, 
alterado pela Declaração n.º 112/2016, a 10.08). 

3. Em 25.02.2009 foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada sobre o Projeto 
de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, apresentado em fase de estudo prévio, tendo sido definidas, 
entre outras as seguintes condicionantes:  

− A emissão da licença de exploração turística das UNOP 4 Tróia só poderá ocorre após, designadamente a 
“aprovação por parte do (…) Turismo de Portugal, IP, do programa e regulamento e capacidade de carga 
das atividades recreativas a desenvolver pelo promotor na área da UNOP 4 Tróia” (cfr. ponto 7) das 
condicionantes da DIA) – condicionante 7 a p. 1 da DIA;  

− o Projeto de Execução deve ser apresentado e aprovado também pelo TdP (cfr. ponto 35 dos elementos 
a entregar em fase de Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) – 
condicionante 35 a p. 5 idem; 

− em fase prévia ao licenciamento, o projeto deve ser apresentado, entre outras entidades, ao Turismo de 
Portugal, IP – elementos a entregar a p. 7 idem. 

 
II. Apresentação da intenção 

4. Estima o Promotor finalizar e submeter o RECAPE à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AAIA) 
no próximo mês de fevereiro, sendo que já reuniu com a Comissão de Coordenação Regional (CCDR) do 
Alentejo, bem como com a Direção Regional de Cultura Alentejo.   

5. Foram introduzidas alterações à solução que está inicialmente prevista em PP, por razões ambientais e por 
motivos de salvaguarda do património (descoberta de sepulturas), e que se traduzem na eliminação dos 
percursos equestres, dos lagos e na deslocalização da piscina. 

6. Caso exista necessidade de ser realizado qualquer ajustamento ao PP, questão que está a ser estudada pela 
CCDR Alentejo, em articulação com o Município, tal não implica alteração ao RECAPE, mas será sempre 
ponderada em fase de emissão da DECAPE.  

7. O projeto contempla 3 dos cinco prédios definidos no PP: 

7.1. Prédio 1 (Ruínas romanas) contempla: 
− Boutique hotel (3 edifícios distintos, mas adjacentes, sem ligação interior entre eles), com 

capacidade para 60 camas/utentes distribuídas por 30 unidades de alojamento (UA) abrange:  
• Hotel Palácio Sottomayor (construção do fim do sec. XIX e início do sec. XX) composto por 3 
pisos + sótão; 6 quartos duplos e 10 suites; no piso 0 situa-se a zona central com bloco de acesso 
com elevadores de hóspedes e serviços; áreas técnicas e zonas de staff; 

http://www.visitportugal.com/


 

DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO  
 

  
                             Pág. 2  

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   
www.visitportugal.com 

 
 

• Edifício do telheiro (edifício central) composto por 1 piso; receção; restaurante e cozinha; trata-se 
de um edifício de chegada e de distribuição para os dois edifícios localizados a N e S; instalações 
sanitárias (IS) comuns; zona de estar e zona de refeições; piscina;   

• Edifico do Armazém: 2 pisos; 14 quartos duplos (7 quartos por piso), com zona de terraço; 
• Estacionamento; 

• O acesso ao hotel será realizado pelo prolongamento da estrada militar, de acesso às antigas instalações 
da Marinha.  

− Edifícios dos centros: Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental e Centro Científico e 
Ambiental. 

 
7.2. Prédio 2 (Eco resort 1) com capacidade máxima de 640 camas /utentes distribuídas por 125 

UA designadas por “casas/villas” contempla 3 tipologias diferentes: 
− Villas V2; 
− Villas V3 (com um piso); 
− Vilas V3 (com dois pisos). 

Abrange ainda:  
− receção; restaurante, IS comuns;   
− edifício de apoio à piscina (portaria e balneários de apoio à piscina); 
− edifício técnico: áreas de pessoal e de apoio; 
− Campo de jogos.   

 
A implantação destas UA é sobre-elevada (as casas estão assentes em pilares e não há fundações por 

sistemas convencionais) e obedece a 3 fatores importantes: 
− Existência de espécies vegetais protegidas; 
− Localização de forma a evitar a alteração do sistema dunar; 
− Orientação solar (viradas a Sul). 

 
7.3. Prédio 4 – Serviços abrange: 5 edifícios destinados a Escritórios e Serviços de Utilidade Pública e 

ainda um parque de estacionamento que lhes dá apoio. 
 

8. Relativamente ao Prédio 3 (eco resort 2) já se encontra executado e propõe-se a fusão do programa do 
Prédio 5 (Centro científico e ambiental) no prédio 1 (Ruínas Romanas). 

9. Sobre a elaboração do RECAPE foi, ainda, salientado o seguinte:  

− Todo o envolvimento da avaliação ambiental que este projeto está obrigado decorre de dois elementos: 

a) elemento referente ao património material;  

b) elemento referente ao património ambiental (está integrada no sítio PTCN 0011); daí ter sido 
abandonada a atividade equestre e terem sido eliminados os planos de água (de águas doce e 
salgada); 

−   Em relação à condicionante 7, a leitura que o TDP fará é relevante na medida em que se trata de 
atividades que vão permitir ligar os hóspedes /visitantes àquilo que é a realidade do sítio e que se 
traduz na inserção do hotel sobre as ruínas romanas e pela implantação das 125 “villas” sobre as 
dunas (dunas litorais com pinhal), aproveitando o que é a envolvente ambiental, melhorando-a, e 
recuperando habitats. Esta ligação tem de ser consubstanciada em atividades (atividades recreativas) 
com ligação ao sítio.  

−   A leitura está a ser desenvolvida a 3 níveis: património cultural imaterial (festa de Nossa Senhora do 
Rosário de Tróia), património cultural material (arqueologia) e património natural (Sítio da Rede 
Natura 2000); 

−   Na opção agora tomada, e depois ao nível de arquitetura, consideram-se as valências que o centro 
científico ambiental teria, com uma zona de front office (ruínas e ambiente) e com uma zona de 
backoffice (zona de serviço), localizada junto ao cais dos ferries. 

 
III. Esclarecimentos pelo TdP  

1. A solução alcançada, após as alterações realizadas, é muito interessante do ponto de vista ambiental e da 
otimização da localização dos edifícios. 

2. A participação do TdP no âmbito da avaliação de impacte ambiental do projeto, ocorreu no âmbito das 
consultas a entidades externas à Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental, não tendo as 
condicionantes 7 e 35 decorrido da participação do TdP. 

3. Em relação à condicionante 7, é estranha a atribuição a este Instituto da competência de definição de 
capacidade carga das atividades recreativas, porquanto o mesmo não detém essa competência legal, 
afigurando-se que o ICNF seria a entidade mais habilitada à verificação daquela condicionante. De qualquer 
modo, tendo sido atribuída tal verificação ao TdP, este Instituto procederá à respetiva análise. 
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4. Em relação à condicionante 35, informou-se que desde a última alteração do Regime Jurídico dos 
Empreendimentos Turísticos-RJET (introduzida pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de junho, ao Decreto-
Lei n.º 39/2008, de 7 de março), o parecer do Turismo de Portugal I.P.  deixou de ser obrigatório na fase de 
controlo prévio das obras de edificação (apreciação de projeto de edificação), quer em fase de informação 
prévia, quer de licenciamento, comunicação prévia com prazo ou comunicação prévia, passando este 
organismo a intervir apenas em sede de classificação dos empreendimentos turísticos. Não obstante, este 
Instituto emitirá o parecer sobre o projeto de execução se assim lhe for solicitado.  

5. Sobre a necessidade de apresentação prévia ao licenciamento do projeto a este Instituto (cfr. exigido na 
DIA a P. 7), considera-se, com a realização da presente reunião, cumprida esta exigência.  

6. Relativamente à análise dos elementos remetidos a este Instituto foi referido, ainda, o seguinte: 

− A memória descritiva do projeto referente ao hotel, a instalar no prédio 1, deve referir a categoria 
pretendida, de forma a poderem ser aferidos os requisitos legais em conformidade (cfr. Anexo I da 
Portaria n.º 327/2008, de 28.04, alterada e retificada pela Portaria n.º 309/2015, de 25.09, e pela 
Declaração de Retificação n.º 49/2015, de 02.11);  

− A piscina do hotel deve dispor de balneários de apoio, com instalações sanitárias e vestiários próprios, 
adaptados a utentes com mobilidade condicionada (cfr. n.º 2 do art.º 5.º da Portaria n.º 358/2009, de 6.4, 
articulado com o disposto no art.º 6.º do RJET). 

− A memória descritiva do empreendimento turístico a instalar no Prédio 2 (Eco Resort 1) deve definir a 
tipologia (como indicado pelo Promotor, a de aldeamento turístico), a respetiva categoria, bem como 
adequar a terminologia das unidades de alojamento (moradias) ao RJET e respetiva regulamentação, 
cfr. Anexo II da Portaria n.º 327/2008, de 28.04, alterada e retificada pela Portaria n.º 309/2015, de 
25.09, e pela Declaração de Retificação n.º 49/2015, de 02.11.   

7. Em termos de procedimento, foi esclarecido que a consulta ao TdP poderá ser realizada diretamente a este 
Instituto ou através da Autoridade de AIA. 

8. Por último, sendo este Instituto responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade 
turística, alertou-se para a existência de informação nesta matéria no site deste Instituto, onde se 
disponibilizam guias e ferramentas que visam potenciar a adoção de práticas sustentáveis no setor do 

turismo1,das quais se destacam: 

− Guia de Boas Práticas para uma Economia Circular no Alojamento Turístico: apresenta exemplos e 
princípios orientadores sobre a circularidade e exemplos de como implementar um modelo de negócio 
mais sustentável, aplicados ao Alojamento Turístico. 

− Guia Neutralidade Carbónica nos Empreendimentos Turísticos: Disponibiliza os princípios orientadores, 
conceitos e práticas que permitem aos empreendimentos turísticos reduzir as suas emissões de Gases 
com Efeito de Estufa. Também é disponibilizada a ferramenta GEET – Emissões de Gases com Efeito de 
Estufa de um Empreendimento Turístico. 

− Guia para a Construção Sustentável em Empreendimentos Turísticos: ferramenta que visa a adoção de 

práticas sustentáveis ao nível da construção, tornando o negócio mais sustentável, com menor consumo 
de recursos e maior benefício económico e ambiental. 

− Guia para o Alojamento Turístico “Vamos Reduzir os Plásticos de Uso Único”: juntamente com o Guia de 
Comunicação e a Checklist de Autoavaliação que o acompanha, tem como objetivo ajudar os 
empresários e colaboradores a eliminar e reduzir a utilização de plástico de uso único. 

− Guia Prático de Acessibilidade para o alojamento turístico: tem como objetivo, para além de 
desmistificar o conceito de nicho, sensibilizar as empresas para esta preocupação, alterando a visão de 
que constitui apenas uma obrigação social, mas também é uma oportunidade de negócio. 
 

 
Sem mais assunto foi encerrada a reunião. 

 

 
1 Disponíveis em http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/sustentabilidade/Paginas/guias-ferramentas-projeto-turismo-sustentavel-um-melhor-
futuro-para-com-todos.aspx e http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boas-praticas-acessibilidade-alojamento-

turistico.aspx 
 

http://www.visitportugal.com/
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilidade/guia-boas-praticas-para-economia-circular-no-alojamento-turistico.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilidade/guia-neutralidade-carbonica-nos-empreendimentos-turisticos.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilidade/guia-para-a-construcao-sustentavel-em-empreendimentos-turisticos.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilidade/guia-vamos-reduzir-os-plasticos-de-uso-unico-para-o-alojamento-turistico.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilidade/turismo-sustentavel-mai-2021-guia-comunicacao-alojamento-turistico.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilidade/turismo-sustentavel-mai-2021-guia-comunicacao-alojamento-turistico.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilidade/turismo-sustentavel-mai-2021-checklist-autoavaliacao-alojamento-turistico.xlsx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/sustentabilidade/Paginas/guias-ferramentas-projeto-turismo-sustentavel-um-melhor-futuro-para-com-todos.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/sustentabilidade/Paginas/guias-ferramentas-projeto-turismo-sustentavel-um-melhor-futuro-para-com-todos.aspx
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.turismodeportugal.pt%2Fpt%2FGerir%2FBoas_Praticas%2FPaginas%2Fboas-praticas-acessibilidade-alojamento-turistico.aspx&data=04%7C01%7C%7C016b20d679db4863a59908d9cf6bda90%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C637768884391493435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tvTN31NHxBGTiyF26epXFG%2BbzcpI8KEMlxR%2BIs6K5q8%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.turismodeportugal.pt%2Fpt%2FGerir%2FBoas_Praticas%2FPaginas%2Fboas-praticas-acessibilidade-alojamento-turistico.aspx&data=04%7C01%7C%7C016b20d679db4863a59908d9cf6bda90%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C637768884391493435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tvTN31NHxBGTiyF26epXFG%2BbzcpI8KEMlxR%2BIs6K5q8%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Grândola – CMG 

 



From: Elsa Grade <elsa.grade@cm-grandola.pt>Date: Tuesday, 30 November 2021 at 09:58 
To: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt>, Climério Jose Araujo 
<cjaraujo@sonaecapital.pt>, Paulo Perloiro <pgp@promontorio.net>, 'Pedro Pires' 
<pedro.pires@cm-grandola.pt>, 'Filipa Esperança' <fe@ammcadvogados.pt> 
Cc: 'Isabel Moraes Cardoso' <IMC@ammcadvogados.pt>, 'Vera Lopes' <vera.lopes@cm-
grandola.pt> 
Subject: RE: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 
 
Olá, bom dia a todos! 
 
Segue convite para a reunião agendada para a próxima 6.ª feira, pelas 11:30h. 
Entrar na reunião Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/81537330891?pwd=NEhKUDBpQlVlZ3pDY0IvM3VSVU9UQT09 
 
ID da reunião: 815 3733 0891 
Senha de acesso: 039645 
 
Até lá, os melhores cumprimentos, 
Elsa Grade 
 
ELSA FIGUEIREDO GRADE DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISMO  

elsa.grade@cm-grandola.pt  // 269 450 055  Ext. 4474  

Rua José Pereira Barradas // 7570-281 Grândola // www.cm-grandola.pt 

 

Pondere antes de imprimir este e-mail  

 
 
De: Joao Pedro Madeira [mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt]  
Enviada: 30 de novembro de 2021 09:55 
Para: Elsa Grade 
Cc: Climerio Jose Araujo; Paulo Perloiro 
Assunto: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 

 
Bom dia Elsa Grade, 
 
Na sequência da troca de msg, confirmo a disponibilidade para 6ª feira às 11h30, via zoom. 
 
Do n/ lado, participarão a equipa de arquitectura, liderada pelo Arq. Paulo Perloiro, que nos lê 
neste email e que partilhará o link com a restante equipa, e o Climério Araújo e eu. 
 
Ficamos a aguardar o envio dos dados para nos ligarmos na 6ª feira. 
 
Obrigado, 
 
João Madeira 

mailto:elsa.grade@cm-grandola.pt
mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:cjaraujo@sonaecapital.pt
mailto:pgp@promontorio.net
mailto:pedro.pires@cm-grandola.pt
mailto:fe@ammcadvogados.pt
mailto:IMC@ammcadvogados.pt
mailto:vera.lopes@cm-grandola.pt
mailto:vera.lopes@cm-grandola.pt
https://us06web.zoom.us/j/81537330891?pwd=NEhKUDBpQlVlZ3pDY0IvM3VSVU9UQT09
mailto:elsa.grade@cm-grandola.pt
http://www.cm-grandola.pt/
mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt


From: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 
Date: Wednesday, 17 November 2021 at 17:49 
To: Elsa Grade <elsa.grade@cm-grandola.pt> 
Cc: Climério Jose Araujo <cjaraujo@sonaecapital.pt> 
Subject: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 
 
Boa tarde Elsa Grade, 
 
Na sequência do telefonema de hoje, venho pela presente solicitar uma reunião, propondo o dia 
29 ou 30 de Novembro (temos flexibilidade nos horários em ambos os dias), para apresentar o 
projecto com a proposta de ocupação turística da UNOP4, visando a apresentação do RECAPE e 
a obtenção da DECAPE. 
 
Nesta reunião teremos o acompanhamento da equipa de projecto – Promontorio – que fará a 
apresentação do projecto e pretendemos ainda analisar alguns dos temas que resultaram da 
reunião que tivemos ontem na CCDR, nomeadamente: 
 

i. os elementos necessários para a V/ apreciação do projecto conforme previsto da DIA; e 
 

ii. a eventual necessidade de revisão do PP (em momento posterior à DECAPE) em função 
das seguintes opções do projecto, justificadas pela diminuição dos impactes ambientes 
do projecto: 

• supressão dos planos de água doce e salgada previstos 
• supressão da área apoio à atividade equestre na parcela 2;  
• ajustamento das vias internas (com redução das mesmas), em função das áreas 

ocupadas na parcela 2. 
 
Fico a aguardar a confirmação da V/ disponibilidade. 
 
Obrigado, 
 
João Madeira 
 

mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:elsa.grade@cm-grandola.pt
mailto:cjaraujo@sonaecapital.pt
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Escritório 
Edifício Administrativo Banda C – Tróia 
7570-789 Carvalhal GDL - Portugal 

T (+351) 265 499 000 
F (+351) 265 499 469 
www.sonaecapital.pt  

S.I.I. – Soberana - Investimentos Imobiliários, S.A. 

RELATÓRIO DE REUNIÃO 
 

Projecto de Ocupação Turística da UNOP4 
Relatório de Conformidade do Projecto de Execução (RECAPE) 

DATA: 7 de Março de 2022 (15h) 

LOCAL: Escritórios Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) 

PARTICIPANTES: 

• APSS: Dr. Ricardo Medeiros; Eng.ª Graça Viegas; Eng. Pedro Ponte; Dr. Nuno de 
Almeida 

• Promontorio: Arq. Paulo Perloiro; Arqª Leonor Cardoso 

• MARE: Drª Adelaide Ferreira 

• Soberana (Promotor): Eng. João Madeira 

 

 

Breve Síntese da Reunião 

 

A reunião, realizada a pedido do Promotor, teve por objetivo a apresentação à APSS do 
Projeto de Ocupação Turística referente à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
(UNOP) 4 de Tróia no âmbito do processo de elaboração do respetivo Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE).  

Do desenvolvimento da reunião destacam-se os seguintes aspetos:  

 

I. Enquadramento:  

• A área onde se pretende implementar a pretensão corresponde à área abrangida 
pelo Plano de Pormenor (PP) da UNOP 4 de Troia, cujo perímetro corresponde à 
UNOP 4 — Parque Científico e Cultural, definida no Plano de Urbanização (PU) de 
Tróia, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2000, de 9 de 
maio.  

• Em 13 de julho de 2012, foi publicado no DR, 2ª S., n.º 135, o PP da UNOP 4 (cfr. 
Aviso nº 9618/2012, alterado pela Declaração nº 112/2016, a 10/08).  

• Em 25 de Fevereiro de 2009 foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
favorável condicionada sobre o Projeto de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, 
apresentado em fase de estudo prévio. 

• De acordo com o indicado na DIA, o Projeto deve ser apresentado à Administração 
dos Portos de Setúbal e Sines. 
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Escritório 
Edifício Administrativo Banda C – Tróia 
7570-789 Carvalhal GDL - Portugal 

T (+351) 265 499 000 
F (+351) 265 499 469 
www.sonaecapital.pt  

S.I.I. – Soberana - Investimentos Imobiliários, S.A. 

RELATÓRIO DE REUNIÃO 
 

Projecto de Ocupação Turística da UNOP4 
Relatório de Conformidade do Projecto de Execução (RECAPE) 

II. Apresentação do Projecto:  

Foi efectuada uma apresentação do projecto pela equipa de projectistas, nomeadamente 
com a proposta de ocupação para os 4 prédios (Prédios 1, 2, 4 e 5) incluídos no Projecto 
de Execução da Ocupação Turística da UNOP4, realçando-se o envolvimento ambiental 
e do património histórico em que este projeto está inserido e que fazem parte da sua 
proposta de valor. 

• Análise comparativa face ao Plano de Pormenor (PP) em vigor: relativamente 
ao Plano de Pormenor em vigor, foi transmitido que todos os parâmetros 
urbanísticos estão a ser cumpridos e que face ao previsto no PP foram tomadas 
as seguintes opções que visaram a redução das áreas intervencionadas e 
construídas e ainda outros impactes, com inegáveis vantagens do ponto de vista 
ambiental: 

i. não executar o plano de água salgada “... correspondente à extensão de áreas 
de sapal, de acordo com a topografia existente” que recuperaria a extensão 
máxima da laguna da Caldeira previamente à construção do dique que a 
limita a SE; e um conjunto de “Planos de água doce impermeabilizados, os 
quais se destinam ao armazenamento de água da rede geral de rega de Tróia, 
sem prejuízo da sua função de zona húmida na paisagem” e que, embora 
instalados nas áreas mais baixas do território, teriam uma configuração 
definida pela correspondente movimentação de terras. Esta decisão teve por 
por base considerar-se que a sua construção e infraestruturação teriam 
impactes negativos, sem um benefício ambiental correspondente, a que 
acrescem: i) a opção tomada em projecto da ausência de rega na área de 
intervenção; e ii) um melhor aproveitamento dos caminhos existentes, 
minimizando a abertura de novos acessos, em conformidade com a DIA, 
reduzindo-se desta forma as áreas intervencionada e construída; 

ii. supressão do centro equestre e da correspondente actividade e percursos 
dedicados, previstos no PP, desde logo, pelos múltiplos impactes negativos 
associados aos passeios equestres na UNOP 4, identificados no âmbito do 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental, sobretudo nas margens da 
Caldeira; e 

iii. ajustamento das vias de circulação à topografia actual e caminhos existentes, 
minimizando, como referido, a abertura de novos acessos, e reduzindo-se 
desta forma as áreas intervencionada e construída; 

• Prédio 1 (Ruínas Romanas; Estabelecimento hoteleiro e Centro de Interpretação 
Arqueológico e Ambiental; e ii) Centro Científico e Ambiental): inclui a 
instalação de um estabelecimento hoteleiro (Boutique hotel) em 3 edifícios 
distintos, pré-existentes, com 30 unidades de alojamento; e a construção, também 
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Escritório 
Edifício Administrativo Banda C – Tróia 
7570-789 Carvalhal GDL - Portugal 

T (+351) 265 499 000 
F (+351) 265 499 469 
www.sonaecapital.pt  

S.I.I. – Soberana - Investimentos Imobiliários, S.A. 

RELATÓRIO DE REUNIÃO 
 

Projecto de Ocupação Turística da UNOP4 
Relatório de Conformidade do Projecto de Execução (RECAPE) 

num edifício pré-existente dos: i) Centro de Interpretação Arqueológico e 
Ambiental; e ii) Centro Científico e Ambiental, estando este último previsto no 
Plano de Pormenor para o Prédio 5. Conforme salientado, todas as construções 
serão desenvolvidas sobre edifícios pré-existentes e integrados com as ruínas 
romanas de Tróia. 

Foi ainda informado que, ao longo dos últimos meses, foi realizado um vasto 
programa de trabalhos arqueológicos previstos pela DIA, no entorno do Palácio 
Sottomayor e no caminho de acesso ao sítio arqueológico, que trouxeram dados 
novos e uma nova visão histórica dessa ponta noroeste da península de Tróia junto 
à boca da lagoa da Caldeira, que influenciaram a concretização do projecto que 
agora se apresenta. 

• Prédio 2 (Ecoresort 1): prevê o desenvolvimento de um Aldeamento Turístico com 
capacidade máxima de 125 unidades de alojamento designadas por “casas/villas” 
com 3 tipologias diferentes: V2; V3 (com um piso); e V3 (com dois pisos). Inclui 
ainda uma área para recepção; restaurante; piscina comum e edifício de apoio à 
piscina; campo de jogos; e edifício técnico com áreas de pessoal e de apoio. Tendo 
em consideração o definido na DIA e a preservação dos valores ambientais desta 
área, as construções serão sobre-elevadas reduzindo desta forma o seu impacto 
sobre a fauna, a flora e os habitats existentes. Foi ainda referido que  a 
implantação/localização de cada uma destas construções decorreu de um 
levantamento topográfico detalhado, para preservar ao máximo as espécies e 
habitats com interesse de conservação. 

• Prédio 4 (Serviços): tem previsto o desenvolvimento de 5 edifícios destinados a 
Escritórios e Serviços de Utilidade Pública e ainda um parque de estacionamento 
que lhes dá apoio.  

• Prédio 5: face à proposta de transferência do Centro Científico e Ambiental para 
o Prédio 1, a única intervenção nesta área passará pelo controlo e erradicação de 
espécies exóticas e pela criação/delimitação de caminhos que permitam a 
visitação desta área. 

Relativamente ao Prédio 3 (Centro Desportivo), já foi desenvolvido e encontra-se 
em exploração desde Janeiro de 2017. Este projecto, que engloba um conjunto de 2 
relvados de futebol e respectivo equipamento de apoio, foi objecto de um RECAPE 
(processo n.º 53), que deu origem à Decisão sobre a Conformidade Ambiental do 
Projecto de Execução (DECAPE) na sua versão final, de 20 de Janeiro de 2016, 
Conforme Condicionada. Para cumprimento da condicionante n.º 1 dessa DECAPE, o 
Plano de Pormenor da UNOP 4 de Tróia foi alterado por adaptação, com a 
actualização da sua planta de implantação no sentido de incorporar neste Prédio 3 o 
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Escritório 
Edifício Administrativo Banda C – Tróia 
7570-789 Carvalhal GDL - Portugal 

T (+351) 265 499 000 
F (+351) 265 499 469 
www.sonaecapital.pt  

S.I.I. – Soberana - Investimentos Imobiliários, S.A. 

RELATÓRIO DE REUNIÃO 
 

Projecto de Ocupação Turística da UNOP4 
Relatório de Conformidade do Projecto de Execução (RECAPE) 

estacionamento e os acessos ao Centro Desportivo – Declaração n.º 112/2016, de 18 
de Maio, publicada no DR, 2.ª Série – N.º 153, de 10 de Agosto. 

Por fim foi informado que nenhuma das propostas tem intervenção na área de 
domínio público marítimo. 

 

III. Esclarecimentos pedidos pela APSS:  

• A APSS solicitou o envio da apresentação de suporte a esta reunião, assim como 
mais detalhes sobre os edifícios a construir no Prédio 2 (Ecoresort). 

 

Não havendo mais assunto, foi encerrada a reunião pelas 15h40.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitania do Porto de Setúbal  

 



From: João Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 

Sent on: Tuesday, March 22, 2022 3:44:25 PM 

To: CAP P SETUBAL - Capitão do Porto <capitaoporto.setubal@amn.pt> 

Subject: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

    

 
Boa tarde Sr. Capitão do Porto de Setúbal Alcobia Portugal, 
  
Muito obrigado pela resposta e concordância com o documento. 
  
Obrigado, 
  
João Madeira 
  

From: Jorge Alcobia Portugal <capitaoporto.setubal@amn.pt> 
Date: Tuesday, 22 March 2022 at 15:41 
To: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 
Subject: RE: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 
  
Boa tarde Sr. Engenheiro João Madeira 
  
Com algum atraso, face a problemas de e-mail dos últimos dias, acuso a receção do relato de 
reunião, registando a minha concordância com o seu teor. 
Com os melhores cumprimentos, 
  

 

 

  
Paulo Alcobia Portugal 
Capitão-de-mar-e-guerra 

Capitão do Porto de Setúbal 
Comandante-local da Polícia Marítima de Setúbal 

Tel. Int.: 302501   Tel. Ext.: +351 265 548 271 
Tel. Móvel: +351 918 498 004 (391210) 
capitaoporto.setubal@amn.pt 
  

 De: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 
Enviada: 16 de março de 2022 09:48 
Para: CAP P SETUBAL - Capitão do Porto <capitaoporto.setubal@amn.pt> 
Assunto: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 
  
Bom dia Sr. Capitão do Porto de Setúbal Alcobia Portugal, 
  
Em primeiro lugar gostaria de voltar a agradecer o seu acolhimento e a realização da 
reunião para a apresentação do projecto de ocupação turística da UNOP4 em Tróia. 
  
Como acordado, junto envio minuta de acta de reunião para sua análise e revisão, assim como o 
documento de suporte à apresentação que foi efectuada. 
  
Obrigado, 
  
João Madeira 

mailto:capitaoporto.setubal@amn.pt


From: João Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 
Date: Thursday, 3 March 2022 at 12:35 
To: Jorge Alcobia Portugal <capitaoporto.setubal@amn.pt> 
Subject: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 
  
Boa tarde Sr. Capitão do Porto de Setúbal Alcobia Portugal, 
  
Obrigado pela pronta resposta. 
  
Para além de mim, estarão presentes o Arq. Paulo Perloiro e a Arq. Leonor Cardoso da 
Promontorio e a Prof. Adelaide Ferreira do IMAR. 
  
Obrigado, 
  
João Madeira 
  

From: Jorge Alcobia Portugal <capitaoporto.setubal@amn.pt> 
Date: Thursday, 3 March 2022 at 12:24 
To: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 
Subject: RE: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 
  

Exmo. Sr. Dr. João Pedro Madeira, 
  
Confirmo reunião solicitada para dia 7 de março, colocando então as 16:00h para a vossa 
presença na Capitania. 
Agradeço informação dos elementos da vossa comitiva. 
Com os melhores cumprimentos 

  
Paulo Alcobia Portugal 
Capitão-de-mar-e-guerra 

Capitão do Porto de Setúbal 
Comandante-local da Polícia Marítima de Setúbal 

 
  

mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:capitaoporto.setubal@amn.pt
mailto:capitaoporto.setubal@amn.pt
mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt


De: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 
Enviado: 3 de março de 2022 09:57 
Para: CAP P SETUBAL - Capitão do Porto <capitaoporto.setubal@amn.pt> 
Assunto: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 
  
Bom dia Sr. Capitão do Porto de Setúbal Alcobia Portugal, 
  
Na sequência do email infra, gostaria de confirmar a reunião solicitada para a próxima 2ª feira, 
dia 7. 
  
Obrigado, 
  
João Madeira 
  

From: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 
Date: Friday, 18 February 2022 at 12:39 
To: Jorge Alcobia Portugal <capitaoporto.setubal@amn.pt> 
Subject: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 

  
Bom dia Sr. Capitão do Porto de Setúbal Alcobia Portugal, 
  
Na sequência do contacto de há pouco, formalizo o pedido de reunião para apresentação do 
projecto de ocupação turística da UNOP4 em Tróia. 
  
Este pedido é feito no âmbito do processo do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto 
de Execução (RECAPE), que estamos a desenvolver para o Projecto de Ocupação Turística UNOP 
4 de Tróia, no qual a Declaração de Impacte Ambiental (DIA, em anexo) refere na página 7 que o 
projecto deverá de ser apresentado a um conjunto de entidades, entre as quais a Capitania do 
Porto de Setúbal. 
  
Nesse sentido, solicitamos o agendamento de uma reunião para apresentação do projecto, que 
contará com a participação da equipa de Arquitectos que está a desenvolver o projecto, 
propondo a realização desta reunião no próximo dia 7 de Março às 14h ou às 16h, uma vez que 
temos agendado reunião com a APSS com o mesmo âmbito para as 15h. 
  
Envio em anexo cópia da DIA, da planta síntese do PP e o Regulamento do PP. 
  
Obrigado, 
  
João Madeira 
 

mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:capitaoporto.setubal@amn.pt
mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:capitaoporto.setubal@amn.pt
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Escritório 
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RELATÓRIO DE REUNIÃO 
 

Projecto de Ocupação Turística da UNOP4 

Relatório de Conformidade do Projecto de Execução (RECAPE) 

DATA: 7 de Março de 2022 (15h) 

LOCAL: Capitania do Porto de Setúbal  

PARTICIPANTES: 

• Capitania do Porto de Setúbal: Capitão do Porto de Setúbal Alcobia Portugal 

• Promontorio: Arq. Paulo Perloiro; Arqª Leonor Cardoso 

• MARE: Drª Adelaide Ferreira 

• Soberana (Promotor): Eng. João Madeira 

 

 

Breve Síntese da Reunião 

 

A reunião, realizada a pedido do Promotor, teve por objetivo a apresentação à Capitania do Porto de 

Setúbal do Projeto de Ocupação Turística referente à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

(UNOP) 4 de Troia no âmbito do processo de elaboração do respetivo Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE).  

Do desenvolvimento da reunião destacam-se os seguintes aspetos:  

 

I. Enquadramento:  

• A área onde se pretende implementar a pretensão corresponde à área abrangida pelo Plano de 

Pormenor (PP) da UNOP 4 de Troia, cujo perímetro corresponde à UNOP 4 — Parque Científico 

e Cultural, definida no Plano de Urbanização (PU) de Troia, ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 23/2000, de 9 de maio.  

• Em 13 de julho de 2012, foi publicado no DR, 2ª S., n.º 135, o PP da UNOP 4 (cfr. Aviso nº 

9618/2012, alterado pela Declaração nº 112/2016, a 10/08).  

• Em 25 de Fevereiro de 2009 foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 

condicionada sobre o Projeto de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, apresentado em fase 

de estudo prévio. 

• De acordo com o indicado na DIA, o Projeto deve ser apresentado à Capitania do Porto de 

Setúbal. 

 

 

II. Apresentação do Projecto:  
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Foi efectuada uma apresentação do projecto pela equipa de projectistas, nomeadamente com a proposta 

de ocupação para os 4 prédios (Prédios 1, 2, 4 e 5) incluídos no Projecto de Execução da Ocupação 

Turística da UNOP4, realçando-se o envolvimento ambiental e do património histórico em que este 

projeto está inserido e que fazem parte da sua proposta de valor. 

• Análise comparativa face ao Plano de Pormenor (PP) em vigor: relativamente ao Plano de 

Pormenor em vigor, foi transmitido que todos os parâmetros urbanísticos estão a ser cumpridos 

e que face ao previsto no PP foram tomadas as seguintes opções que visaram a redução das áreas 

intervencionadas e construídas e ainda outros impactes, com inegáveis vantagens do ponto de 

vista ambiental: 

i. não executar o plano de água salgada “... correspondente à extensão de áreas de sapal, de 

acordo com a topografia existente” que recuperaria a extensão máxima da laguna da 

Caldeira previamente à construção do dique que a limita a SE; e um conjunto de “Planos de 

água doce impermeabilizados, os quais se destinam ao armazenamento de água da rede 

geral de rega de Tróia, sem prejuízo da sua função de zona húmida na paisagem” e que, 

embora instalados nas áreas mais baixas do território, teriam uma configuração definida 

pela correspondente movimentação de terras. Esta decisão teve por por base considerar-

se que a sua construção e infraestruturação teriam impactes negativos, sem um benefício 

ambiental correspondente, a que acrescem: i) a opção tomada em projecto da ausência de 

rega na área de intervenção; e ii) um melhor aproveitamento dos caminhos existentes, 

minimizando a abertura de novos acessos, em conformidade com a DIA, reduzindo-se 

desta forma as áreas intervencionada e construída; 

ii. supressão do centro equestre e da correspondente actividade e percursos dedicados, 

previstos no PP, desde logo, pelos múltiplos impactes negativos associados aos passeios 

equestres na UNOP 4, identificados no âmbito do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental, sobretudo nas margens da Caldeira; e 

iii. ajustamento das vias de circulação à topografia actual e caminhos existentes, 

minimizando, como referido, a abertura de novos acessos, e reduzindo-se desta forma as 

áreas intervencionada e construída; 

• Prédio 1 (Ruínas Romanas; Estabelecimento hoteleiro e Centro de Interpretação 

Arqueológico e Ambiental; e ii) Centro Cientifico e Ambiental): inclui a instalação de um 

estabelecimento hoteleiro (Boutique hotel) em 3 edifícios distintos, pré-existentes, com 30 

unidades de alojamento; e a construção, também num edifício pré-existente dos: i) Centro de 

Interpretação Arqueológico e Ambiental; e ii) Centro Cientifico e Ambiental, estando este último 

previsto no Plano de Pormenor para o Prédio 5. Conforme salientado, todas as construções serão 

desenvolvidas sobre edifícios pré-existentes e integrados com as ruínas romanas de Troia. 

Foi ainda informado que, ao longo dos últimos meses, foi realizado um vasto programa de 

trabalhos arqueológicos previstos pela DIA, no entorno do Palácio Sottomayor e no caminho de 

acesso ao sítio arqueológico, que trouxeram dados novos e uma nova visão histórica dessa ponta 
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Relatório de Conformidade do Projecto de Execução (RECAPE) 

noroeste da península de Troia junto à boca da lagoa da Caldeira, que influenciaram a 

concretização do projecto que agora se apresenta. 

• Prédio 2 (Ecoresort 1): prevê o desenvolvimento de um Aldeamento Turístico com capacidade 

máxima de 125 unidades de alojamento designadas por “casas/villas” com 3 tipologias 

diferentes: V2; V3 (com um piso); e V3 (com dois pisos). Inclui ainda uma área para recepção; 

restaurante; piscina comum e edifício de apoio à piscina; campo de jogos; e edifício técnico com 

áreas de pessoal e de apoio. Tendo em consideração o definido na DIA e a preservação dos 

valores ambientais desta área, as construções serão sobre-elevadas reduzindo desta forma o seu 

impacto sobre a fauna, a flora e os habitats existentes. Foi ainda referido que a 

implantação/localização de cada uma destas construções decorreu de um levantamento 

topográfico detalhado, para preservar ao máximo as espécies e habitats com interesse de 

conservação. 

• Prédio 4 (Serviços): tem previsto o desenvolvimento de 5 edifícios destinados a Escritórios e 

Serviços de Utilidade Publica e ainda um parque de estacionamento que lhes dá apoio.  

• Prédio 5: face à proposta de transferência do Centro Cientifico e Ambiental para o Prédio 1, a 

única intervenção nesta área passará pelo controlo e erradicação de espécies exóticas e pela 

criação/delimitação de caminhos que permitam a visitação desta área. 

Relativamente ao Prédio 3 (Centro Desportivo), já foi desenvolvido e encontra-se em exploração 

desde Janeiro de 2017. Este projecto, que engloba um conjunto de 2 relvados de futebol e respectivo 

equipamento de apoio, foi objecto de um RECAPE (processo n.º 53), que deu origem à Decisão sobre 

a Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (DECAPE) na sua versão final, de 20 de Janeiro 

de 2016, Conforme Condicionada. Para cumprimento da condicionante n.º 1 dessa DECAPE, o Plano 

de Pormenor da UNOP 4 de Troia foi alterado por adaptação, com a actualização da sua planta de 

implantação no sentido de incorporar neste Prédio 3 o estacionamento e os acessos ao Centro 

Desportivo – Declaração n.º 112/2016, de 18 de Maio, publicada no DR, 2.ª Série – N.º 153, de 10 de 

Agosto. 

Por fim foi informado que nenhuma das propostas tem intervenção na área de domínio público 

marítimo. 

 

Não havendo mais assunto, foi encerrada a reunião pelas 15h40.  
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www.promontorio.net

UNOP 4 | GESTÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA VERDE/SISTEMA DE VEGETAÇÃO PROPOSTA | 1.4000

área de ocupação e enquadramento
polígono de implantação

Juniperus navicularis

Jonopsidium acaule

Ononis cossoniana

remoção acacial

remoção Acacia sp.
e Eucaliptus sp.

Gestão da estrutura verde existente
Protecção de espécies

Recuperação da estrutura verde existente
Remoção de espécies

Pinus sp.

clareira

área de mato e pinhal

área de recuperação/gestão
da estrutura verde existente

Sistema de Vegetação Proposta



www.promontorio.net

UNOP 4 | ECORESORT | 1.4000

1

2

ecoresort

vias e infraestruturas
. optimização dos percursos,com grande reaproveitamento de vias
existentes
. optimização de infraestruturas usando vias como espaço canal

villas
. implantação preservando a topografia
. implantação preservando áreas sem impacto de construção

análise da proposta de vias

vias existentes

vias propostas no plano de pormenor | 28,500 m2

vias propostas nesta proposta | 24,400 m2

área de ocupação e enquadramento
polígono de implantação



E N   2 5 3 - 1

www.promontorio.net

UNOP 4 | SERVIÇOS | 1.1000

serviços

edifícios administrativos/logística/armazém
. construção sobre polígonos de implantação

estacionamento e acessibilidades
. preservação da topografia e vegetação existente

1

2

1

1

1

1
12

área de ocupação e enquadramento
polígono de implantação



www.promontorio.net

UNOP 4

. cumprimento dos parâmetros do plano de pormenor

. conformidade com estudo de impacto ambiental

. levantamento rigoroso dos valores ecológicos e arqueológicos

. conhecimento exaustivo do território

. trabalho integrado entre equipas multidisciplinares

. supressão das propostas do plano com maior impacto no território

- construção na margem norte
- planos de água doce e salgada
- centro hípico



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA) 

 



From: luis.peneirol@cultura-alentejo.gov.pt 
When: 16:00 - 17:30 8 March 2022  
Subject: UNOP4 de Tróia  
 
 
 

ATENÇÃO: Este e-mail teve origem fora da Sonae Capital. Não clicar em "links" ou abrir anexos, 
a não ser que reconheça o emissor e tenha a certeza que o conteúdo é seguro. 

CAUTION: This email was originated from outside Sonae Capital organization. Do not click links 
or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe 

________________________________________________________________________________  
Reunião do Microsoft Teams  
Aderir pelo computador ou aplicação do telemóvel  
Clique aqui para aderir a reunião  
Saiba Mais | Opções de reunião  
________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

From: luis.peneirol@cultura-alentejo.gov.pt 
When: 11:00 - 13:30 2 December 2021  
Subject: FW: Reunião DRCA 
 
 

Exmos. Srs. 
Bom dia, 
Reencaminho o link para a reunião de hoje. agendada para as 11h00. 
Com os melhores cumprimentos 
Manuela de Deus 
 

 
De: Luis Peneirol  
Enviado: 25 de novembro de 2021 15:00 
Para: Ana Paula Amendoeira ; Manuela de Deus  
Assunto: Reunião DRCA 
Quando: 2 de dezembro de 2021 11:00-13:30. 
Onde:  
________________________________________________________________________________  
Reunião do Microsoft Teams  
Aderir pelo computador ou aplicação do telemóvel  
Clique aqui para aderir a reunião  
Saiba Mais | Opções de reunião  
 

mailto:luis.peneirol@cultura-alentejo.gov.pt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ4MzgwMWMtNmI5OS00MzczLWIwNjUtYjE0ZDY5MzdjMWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b56c2499-141d-4808-b72a-d09d5916ef0d%22%2c%22Oid%22%3a%2299343a60-dbfe-4994-b674-475c44266865%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=99343a60-dbfe-4994-b674-475c44266865&tenantId=b56c2499-141d-4808-b72a-d09d5916ef0d&threadId=19_meeting_YWQ4MzgwMWMtNmI5OS00MzczLWIwNjUtYjE0ZDY5MzdjMWUw@thread.v2&messageId=0&language=pt-PT
mailto:luis.peneirol@cultura-alentejo.gov.pt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDAxMjc3MWMtNTAwNC00ZTU3LThiZDktMWFiOTE5ZmQwZjIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b56c2499-141d-4808-b72a-d09d5916ef0d%22%2c%22Oid%22%3a%2299343a60-dbfe-4994-b674-475c44266865%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=99343a60-dbfe-4994-b674-475c44266865&tenantId=b56c2499-141d-4808-b72a-d09d5916ef0d&threadId=19_meeting_MDAxMjc3MWMtNTAwNC00ZTU3LThiZDktMWFiOTE5ZmQwZjIw@thread.v2&messageId=0&language=pt-PT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 

(ARH Alentejo)  



From: Joao Pedro Madeira  

Date: Wednesday, 5 January 2022 at 12:17 

To: André Matoso  

Cc: Rui Sequeira , Sónia Oliveira Mendes  

Subject: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

 

Bom dia Dr. André Matoso, 

 

Obrigado pela pronta resposta ao email e confirmamos a disponibilidade para a reunião na 6ª 

feira, dia 7 às 10h30. 

 

Enviarei de seguida a convocatória via Teams. 

 

Obrigado, 

 

João Madeira 

 

From: André Matoso  

Date: Wednesday, 5 January 2022 at 12:01 

To: Joao Pedro Madeira  

Cc: Rui Sequeira , Sónia Oliveira Mendes  

Subject: RE: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

 

Bom dia Dr. João Madeira, 

 

Com base na análise da V/ solicitação, informa-se desde já o seguinte: 

 

Para o cumprimento do nº 25 dos “Elementos a apresentar em fase de RECAPE” 

(Apresentação de um Estudo Hidrogeológico detalhado), constante da DIA emitida em 26 de 

fevereiro de 2009, poderá ser integrada no referido estudo a desenvolver, a matéria a que se 

refere o nº 22 da mesma DIA (Apresentar Estudo do potencial hidráulico existente na área 

de implantação das captações existentes e na sua envolvente, tendo em vista a efetiva 

preservação da qualidade futura das reservas de água doce subterrâneas, com apresentação 

de eventuais áreas para captação de água a localizar fora do perímetro atual, de forma a 

evitar rebaixamentos). 

Sem prejuízo de podermos abordar em mais detalhe estas e as restantes questões colocadas, 

nomeadamente sobre o processo de ampliação da ETAR de Tróia, em reunião que proponho 

se possa realizar por via telemática, no próximo dia 7 de janeiro, pelas 10h30, nas quais 

poderão participar os meus colegas que coloco em Cc. 

Com os melhores cumprimentos e votos de bom ano, 

 

André Matoso 

Diretor Regional 

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 

 



De: Joao Pedro Madeira [mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt]  

Enviada: 5 de janeiro de 2022 11:42 

Para: André Matoso  

Assunto: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

 
Bom dia Dr. André Matoso, 
 
Votos de um excelente ano de 2022. 
 
Envio este email, renovando o nosso pedido de reunião sobre o Processo de Ocupação Turística 

UNOP 4, nomeadamente para esclarecimentos sobre os pontos 22 a 25 da DIA (em anexo). 

 

Adicionalmente e uma vez que estamos a retomar o processo de ampliação da ETAR de 

Tróia, gostaríamos também de aproveitar a mesma reunião para obter informações sobre o 

processo de licenciamento, que deverá ser promovido junto da ARH-A, para esta intervenção. 

 

Fico a aguardar a sua resposta. 

 

Obrigado, 

 

João Madeira 

 

From: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 

Date: Tuesday, 21 December 2021 at 14:13 

To: 'André Matoso' <andre.matoso@apambiente.pt> 

Subject: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

 

Boa tarde Dr. André Matoso, 

 

Gostaria de saber se já teve oportunidade de analisar o email e se podemos esperar realizar a 

reunião entre esta e a próxima semana. 

 

Se eventualmente não for possível realizar a reunião até final da presente semana, aproveito 

para endereçar-lhe o votos de um Feliz Natal. 

 

Obrigado, 

 

João Madeira 

 

  

mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:andre.matoso@apambiente.pt


From: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 

Date: Monday, 13 December 2021 at 19:05 

To: 'André Matoso' <andre.matoso@apambiente.pt> 

Subject: FW: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

 

Caro Dr. André Matoso, 

 

No âmbito do processo de RECAPE que estamos a desenvolver para o Projecto de Ocupação 

Turística UNOP 4 de Tróia e de forma a dar resposta aos pontos 22 a 25 da DIA (em anexo), 

gostaríamos de agendar uma reunião com a ARH-A para analisar se os elementos que 

estamos a desenvolver, para dar resposta a cada um dos pontos, vão no sentido correcto. 

 

Enumero ainda de seguida os pontos da DIA, com algumas notas sobre cada um deles e que 

poderemos analisar na reunião: 

 

22. Apresentar Estudo do potencial hidráulico existente na área de implantação das 

captações existentes e na sua envolvente, tendo em vista a efectiva preservação da 

qualidade futura das reservas de água doce subterrâneas, com apresentação de 

eventuais áreas para captação de água a localizar fora do perímetro actual, de forma a 

evitar rebaixamentos. 

Enviamos em anexo documento recebido da Infratróia, entidade que gere as infraestruturas de 

Tróia, incluindo os furos de captação de água 

23. Apresentar um estudo detalhado da evaporação mensal dos lagos em anos secos, no 

sentido de avaliar o impacte induzido pela reposição das cotas de água nesses lagos, 

destinada a manter a funcionalidade dos mesmos na rede de rega e, em simultâneo, a 

sua função como elementos de valorização paisagística da UNOP  

No projeto que estamos a desenvolver estamos a prever eliminar estes lagos 

24. Apresentar comprovativos dos volumes máximos admissíveis de exploração das 

captações que foram atribuídos à Tróia Resort e sua compatibilidade com os consumos 

previstos em situações extremas. 

É suficiente apresentar os títulos de Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos de cada 

uma das captações? 

25. Apresentação de um Estudo Hidrogeológico detalhado. 

Quais os elementos que devem constar deste Estudo. 

Dou nota ainda que no âmbito deste processo temos realizada diversas reuniões com várias 

entidades (CCDR-A; DRC-A; ICNF) no sentido de analisar as soluções que estamos a 

desenvolver e ter em atenção os inputs das diversas entidades. 

 

Fico a aguardar a V/ disponibilidade para a realização da reunião que poderá ser por via 

remota (e.g. Teams) ou presencial se for da V/ preferência. 

Obrigado, 

 

João Madeira 

 

 

mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:andre.matoso@apambiente.pt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

(ICNF) 



From: João Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 

Sent on: Thursday, October 14, 2021 4:47:21 PM 

To: rnes@icnf.pt; Ana.Falcao@icnf.pt 

Subject: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

    

 
Boa tarde, 
  
Em complemento ao email anterior, a reunião que solicitamos terá um carácter informal e 
meramente consultivo, tendo como objectivos: i) apresentar a proposta de ocupação; e ii) 
recolher da V/ parte contributos para o desenvolvimento das fases posteriores de 
desenvolvimento do projecto. 
  
Assim, propomos a seguinte agenda: 
  

1. Apresentação pela equipa de Arquitectura do Estudo Prévio de ocupação das parcelas 
do Aldeamento Turístico e da parcela do Estabelecimento hoteleiro; 

2. Apresentação da proposta de localização do Centro Científico e Ambiental; 
3. Apresentação de algumas das medidas/propostas para mitigação dos impactes (e.g. 

proposta de eliminação dos lagos artificiais que estão previstos no estudo prévio que 
deu origem à DIA). 

  
Obrigado, 
  
João Madeira 
  

From: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 
Date: Thursday, 30 September 2021 at 11:34 
To: "rnes@icnf.pt" <rnes@icnf.pt> 
Cc: "Ana.Falcao@icnf.pt" <Ana.Falcao@icnf.pt> 
Subject: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP4 DE TRÓIA | Pedido de Reunião 
  
Bom dia, 
  
No âmbito do processo de RECAPE que estamos a preparar para o Projecto de Ocupaç¸ão 
Turiśtica UNOP 4 de Tróia, vimos pelo presente solicitar o agendamento de uma reunião para 
apresentação das soluções que estamos o desenvolvimento para este projecto 
  
Nesta reunião, para além da SOBERANA como promotora do projecto, estarão presentes os 
elementos da equipa de projecto, nomeadamente de Arquitetura e da equipa que está a 
coordenar a elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE). 
  
Tendo em consideração a necessidade de coordenação das várias agendas, se possível, 
solicitamos que nos indiquem duas datas possíveis para a realização da reunião. 
  
Obrigado, 
  
João Madeira 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDR-A) 

 



From: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 

Date: Monday, 15 November 2021 at 18:04 

To: Vicepresidente <vicepresidente@ccdr-a.gov.pt> 

Cc: Carmen Carvalheira <carmen.carvalheira@ccdr-a.gov.pt>, Rosa Onofre 

<rosa.onofre@ccdr-a.gov.pt>, Cristina Martins <cristina.martins@ccdr-a.gov.pt> 

Subject: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

 

Boa tarde, 

 

Relativamente à reunião de amanhã, em complemento à proposta de agenda enviada 

anteriormente, informamos que a apresentação da proposta será com a seguinte ordem: 

 

1. Introdução e Enquadramento efectuada pelo Prof. Francisco Andrade 

2. Apresentação pela equipa de Arquitectura do Estudo Prévio de ocupação das várias 

parcelas efectuada pelo Arq. João Luis Ferreira e a Arq Paisagista Leonor Cardoso 

3. Apresentação de algumas das medidas/propostas para mitigação dos impactes 

efectuada pelo Prof. Francisco Andrade 

 

Para a apresentação, solicitamos a disponibilização de meios audiovisuais, nomeadamente um 

projector para ligar ao PC. 

 

Obrigado, 

 

João Madeira 

 

From: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 

Date: Wednesday, 10 November 2021 at 16:56 

To: Vicepresidente <vicepresidente@ccdr-a.gov.pt> 

Cc: Carmen Carvalheira <carmen.carvalheira@ccdr-a.gov.pt>, Rosa Onofre 

<rosa.onofre@ccdr-a.gov.pt>, Cristina Martins <cristina.martins@ccdr-a.gov.pt> 

Subject: Re: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

 

Boa tarde, 

 

Obrigado pela resposta. 

 

Confirmamos a presença no próximo dia 16 às 15h nas V/ instalações. 

 

Da nossa parte participarão o Arq. João Luis Ferreira e a Arq Paisagista Leonor Cardoso da 

Promontorio, o Prof Francisco Andrade e a Prof.ª Adelaide Ferreira do IMAR, e eu em 

representação da Soberana. 

 

Relativamente aos documentos, iremos preparar e enviar previamente. 

 

Obrigado, 

 

João Madeira 

 

mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:vicepresidente@ccdr-a.gov.pt
mailto:carmen.carvalheira@ccdr-a.gov.pt
mailto:rosa.onofre@ccdr-a.gov.pt
mailto:cristina.martins@ccdr-a.gov.pt
mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:vicepresidente@ccdr-a.gov.pt
mailto:carmen.carvalheira@ccdr-a.gov.pt
mailto:rosa.onofre@ccdr-a.gov.pt
mailto:cristina.martins@ccdr-a.gov.pt


From: Vicepresidente <vicepresidente@ccdr-a.gov.pt> 

Date: Wednesday, 10 November 2021 at 15:31 

To: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt> 

Cc: Carmen Carvalheira <carmen.carvalheira@ccdr-a.gov.pt>, Rosa Onofre 

<rosa.onofre@ccdr-a.gov.pt>, Cristina Martins <cristina.martins@ccdr-a.gov.pt> 

Subject: FW: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

 

Exmo. Senhor Dr. João Madeira 

Encarrega-me a Srª Vice-Presidente, Engª Carmen Carvalheira, de informar que a reunião 

solicitada fica agendada para o próximo dia 16 de Novembro, pelas 15.00h. 

Solicita-se o envio de elementos, para que, antecipadamente os mesmos sejam analisados e 

também informação quanto ao número de presenças. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Umbelina Campainhas 

Secretariado Vice-Presidência 

e-mail: umbelina.campainhas@ccdr-a.gov.pt 

Telef: 266 740 302  

 

 

De: Joao Pedro Madeira <jpmadeira@sonaecapital.pt>  

Enviada: 3 de novembro de 2021 18:18 

Para: Ricardina Espanhol <ricardina.espanhol@ccdr-a.gov.pt> 

Assunto: RECAPE - OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA | Pedido de 

Reunião 

 

Boa tarde Ricardina 

Na sequência do contacto telefónico de à pouco, vimos pelo presente solicitar o agendamento 

de uma reunião para apresentarmos o Estudo Prévio do Projecto de Ocupação Turística 

UNOP 4 de Tróia que estamos a desenvolver no âmbito do processo de RECAPE. 

Esta reunião terá como objectivos: i) apresentar a proposta de ocupação; e ii) recolher da V/ 

parte contributos para o desenvolvimento das fases posteriores de desenvolvimento do 

projecto.  

Assim, propomos a seguinte agenda: 

1. Apresentação pela equipa de Arquitectura do Estudo Prévio de ocupação das várias 

parcelas - Aldeamento Turístico, do Estabelecimento hoteleiro e da parcela de 

Serviços; 

2. Apresentação da proposta de localização do Centro Científico e Ambiental; 

3. Apresentação de algumas das medidas/propostas para mitigação dos impactes (e.g. 

proposta de eliminação dos lagos artificiais que estão previstos no estudo prévio que 

deu origem à DIA). 

Nesta reunião, para além da SOBERANA como promotora do projecto, estarão presentes os 

elementos da equipa de projecto, nomeadamente de Arquitetura e da equipa que está a 

coordenar a elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE). 

Tendo em consideração a necessidade de coordenação das várias agendas, se possível, 

solicitamos que nos indiquem duas datas possíveis para a realização da reunião. 

Obrigado, 

 
João Madeira 

mailto:vicepresidente@ccdr-a.gov.pt
mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:carmen.carvalheira@ccdr-a.gov.pt
mailto:rosa.onofre@ccdr-a.gov.pt
mailto:cristina.martins@ccdr-a.gov.pt
mailto:umbelina.campainhas@ccdr-a.gov.pt
mailto:jpmadeira@sonaecapital.pt
mailto:ricardina.espanhol@ccdr-a.gov.pt


RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

DO PROJECTO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA

DA UNOP 4 DE TRÓIA

ANEXO XIV – PLANO DE SEGURANÇA INTEGRADO
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Plano de Segurança Integrado 
Ocupação Turística da UNOP 4 
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Termo de Responsabilidade 
 

José Fernando Aidos Rocha, Engenheiro Civil Sénior e Especialista de Segurança, com domicílio profissional na Rua do 

Pinheiro Manso n.º 551 C – 4100-413 PORTO, contribuinte n.º 191 046 388, inscrito na Ordem dos Engenheiros sob o 

número 23 870 e registado na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil com o n.º 96, declara, para efeitos do 

disposto no n.º 1 do Art.º 10º do Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, que o Plano de Segurança Integrado de que é autor, relativo ao Projeto de Execução 

da Ocupação Turística da UNOP 4, localizado em Tróia, Portugal, observam as normas legais e regulamentares aplicáveis, 

designadamente: 

 Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro – Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios, na 

redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro (RJ-SCIE); 

 Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro – Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, 

na redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 135/2020, de 2 de junho. 

 

 

 

 

 

Porto, 30 de maio de 2022 

 

O Técnico Responsável, 
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2. DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

2.1. Introdução 
 

2.1.1. Enquadramento 

 

A Ocupação Turística da UNOP 4, adiante designada por UNOP 4 é um projeto que prevê quatro áreas de ocupação e 

enquadramento, designadamente: 

 Prédio 1 (Ruínas Romanas); 

 Prédio 2 (Eco  resort  1); 

 Prédio 3  (Eco  resort 2 –  já executado);  

 Prédio 4 (Serviços). 

 

 

 

As premissas previstas no presente documento devem ser revistas após a conclusão da empreitada 
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2.1.2. Âmbito 

 

O projeto de Plano de Segurança Integrado aplica-se ao Projeto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4, localizada 

em Tróia, Portugal. 

 

O projeto de Plano de Segurança Integrado foi desenvolvido de forma a cumprir com a legislação em vigor. 

 

 

2.1.3. Utilização-Tipo e Categoria de Risco  

 

As utilizações-tipo dos edifícios e recintos, em matéria de risco de incêndio, podem ser da 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de 

risco, sendo consideradas respetivamente de risco reduzido, risco moderado, risco elevado e risco muito elevado. Os 

espaços exteriores comuns serão classificados como uma Utilização-Tipo VII «Hoteleiros e Restauração» da Primeira 

Categoria de Risco. 

 

 

2.1.4. Constituição do Plano de Segurança Integrado 

 

O Plano de Segurança Integrado será constituído por: 

 Registos de Segurança; 

 Plano de Prevenção; 

 Plano de Emergência Interno; 

 Ações de sensibilização e Formação em SCI; 

 Simulacros; 

 Plano de Contingência; 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.  

 
 

2.1.5. Objetivos do Plano de Segurança Integrado 

 
O Plano de Segurança Integrado tem como objetivos a manutenção das condições da segurança da UNOP 4, a proteção da 
floresta envolvente, bem como a preparação uma eventual emergência. 
 
 

2.1.6. Revisões 

 

O PS deve ser dinâmico e flexível, pelo que deve ser periodicamente atualizado sempre que necessário e reajustadas às 

caraterísticas e modo de funcionamento da UNOP 4. 
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2.1.7. Glossário de Termos Técnicos 

 

Para uma melhor compreensão de alguns termos e conceitos técnicos utilizados no PS foi criado um glossário que se 

encontra no Anexo I – Glossário de Termos Técnicos. 

 
 

2.1.8. Lista de Abreviaturas 

 

As abreviaturas utilizadas no presente documento encontram-se elencadas no Anexo II – Lista de Abreviaturas. 

 
 

2.1.9. Simulacros 

 

Os simulacros da UNOP 4 serão realizados em articulação com as Medidas de Autoproteção dos diversos edifícios 

existentes na UNOP4.  

 

 

3. PLANO DE PREVENÇÃO 
 

3.1. Informações Relativas à UNOP 4 
 

Na tabela seguinte apresenta informações relativas à UNOP 4: 

 

Identificação UNOP 4 

Morada Tróia Portugal 

Atividades 
Hotel, um Centro Científico e Ambiental, um Centro de Interpretação Arqueológico e 
Ambiental, um aldeamento turístico com 125 unidades de alojamento e uma zona de edifícios 
de serviços. 

Responsável de 
Segurança 

Administrador dos Espaços Comuns (A definir) 

Delegado(s) de 
Segurança 

Gestão Administrativa A definir 

Operacional Vigilante do Posto de Segurança 

 

 

3.1.1. Localização Geográfica 

 

A UNOP 4 situa-se na península de Tróia. 

 

Na sua generalidade, os terrenos contíguos/envolvente aos edifícios da UNOP 4 são florestais. 
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Figura  – Vista aérea da área da UNOP4 

 
 

3.1.2. Acessibilidades 

 

O acesso à UNOP 4 é realizado pela estrada municipal 253-1 É esta a via de acesso preferencial que será utilizada pelos 

serviços de emergência. 

 

 

3.1.3. Grau de Prontidão do Socorro 

 

As entidades envolvidas no socorro são a GNR e os Bombeiros. Há um posto permanente da GNR em Tróia, localizado no 

núcleo urbano UNOP1. Os bombeiros estão situados em Grândola. 
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3.1.4. Caracterização da UNOP4 

 

 
A UNOP 4 desenvolve-se por vários edifícios designadamente: zonas exteriores comuns, aldeamento turístico,  o núcleo das 

ruínas de Tróia, estabelecimento hoteleiro, um centro de interpretação arqueológico e ambiental, um centro científico e 

ambiental e uma zona de edifícios de serviços. 

 

3.1.5. Classificação dos Locais 

 

Os espaços que a UNOP 4 possui são classificados pelo RJ-SCIE do seguinte modo: 

 

Local Classificação Observações 

Espaços Administrativos A  

Áreas Técnicas C  

Grupo Bombagem F  

 

 

3.1.6. Ocupação Real 

 

A ocupação reporta-se aos colaboradores e clientes que frequentem a UNOP 4, sendo difícil de estimar o número real. Os 

períodos de maior ocupação serão as épocas de Primavera e Verão. 

 

 

3.1.7. Instalações Técnicas 
 

As principais instalações técnicas são as seguintes: 

 Rede Eléctrica; 

 Rede de água; 

 Rede de esgotos. 

 

Nota: Depois de conclusão da empreitada deverão ser incorporadas no presente PS outras instalações técnicas, que 

eventualmente tenham sido instaladas. 

 

3.1.8. Sistemas e Equipamentos de Segurança 

 

Os principais sistemas de segurança contra incêndio são as seguintes: 

 Extintores; 

 Rede de Incêndio; 

 Hidrantes; 
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 Iluminação de emergência. 

Nota: Depois de conclusão da empreitada deverão ser incorporados no presente PS outros meios de Segurança, que 

eventualmente tenham sido instalados. 

 
 
 

3.1.9. Plantas de Prevenção 

 
A Plantas de Prevenção tem como objectivo facilitar a identificação dos principias meios de segurança e acessos à UNOP4. 
 

A Planta de Prevenção da UNOP 4 contêm a seguinte informação: 

 A localização de todos os dispositivos e equipamentos ligados à segurança contra incêndio; 

 Acessos aos diversos edifícios. 

 

As plantas de Prevenção encontram-se no Anexo IV – Plantas de Prevenção. 

 
 

3.1.10. Posto de Segurança 

 

O posto de segurança é o local onde se centralizará toda a informação referente à prevenção de sinistros e ao controlo de 

eventuais emergências. O posto de segurança da UNOP 4 localiza-se na Receção do Aldeamento . 

 

O posto de segurança está equipado com: 

 Centrais de Deteção de Incêndio; 

 Chaveiros de todos os locais da UNOP 

 Lista de Contactos de Emergência internos e externos; 

 Cópia do PS. 

 

 

3.2. Regras de Exploração e Comportamento 
 

As Regras de Exploração e Comportamento constituem um conjunto de procedimentos de prevenção e de conduta que 

devem ser adotados por todos os colaboradores da UNOP 4. 

 

Têm como objetivo garantir a manutenção das condições de segurança do estabelecimento, de forma a evitar situações de 

emergência, a facilitar a intervenção e a garantir a evacuação segura dos ocupantes. 
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As Regras de Exploração e Comportamento abordam as seguintes situações: 

 Acessibilidade aos meios de intervenção e alarme; 

 Conservação e manutenção dos espaços; 

 Manipulação e armazenamento de substâncias perigosas; 

 Regras para proteção da floresta; 

 Segurança em trabalhos de manutenção; 

 Praticabilidade dos caminhos de evacuação; 

 Acessibilidade dos meios de socorros aos espaços da utilização-tipo; 

 Vigilância dos espaços. 

 

As Regras de Exploração e Comportamento serão divulgadas a todos colaboradores da UNOP 4 sob a forma de cartaz. 

 

As Regras de Exploração e Comportamento encontram-se no Anexo V – Regras de Exploração e Comportamento. 

 

 

3.3. Plano de Manutenção e Verificação 
 
O Plano de Manutenção e Verificação é um conjunto de medidas preventivas, que compreendem as atitudes, 

procedimentos e ações destinadas a limitar os riscos de eclosão de incêndio e a garantir permanentemente as condições de 

segurança da UNOP 4. 

 

A preservação da integridade e das condições de utilização das instalações da UNOP 4 ao longo do tempo exige um Plano 

de Manutenção (PM) preventiva, através de ações programadas ou rotinas. 

 

O PM inclui a descrição das ações de manutenção necessárias, a sua periodicidade e outros pormenores relacionados com a 

execução, tais como anomalias, materiais e técnicas a utilizar para a sua correção. 

 

O Plano de Manutenção e Verificação da UNOP 4 no Anexo III 
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3.4. Procedimentos de Exploração e Utilização dos 

Equipamentos de Segurança Contra Incêndio 
 

O presente documento é uma parte integrante do Plano de Prevenção da UNOP 4, destinando-se ao registo e à guarda das 

instruções de funcionamento dos Sistemas e Equipamentos de Segurança. 

 

As instruções de funcionamento dos sistemas e equipamentos com interesse para a segurança devem ser atualizadas 

sempre que se verifique a colocação de novos sistemas e equipamentos ou a modificação dos mesmos. 

 
Os Procedimentos de Exploração e Utilização dos Equipamentos de Segurança Contra Incêndio encontram-se no Anexo VI. 

 

 

4. PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO 
 

A caracterização dos riscos consiste na deteção/descrição dos riscos inerentes ao interior da UNOP 4 e ao exterior da 

mesma, quer numa perspetiva de riscos naturais, tecnológicos, criminais, sociais e outras situações. 

 
 

4.1. Caracterização dos riscos 
 

Decorrente das circunstâncias em que o perigo pode ocorrer nas instalações, e tendo em vista o tipo de estabelecimento 

em questão, os riscos diagnosticados que têm maior probabilidade de ocorrência, na UNOP 4 encontram-se elencados no 

quadro seguinte: 

 

Tipo de Risco Detalhe 

  

Riscos Naturais 

Sismo 

Tempestade com possibilidade de Queda de Raio/Chuva 
Forte/Vento Forte) 

Incêndio Florestal 

Tsunami  
  

Riscos Tecnológicos Incêndio 
  

Outras Situações 

Ameaça de Bomba 

Acidente/Emergência Médica 

Em caso de Evacuação 

 

Nota: Depois de conclusão da empreitada a análise de risco deverá ser revista, de forma incorporar outras situações de que 

risco que eventualmente surjam. 
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Para cada situação diagnosticada é elaborada uma Instrução Geral de Segurança (Anexo VII – Instruções Gerais de 

Segurança). 

 

4.1.1.  Identificação dos locais de risco C (Incêndio) 

 

Os locais com risco são locais que apresentam alguns riscos de incêndio, quer devido às características dos produtos, 

materiais ou equipamentos que contenham quer às atividades neles desenvolvidas. 

 

Seguidamente apresenta-se os locais com risco de incêndio existentes na UNOP 4: 

 

Local Número da Instrução 

Áreas Técnicas IPS 1 

 

Para cada local de risco foi elaborada uma instrução particular de segurança (Anexo VIII – Instruções Particulares de 

Segurança). 

 

 

4.1.2.  Locais de risco F 

 
Os locais de risco F são locais que possuem meios e sistemas essenciais à continuidade de atividades sociais relevantes, 

nomeadamente os centros nevrálgicos de comunicação, comando e controlo. 

 

Seguidamente apresenta-se um quadro-resumo com os locais de risco F existentes na UNOP 4: 

 

Local Número da Instrução Observações 

Grupo Bombagem SI IPS2 -- 

 

Para o local de risco F é atribuída uma Instrução Particular de Segurança (Anexo IX – Instruções Particulares de Segurança). 
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4.1.3. Identificação dos pontos nevrálgicos 

 

São locais ou edifícios considerados essenciais para o funcionamento da UNOP 4que devem ser preservados em caso de 

sinistro, de modo a garantir a continuidade de atividade da empresa. 

 

Estes locais devem ser objeto de atenção especial por parte das Forças de Socorro e por parte dos Serviços Internos. 

 

Seguidamente apresenta-se um quadro-resumo com a identificação dos pontos nevrálgicos existentes na UNOP 4: 

 

Pontos Nevrálgicos Observações 

Posto de Segurança -- 

Grupo Bombagem SI -- 

 
 
 

4.2. Organização da segurança 
 

4.2.1.  Estrutura orgânica 

 
A estrutura orgânica do Plano de Emergência Interno possui um responsável máximo que é o Responsável pela Segurança, 

sendo que dele depende o Delegado de Segurança. 

 

O órgão operacional é liderado pelo Delegado de Segurança Operacional (colaborador do Posto de Segurança) e dele 

dependem: 

 A Primeira Intervenção; 

 Os Primeiros Socorros; 

 A Evacuação. 

 

As ações de primeira intervenção, primeiros socorros e evacuação serão realizadas pelos colaboradores presentes. 
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4.2.2.  Organograma da estrutura de segurança em situação de emergência 

 
 
O Organograma de Emergência é o Seguinte: 

 

 

 

4.3. Plano de Atuação 
 

4.3.1. Deteção de uma emergência 

 

A deteção de qualquer emergência pode ocorrer de forma automática ou pessoal. 

 

Forma de Deteção Ações a Executar 

Automática (Incêndio) O Posto de Segurança visualiza alarme de incêndio na CDI.  

Pessoal 
Qualquer pessoa (funcionário ou cliente) que identifique uma situação de 

emergência deve informar de imediato o Posto de Segurança. 
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4.3.2. Reconhecimento 

 

Os alarmes gerados automaticamente carecem de confirmação humana, pois podem tratar-se de falsos alarmes. Deste 

modo, o Posto de Segurança deve solicitar a confirmação humana da situação ligando para a funcionário da área 

identificada. 

 

Caso se confirme o Posto de Segurança deve mobilizar os funcionários disponíveis para o local e simultaneamente informar 

o Delegado de Segurança e o Responsável pela Segurança. 

 

Em caso de incêndio florestal, o Posto de Segurança deve de imediato informar os Responsáveis de todos os edifícios da  

UNOP4. 

 
 

4.3.3. Atuação (combate a incêndio e primeiros socorros) 

 

Os colaboradores presentes devem realizar as ações de primeira intervenção e prestação de primeiros socorros. 

 

 

4.3.4. Alerta dos Meios Externos 

 
Se o sinistro evoluir rapidamente, o Posto de Segurança (Delegado de Segurança Operacional) deve efetuar o alerta aos 

Agentes da Proteção Civil (APC) e/ou outros necessários. 

 
Em caso de incendio deve também contactar a Central de Segurança de Tróia. 
 
 
 
 
 
 

4.3.5. Receção e encaminhamento de meios externos 

 

No caso de alerta para os bombeiros e/ou outros meios externos, o Delegado de Segurança Operacional adota as medidas 

para a sua chegada, prestando todo o apoio e informações necessárias. 

 

 

4.3.6. Cadeia de comando 

 

Após a chegada dos socorros externos, a direção e coordenação das ações de controlo da ocorrência passarão do Delegado 

de Segurança Operacional para o Comandante Operacional da Força de Intervenção, que eventualmente tenha sido 

chamada a intervir. 
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4.3.7. Fim da emergência 

 

O Delegado de Segurança Operacional deve decretar o fim da Emergência. 

 

Em situações de apoio de Entidades Externas o fim da emergência é decidido pelo Comandante Operacional da Força de 

Intervenção, que eventualmente tenha sido chamada a intervir. 

 

 

4.3.8. Reposição da normalidade 

 

O Delegado de Segurança e o Responsável pela Segurança devem promover a adoção das medidas necessárias à reposição 

da normalidade da UNOP 4 e sua envolvente próxima. 

 

As ações “após a emergência” estão condicionadas aos danos provocados na(s) área(s) afetada(s). Após avaliação, serão 

desencadeados os mecanismos necessários de atuação, nomeadamente:  

 Garantir a vigilância das áreas afetadas contra intrusões; 

 Recuperar edifícios e equipamentos; 

 Restabelecer os meios de proteção contra incêndios e/ou outros recursos materiais; 

 Reativar as comunicações; 

 Limpar as áreas afetadas; 

 Manter as redes de distribuição de energia eléctrica; 

 Remover e encaminhar corretamente os resíduos gerados 

 Após estes trabalhos, o Delegado de Segurança coordenará a realização de uma análise da emergência que inclua a 

eventual definição ações corretivas e/ou revisão do Plano de Emergência Interno. 

 Uma vez finalizada a emergência, os trabalhadores recolherão o material utilizado e os chefes de equipa informarão 

por escrito o Delegado de Segurança do estado do mesmo (Equipamentos deteriorados, Equipamentos que devem 

ser substituídos, como por exemplo, extintores, sinalética, etc.). 

 

Após estes trabalhos, o Delegado de Segurança e o Responsável pela Segurança deverão elaborar um relatório sobre a 

emergência e arquiva-lo no Caderno dos Registos de Segurança. 

 

 

4.4. Plano de evacuação 
 

4.4.1. Conceito 

 

O Plano de evacuação visa estabelecer os comportamentos de atuação e de conduta a observar por todos os ocupantes da 

UNOP 4, durante a evacuação em caso de emergência. 

 



UNOP 4 

 

PLANO DE SEGURANÇA INTEGRADO  

Revisão 
0 

Página 

17 

 

 

 REVISÃO: 0 maio de 2021 
 

 

4.4.2. Ordem de Evacuação 

 
A evacuação será geralmente decidida e ordenada pelo Delegado de Segurança Operacional, quando a gravidade da 

situação o justificar essa decisão poderá ser tomada de imediato por qualquer elemento com funções de responsabilidade 

na UNOP 4. 

 

Em caso de necessidade de evacuação o Posto de Segurança deve de imediato informar os Responsáveis de todos os 

edifícios presentes na UNOP4 e mobilizar os colaborados necessários 

 

4.4.3. Sinal de evacuação 

 
  Áreas Exteriores  

 

Mensagem verbal transmitida pelos colaboradores da UNOP4. 

 

Edifícios 

 Definido de acordo as MAP de cada edifício. 

 

4.4.4. Evacuação 

 

Ao serem informados da decisão da evacuação, os elementos designados para as Ações de Evacuação, devem percorrer 

todos os locais suscetíveis de ocupação da área sob a sua responsabilidade e divulgar de forma verbal a seguinte frase: “Por 

motivo de ordem técnica somos obrigados a evacuar a UNOP4. 

 

O Delegado de Segurança Operacional comprovará sempre a completa evacuação da UNOP 4e comunicará o mesmo aos 

Bombeiros. 

 

4.4.5. Pontos de Encontro 

 

O ponto de encontro encontra-se localizado junto do Posto de Segurança. 

 

 

 

4.4.6. Normas Gerais de Evacuação 

 

As normas gerais de evacuação encontram-se na IGS 13 (Anexo VIII – Instruções Gerais de Segurança). 

 

 

5. FORMAÇÃO E SIMULACROS 
 

1
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5.1. Programa de Formação 
 

A UNOP 4 proporcionará formação e ações de sensibilização no domínio da segurança tendo em vista a atuação nos 

diferentes cenários de emergência previstos no plano. 

 

Devem possuir formação no domínio da segurança contra incêndio: 

 Os colaboradores da UNOP 4; 

 Todas as pessoas que exerçam atividades profissionais por períodos superiores a 30 dias por ano na UNOP 4; 

 Todos os elementos com atribuições previstas na estrutura de emergência. 

 

 

5.1.1. Formação para todos os colaboradores da UNOP 4 

 
As ações de formação incidirão sobre: 

 Familiarização com os locais e identificação dos respetivos locais de risco; 

 Instruções técnicas básicas de utilização dos meios de primeira intervenção, nomeadamente extintores portáteis; 

 Cumprimento dos procedimentos de prevenção contra incêndios (regras de exploração e comportamento); 

 Cumprimento dos procedimentos de alarme; 

 Cumprimento dos procedimentos de atuação em caso de emergência, nomeadamente os de evacuação. 

 

O programa de ações de sensibilização para todos os colaboradores da UNOP 4 é o seguinte: 

 

Se
ss

ão
 

Conteúdos 

Programáticos 

Objetivos 

Específicos 

Técnicas 

Pedagógicas 

Materiais e 

Equipamentos 

Tempo 

Previsto/ 

Atividade (min) 

Avaliação de 

Conhecimentos 

1 

Plano de 

Segurança 

Integrado 

(conceitos gerais) 

 Constituição, 

organização e 

objetivos. 

 Adotar 

procedimentos 

seguros no dia-a-

dia. 
 Saber reagir 

convenientemente 

em caso de 

emergência. 

Expositivo 

Demonstrativo 

Interrogativo. 

 Quadro 

branco 

 Computador 

portátil 

 Projetor 

multimédia 

60 Não aplicável 
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5.2. Simulacros 
 

Os edifícios devem realizar exercícios de teste dos Procedimentos de Resposta à Emergência e de treino dos ocupantes com 

destaque para as equipas de segurança, com vista à criação de rotinas de comportamento e atuação, bem como de 

aperfeiçoamento dos procedimentos em causa.  

 

Sempre que seja exequível, os simulacros devem contar com a colaboração dos Agentes de Proteção Civil, nomeadamente 

os Bombeiros, o Serviço Municipal de Proteção Civil e forças de Segurança. 

 

Os simulacros deverão ser realizados em colaboração com os diversos edifícios.  

 

Os registos referentes aos simulacros realizados devem ser arquivados conforme o previsto no Capítulo Registos de 

Segurança. 

 

 

6. REGISTOS DE SEGURANÇA 
 

6.1. Caderno de Registos de Segurança 
 

Os Registos de Segurança são um conjunto de documentos onde são descritas as ocorrências relevantes e são anexados 

relatórios relativos à segurança de pessoas instalações. Estes últimos devem permanecer arquivados por um período de 10 

anos. 

 

Os Registos de Segurança encontram-se arquivados na UNOP 4 do seguinte modo: 

 

Registo Local de Registo 

Listagem de relatórios de vistoria, inspeção e fiscalização 

Caderno de Registo de Segurança (Os Registos de 

Segurança serão arquivados em suporte digital) 

Listagem de relatórios de anomalias e manutenção relacionadas 

com instalações, equipamentos e sistemas de segurança 

Listagem de relatórios de ocorrências relacionadas com segurança 

contra incêndios 

Listagem de relatórios das ações de formação 

Listagem de relatórios dos exercícios de simulação 

Listagem de relatórios de anomalias e manutenção relacionadas 

com as instalações técnicas 

Listagem de descrição das modificações, alterações e trabalhos 

perigosos efetuados 
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O Delegado de Segurança garante a guarda e atualização de todos os Registos de Segurança. 

 
 
 

7. PLANO DE CONTINGENCIA 
 
O Plano de Contingência é um documento preventivo, preditivo e reativo, no qual se apresenta uma estrutura estratégica e 

operativa com o objetivo de ajudar a controlar uma emergência e a minimizar as suas consequências negativas.  

 

Este documento apresenta um conjunto de procedimentos alternativos ao funcionamento normal da UNOP 4, sempre 

que alguma das suas funções usuais se vê prejudicada por uma contingência interna ou externa. 

 

O Plano de Contingência da UNOP 4 apresenta um conjunto de procedimentos alternativos ao bom funcionamento da 

Ocupação Turística, salvaguardando as comunicações necessárias a realizar interna e/ou externamente, nomeadamente 

com trabalhadores e entidades externas/prestadores de serviço. 

 

Tendo em vista o tipo de atividade da Ocupação Turística e a sua localização geográfica, as contingências (internas e 

externas) com maior probabilidade de ocorrem são as seguintes: 

 

Contingência Procedimentos alternativos ao funcionamento 

Risco de Incêndio Florestal 

Verificação de material de material de combate a incêndio 

Testes de Hidrantes 

Gestão das faixas de combustível nos termos do Plano de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PDFCI) - Anexo XI 

Avaliação de elementos da Equipa de Segurança disponíveis 

Deixar na Portaria listagem de elementos disponíveis 

Monitorização do estado do Tempo 

Risco de Inundação devido a 

condições climatéricas 

Verificação da rede de águas pluviais 

Limpeza de drenos/sarjetas 

Monitorização do estado do Tempo 

Falha dos Hidrantes  

Proibir a realização de trabalhos que envolvam chamas nuas. 

Chamar empresa externa para proceder à reparação da anomalia. 

Colocar em estado de alarme a Estrutura de Segurança. 

Avisar corporação de Bombeiros 
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Contingência Procedimentos alternativos ao funcionamento 

Rede de Incêndio 

Chamar o departamento de manutenção. 

Fechar a válvula a montante do troço. 

Se possível, reduzir a atividade na(s) zona(s) protegida(s), que deixa(m) de 

estar protegidas. 

Na(s) zona(s) afetada(s) proibir a realização de trabalhos que envolvam chamas 

nuas. 

Chamar empresa externa para proceder à reparação da anomalia. 

Colocar em estado de alarme a Estrutura de Segurança. 

Ativar piquete dos Bombeiros Contratado 

Grupo Bombagem Para Serviço 

de Incêndio 

Chamar o departamento de manutenção. 

Se possível, reduzir a atividade. 

Proibir a realização de trabalhos que envolvam chamas nuas. 

Chamar empresa externa para proceder à reparação da anomalia. 

Colocar em estado de alarme a Estrutura de Segurança. 

Ativar piquete dos Bombeiros Contratado 

 

 
 

8. PLANO DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
 
 
O Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios é um documento fundamental para limitação do risco de incêndio na 

Floresta. Este documento encontra-se no Anexo XI. 
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ANEXO I – GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 
 
112 

Central de comunicações destinada à receção e ao encaminhamento de chamadas de socorro efetuadas através do número 

europeu de socorro - 112. 

 

Acidente 

Um acidente é um evento indesejável e inesperado que causa danos pessoais, ambientais ou patrimoniais e que ocorre de 

modo não intencional. 

 

Agentes de Proteção Civil 

Os Agentes da Proteção Civil são todas as entidades externas ao edifício (Bombeiros, INEM, Forças da Segurança, etc.) que 

podem promover o controlo ou a minimização do sinistro, bem como, estabelecer as condições necessárias à reposição da 

normalidade. 

 

Alerta 

Transmissão do alarme aos socorros externos. 

 

Delegado de Segurança 

Pessoa responsável pela execução, implementação e atualização do Plano de Segurança Integrado. Este é delegado pelo 

Responsável de Segurança e representa a entidade responsável em caso de acidente ou catástrofe. 

 

Emergência 

Qualquer acontecimento imprevisto ou não planeado que tenha como consequência danos pessoais, estragos materiais ou 

implicações operacionais importantes. 

 

Incidente 

É um desvio das condições normais, cujas consequências em princípio não são, nem se prevê que venham a ser, 

significativas para as pessoas, equipamentos ou para a continuidade do funcionamento de um edifício. 

 

Meios de Primeira Intervenção 

Meio de combate a incêndio numa primeira instância, em que todo o efetivo do recinto deve saber utilizar. 

 

Pontos de Encontro 

São locais no exterior da instalação que se apresentam livres de riscos onde os ocupantes se devem concentrar depois de 

emanada uma ordem de evacuação, aguardando instruções. 
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Vias de Evacuação 

Qualquer comunicação horizontal ou vertical que apresente condições de segurança para a evacuação dos ocupantes de 

um edifício. 

 

Local de Risco A 

Local que não apresenta riscos especiais, no qual o efetivo não exceda 100 pessoas ou efetivo público não exceda 50 

pessoas, mais de 90% dos ocupantes não apresentem mobilidade limitada ou incapacidade de perceção e reação a alarme e 

as atividades exercidas no seu interior ou armazenamento não apresente risco agravado de incêndio. 

 

Locais de Risco C 

Local que apresenta riscos agravados de eclosão e de desenvolvimento de incêndio devido, quer às atividades nele 

desenvolvidas, quer às características dos produtos, materiais ou equipamentos nele existentes, designadamente à carga 

de incêndio. 

 

Meios de Primeira Intervenção 

Meios de combate a incêndio numa primeira instância, em que todo o efetivo do recinto deve saber utilizar. 

 

Plano de Atuação 

Documento, componente do plano de emergência, no qual está indicada a organização das operações a desencadear pela 

Equipa de Segurança, em caso de ocorrência de uma situação perigosa. 

 

Plano de Emergência Interno 

Documento no qual estão indicadas as medidas a adotar por uma entidade, para fazer face a uma situação de incêndio nas 

instalações ocupadas por essa entidade, nomeadamente a organização, os meios humanos e materiais a envolver e os 

procedimentos a cumprir nessa situação. Contém o plano de atuação e o de evacuação. 

 

Plano de Evacuação 

Documento, componente do plano de emergência, no qual estão indicados os caminhos de evacuação, as regras de 

conduta das pessoas e a sucessão de ações a terem lugar durante a evacuação das instalações em caso de emergência. 

 

Plano de Prevenção 

Documento no qual estão indicados a organização e os procedimentos a adotar, por uma entidade, para evitar a ocorrência 

de incêndios e para garantir a manutenção do nível de segurança decorrente das medidas adoptadas e a preparação para 

fazer face a uma situação de emergência. 

 

Pontos Nevrálgicos 

São locais considerados essenciais para o funcionamento da ACC que devem ser preservados em caso de sinistro. 
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Responsável pela Segurança 

Pessoa dirigente hierárquico máximo da entidade responsável pelo cumprimento permanente das medidas de segurança 

contra incêndios num edifício ou recinto. O responsável pode delegar competências. 
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ANEXO II – LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

 

APC – Agentes de Proteção Civil 

 

BVG – Bombeiros Voluntários de Grândola  

 

CDI – Central de Deteção de Incêndio 

 

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro 

 

DA – Disposições Administrativas 

 

DS – Delegado de Segurança 

 

FR – Formação e Simulacros 

 

H – Altura da Utilização-Tipo 

 

IES – Instruções Especiais de Segurança 

 

IGS – Instruções Gerais de Segurança 

 

IPS – Instruções Particulares de Segurança 

 

MAP – Medidas de Autoproteção 

 

PEI – Plano de Emergência Interno 

 

PM – Plano de Manutenção 

 

PP – Plano de Prevenção 

 

PS – Plano de Segurança 

 

RIA – Rede de Incêndio Armada 

 

RJ – SCIE – Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios 
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RS – Registos de Segurança 

 

RT – SCIE – Regulamento Técnico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios 

 

TR – Termo de Responsabilidade 

 
UT – Utilização-Tipo 
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ANEXO III – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
 

PLANO DE MANUTENÇÃO  

 
 

SISTEMA EQUIPAMENTO 
AÇÕES DE 

VERIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO 
 FREQ. 

 
 

EXTINTORES 

Verificação Intercalar (Funcionamento, 
Acessibilidade, Estado do Equipamento e 

Sinalética) 

 Trimestral 

Manutenção Específica (Empresa Registada 
na ANEPC) 

 Anual 

Recarga (À base de água, agente químico 
húmido, espuma e pó químico) - (Empresa 

Registada na ANEPC) 

 5 Anos 

Recarga (CO2) (Empresa Registada na ANEPC)  10 Anos 

Prova hidráulica (Extintores de CO2) 
(Empresa Registada na ANEPC) 

 De 10 em 10 Anos 

Limpeza de Floresta/Corta-Fogo/Caminhos Florestais 
(Gestão das faixas de combustível nos termos do Plano de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI) - Anexo XI) 
  

Limpeza/corte de mato  
Anual em função da 

avaliação 

     

REDE DE INCÊNDIO ARMADA (TIPO CARRETEL, 
HIDRANTES) 

Verificação Intercalar (Funcionamento, 
Acessibilidade, Estado do Equipamento e 

Sinalética) 

 

Trimestral 

Manutenção Específica (Empresa Registada 
na ANEPC) 

Anual 

Prova de Pressão Máxima de Serviço 
(Mangueiras) 

5 Anos 
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SISTEMA EQUIPAMENTO 
AÇÕES DE 

VERIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO 
 FREQ. 

 
 

CENTRAL DE BOMBAGEM DE INCÊNDIO 

Verificação 
Intercalar 

Arranque  

Semanal 

Indicadores de Pressão  

Indicadores dos níveis de 
Água 

 

Verificar se as válvulas de 
seccionamento estão na 

posição correta 

 

Combustível e Nível de Óleo  

Manutenção Específica (Empresa Registada 
na ANEPC) 

 Anual 

 

Iluminação de Emergência  

Manutenção (Funcionamento, estado da 
bateria e sinalética) 

 Semestral 

  

GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA 

Inspeção 

 

Semanal 

Arranque Mensal 

Manutenção Específica 
De acordo com o 
número de horas 

trabalhadas 
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SISTEMA EQUIPAMENTO 
AÇÕES DE 

VERIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO 
 FREQ. 

 

INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉCTRICA, MEDIÇÕES DE 
TERRAS, ETC, 

Manutenção Específica  ANUAL 
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ANEXO IV – PLANTAS DE PREVENÇÃO 
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ANEXO V – REGRAS DE EXPLORAÇÃO E COMPORTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 ACESSIBILIDADE AOS MEIOS DE  
INTERVENÇÃO E ALARME 

1. Manter permanentemente acessíveis e visíveis os meios de segurança contra 

incêndio, designadamente os extintores. 

2. Ao instalar equipamentos ou colocar objetos de decoração, verifique se não 

impedem a acessibilidade aos meios de proteção contra incêndio e se a evacuação 

dos locais não fica impedida ou prejudicada. 

3. Sempre que haja necessidade de mudar a localização dos meios de segurança, 

consulte o Posto de Segurança. 

 

 

 SEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO 
DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

 Na manipulação, transporte e armazenamento de produtos químicos devem ser 

respeitados os seguintes pontos: 

 Conservar os produtos unicamente em recipientes adequados e corretamente rotulados; 

 Não comer, não beber e não fumar; 

 Evitar todo e qualquer contacto com a boca; 

 Informar-se sobre os produtos químicos através da rotulagem das embalagens e do 

conteúdo das respetivas fichas de dados de segurança. 

 

 
 

CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS EM CONDIÇÕES DE 
LIMPEZA E ARRUMAÇÃO  

1. Os espaços só podem ser utilizados para os para as finalidades para as quais foram 

concebidos (por exemplo: utilizar as áreas elétricas como arrumos). 

2. Os espaços da UNOP 4 devem ser conservados em boas condições de limpeza e de 

arrumação. 

3. Os meios de intervenção e as instalações técnicas dos espaços devem ser mantidos em 

boas condições de utilização. 

 

 

 
PROTEÇÃO DA FLORESTA 

1. Não fumar nem foguear 

2. Não atirar beatas para as zonas florestais 

3. Não depositar lixo nas zonas florestais, 

4. Não realizar queimadas,  

5. Não abandonar na floresta nenhum lixo, incluindo garrafas de vidro. 
 

 

 
SEGURANÇA EM TRABALHOS DE MANUTENÇÃO 

1. Nos trabalhos a quente, ou com produção de chamas nuas garantir a existência da 

respetiva autorização do trabalho. 

2. Não fazer nem utilizar, instalações elétricas improvisadas. 

 

 

 PRATICABILIDADE DE EVACUAÇÃO  
DOS CAMINHOS 

1. Manter os caminhos de evacuação sempre desimpedidos. 

2. Não colocar nos caminhos de evacuação, mesmo que a título provisório, quaisquer 

objetos ou materiais que possam criar um ou mais dos seguintes efeitos: 

� Favorecer a deflagração ou o desenvolvimento do incêndio; 

� Reduzir as larguras das vias de evacuação; 

� Dificultar a abertura de portas de saída; 

� Prejudicar a visibilidade da sinalização ou iludir o sentido das saídas. 

 

 

 ACESSIBILIDADE DOS MEIOS DE SOCORRO  

1. Manter permanentemente desimpedidas as zonas exteriores destinadas às 

operações de socorro e as respetivas vias de acesso. 

 

 

 

! 
 

Nota: Sempre que detetar alguma situação que não consiga resolver prontamente 

(exemplo: desobstrução de uma saída de emergência) informar de imediato o 

Posto de Segurança 

 
 
 
 

 

 ACESSIBILIDADE DOS VEÍCULOS DE SOCORRO AOS 
MEIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1. Garantir permanentemente o acesso aos hidrantes e mangueiras destinados à utilização 

dos bombeiros. 

 

 
VIGILÂNCIA DOS ESPAÇOS 

1. As instalações são permanentemente vigiadas pela empresa de vigilância. No entanto, é 

da responsabilidade de cada um estar permanentemente atento, designadamente 

aqueles com maior risco de incêndio e reportar qualquer situação anómala, 

designadamente pessoas e materiais estranhos.  
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ANEXO VI - PROCEDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
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DESCRIÇÃO DOS COMANDOS 

 

LEGENDA 

1. Manipulo 

2. Manómetro 

3. Gás propulsor 

4. Agente extintor 

5. Tubo de saída 

6. Mangueira 

7. Difusor/agulheta 

 

FUNCIONAMENTO 

1. Selecionar o extintor adequado à classe de fogo em presença. 

2. Retirar o extintor de uma forma segura até ao foco de incêndio. 

3. Colocar o extintor no chão, incline-o um pouco para a frente segurando apenas o 

manípulo da válvula de descarga. 

4. Retirar a cavilha de segurança. 

5. Experimentar o extintor carregando na válvula de descarga. 

6. Apontar a boquilha / difusor da mangueira para a base das chamas. 

7. Após a extinção do fogo, coloque o extintor no chão deitado. 

SINTOMAS DE AVARIA 

• Extintor sem cavilha. 

• Extintor amolgado. 

• Rotura na mangueira. 

• Manómetro na posição vermelha. 

• Manipulo partido. 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• Manter sempre a manutenção do extintor atualizada. 

• Manter uma distância de segurança durante a extinção do incêndio. 

• Não combater o incêndio se não tiver competência para tal. 
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BOCA DE INCÊNDIO DO TIPO CARRETEL 

 

LEGENDA 

1. Caixa 

2. Mangueira 

3. Agulheta 

4. Válvula 

 

 

FUNCIONAMENTO 

8. Abrir a caixa; 

9. Abrir a válvula; 

10. Desenrolar a mangueira até chegar à proximidade do foco de incêndio; 

11. Abrir a agulheta; 

12. Rodar a agulheta para a escolher a posição (jato ou nevoeiro); 

13. Dirigir o jato para a base das chamas.  

SINTOMAS DE AVARIA 

• Fuga de água; 

• Rotura na mangueira; 

• Oxidação da tubagem; 

• Caixa danificada. 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• Manter sempre a manutenção do carretel atualizada; 

• Manter uma distância de segurança durante a extinção do incêndio; 

• Não combater o incêndio se não tiver competência para tal. 
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BOCA DE INCÊNDIO DO TIPO TEATRO 

 

LEGENDA 

1. Caixa 

2. Mangueira 

3. Agulheta 

4. Válvula 

 

FUNCIONAMENTO 

1. Abrir a caixa; 

2. Desenrolar a mangueira na sua totalidade; 

3. Abrir a válvula; 

4. Abrir a agulheta; 

5. Aproximar-se do foco de incêndio; 

6. Rodar a agulheta para a escolher a posição (jato ou nevoeiro); 

7. Dirigir o jato para a base das chamas. 

SINTOMAS DE AVARIA 

• Fuga de água; 

• Rotura na mangueira; 

• Oxidação da tubagem. 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• Manter sempre a manutenção do teatro atualizada; 

• Manter uma distância de segurança durante a extinção do incêndio; 

• Não combater o incêndio se não tiver competência para tal. 

 
 
 
 



UNOP 4 PLANO DE SEGURANÇA INTEGRADO – PLANO DE PREVENÇÃO 

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 4 –GRUPO BOMBAGEM PARA SERVIÇO DE INCÊNDIO 
 

 REVISÃO: 0 Maio de 2022 
 

 

 

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS 

 

O quadro de comando contém a seguinte informação: 

 Amperímetro 

 Voltímetro 

 Seletor de voltímetro para verificar a tensão de qualquer fase única 

 Seletor modo de funcionamento MANUAL-0-AUT de tipo chave removível na 

posição AUT 

 Interrutor geral 

 Unidade de controlo (Botões de paragem, arranque, teste e silenciar alarme 

sonoro) 

 

FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO 

Em caso de diminuição da pressão da rede (abertura das bocas de incêndio) os 

pressóstatos iniciam automaticamente e em cadeia, segundo a sequência: Bomba 

auxiliar, bomba principal e se necessário a bomba secundária. As bombas principais são 

paradas através do respetivo botão no visor do quadro elétrico. Os seletores específicos 

“TEST-0-AUT”, permitem o arranque e a paragem de cada bomba de forma contínua. 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

As bombas em funcionamento são testadas individualmente. Os seletores de 

funcionamento do quadro elétrico da bomba em questão devem ser colocados na 

posição “TEST”. 

Ao criar depressão no sistema e ao pressionar o botão de arranque da bomba a testar, é 

simulada uma situação de extração com consequente passagem de fluxo de água. 

INDICADORES DE ALARME INDICADORES DE AVARIA 

O quadro da bomba fornece a seguinte 

informação: 

• Presença de tensão na rede; 

• Ordem de arranque; 

• Bomba em funcionamento com 

pressão; 

• Presença de tensão na rede 

O quadro da bomba fornece a seguinte 

informação: 

• Falha de tensão da rede; 

• Falha de arranque/não há pressão; 

• Baixo nível depósito de ferragem; 

• Baixo nível de reserva de água; 

• Não automático. 
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ANEXO VII – INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 
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CASO DETETE UMA EMERGÊNCIA 

 Manter a calma. 

 Dar o alarme  ao Posto de Segurança. 

 Em caso de incêndio acionar e caso não consiga informar a Portaria acionar o botão de 

alarme mais próximo. 

 

! 

 

COLABORAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

 Manter-se atento para possível solicitação de apoio para a realização de algumas tarefas 

necessárias em função do seu conhecimento técnico para controlo da emergência. 

 

 

 

SISMO 

 Afastar-se de janelas, estantes, armários e outros objetos pesados que possam cair. 

 Colocar-se debaixo duma secretária, mesa, balcão, encostar-se a um pilar, ou parede 

interior e proteger a cabeça com as mãos. 

 Manter serenidade e acalmar as pessoas que o rodeiam. 

 Não tentar sair do(s) edifício(s) durante o sismo. Permanece protegido até terminar o 

abalo. 

 Não se precipitar a dirigir para a rua; as saídas poderão estar obstruídas. 

 Aguardar Instruções. 

 

 

 TEMPESTADE com possibilidade  de Queda de 
Raio/Chuva Forte/Vento Forte 

 Permanecer no interior dos edifícios e não sair do interior dos edifícios senão em absoluta 

necessidade. 

 Fechar as janelas do local, se aplicável. 

 Caso se encontre no exterior, dirigir-se para o interior do edifício mais próximo. 

 Afastar-se de janelas e portas e em caso de trovoada de todos os objetos metálicos. 

 

 

 

INCÊNDIO 

 Após dar o alarme  

Interior do Edifício: 

 Sem correr riscos atacar o incêndio com os meios existentes no local. 

 Se não conseguir extinguir o fogo, abandonar o local, fechando portas e janelas (se 

estiver no interior de compartimento). 

Em caso de incêndio florestal 

 Sem correr riscos tente extingui-lo com pás, enxadas ou ramos. 

 Não prejudique a ação dos Bombeiros e siga as suas instruções. 

 Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio. 

 Se notar a presença de pessoas com comportamentos de risco, informe as autoridades. 

 
 

 

 

IGS 11 - EM CASO DE AMEAÇA DE BOMBA 

 Caso receba alguma comunicação de ameaça de bomba, informa o Posto de Segurança 

 Está atento a alguns pormenores, designadamente: discurso do interlocutor, características 

da voz, localização da ameaça, ruído(s) de fundo, etc. 

 

 

 

EMERGÊNCIA MÉDICA 

 Após informar o Posto de Segurança, e caso não tenha conhecimentos técnicos adequados 

para prestar os primeiros socorros, mantenha-se no local e aguarde a chegada de um 

socorrista; 

 Caso possua conhecimentos, iniciar os procedimentos de acordo com a situação e usando o 

material disponível no local. Verificar sempre se estão reunidas as condições de segurança 

tanto para a vítima como para si. 

 

 

 

EM CASO DE EVACUAÇÃO 

Ao ser informado da necessidade de evacuação 

 Abandonar rapidamente a área 

 Dirigir-se imediatamente para as saídas, seguindo a sinalização de segurança; 

 Em caso de existência de fumo, que dificulte a respiração e a visibilidade, mover-se 

gatinhando; 

 Ao sair para o exterior, proteger a cabeça para reduzir o risco de ferimentos provocados por 

estilhaços ao cair; 

 Uma vez no exterior do edifício, dirija-se o Ponto de Encontro. 

 No ponto de encontro, confirmar a presença junto do DS. 

 Não sair do Ponto de Encontro até ser decretado o fim da emergência. Aguardar instruções. 
 

 
 

 

 
LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE ENCONTRO 

Junto ao Posto de Segurança (Após construção será colocada uma imagem do Ponto de 

Encontro) 

 

 

 

TSUNAMI 

DURANTE: 

 Se estiver na praia ou zona costeira dirija-se rapidamente para o ponto mais alto. 

Abandone os seus pertences; concentre-se em salvar a sua vida e não os seus bens 

materiais. 

 Se sentir um sismo violento que o dificulte manter-se de pé, evacue quando a terra parar 

de tremer para uma zona alta. 

 Realize a evacuação a pé. Evite utilizar automóvel. 

 

DEPOIS: 

 Ligue o rádio e mantenha-se informado. 

 Volte ao interior dos edifícios apenas quando as autoridades indicarem que é seguro.  

 Corte a água e o gás e desligue a eletricidade. 

 Não fume, nem acenda fósforos ou isqueiros. 

 Mantenha-se afastado da água estagnada e de edifícios danificados.  

 Esteja preparado para as réplicas. Pode haver várias ondas e a próxima pode ser maior do 

que a anterior. 

 
 

! 

 

Reposição da Normalidade 

 Estar disponível as a execução de algumas tarefas necessárias em função do seu 

conhecimento técnico. 

 

! 

 

Instruções Responsáveis dos Edifícios 

EMERGÊNCIA NO INTERIOR DO SEU ESPAÇO/EDIFÍCIO 

  Informar de imediato o Posto de Segurança.  

  Iniciar de Imediato as ações de Primeira Intervenção e caso necessário a evacuação do 

espaço. 

 

AVISO DE RISCO 

  Os responsáveis serão informados da situação de risco pelo Posto de Segurança. 

 

 

CONTROLO DA EVACUAÇÃO 

  - Ao chegarem ao Ponto de Encontro devem confirmar a evacuação ao Delegado de 

Segurança Operacional 
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ANEXO VIII – INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
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ÁREAS TÉCNICAS 

 
 

PREVENÇÃO 

 Não fume nem faça fogo no interior do espaço  

 Mantenha o espaço permanentemente limpo e arrumado. 

 utilize, instalações eléctricas improvisadas. 

 Não efetue trabalhos a quente, ou com produção de chamas, sem permissão de trabalho 

correspondente. 

 Ao efetuar a armazenagem, verifique se estes não impedem a acessibilidade aos meios de 

protecção contra incêndio e se a evacuação não fica impedida ou prejudicada. 

 Verifique, regularmente, o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações, e 

comunique de imediato qualquer anomalia: 

 Informe o Delegado de Segurança, se detectar qualquer deficiência nos equipamentos e 

sistemas de protecção contra incêndios. 

 Mantenha as portas de acesso ao local fechadas. 

 Mantenha desobstruídos os acessos ao armazém, não permitindo a acumulação de objetos 

combustíveis na sua proximidade 

 

EM CASO DE INCÊNDIO 

 Acione um botão de alarme e informe o Posto de Segurança 

 Tente extinguir o incêndio, com os meios de intervenção colocados na zona, sem correr 

riscos. 

 Nunca utilizar água ou outros agentes à base de água (espumas) sobre a instalação 

elétrica, mesmo tendo sido feito o corte de corrente. Deve utilizar-se pó químico seco ou 

CO2. 

 Se não conseguir dominar o incêndio, feche a porta e abandone o local. 
 

EM CASO DE DERRAME 

 Se ocorrer um derrame informe imediatamente o Posto de Segurança 

 Controle o derrame, utilizando materiais apropriados para o efeito. 
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GRUPO BOMBAGEM 

 

 

 
 
 
 

PREVENÇÃO 

 Não fume nem faça fogo no interior do espaço  

 Mantenha o espaço permanentemente limpo e arrumado. 

 utilize, instalações eléctricas improvisadas. 

 Não efetue trabalhos a quente, ou com produção de chamas, sem permissão de trabalho 

correspondente. 

 Ao efetuar a armazenagem, verifique se estes não impedem a acessibilidade aos meios de 

protecção contra incêndio e se a evacuação não fica impedida ou prejudicada. 

 Verifique, regularmente, o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações, e 

comunique de imediato qualquer anomalia: 

 Informe o Delegado de Segurança, se detectar qualquer deficiência nos equipamentos e 

sistemas de protecção contra incêndios. 

 Mantenha as portas de acesso ao local fechadas. 

 Mantenha desobstruídos os acessos ao armazém, não permitindo a acumulação de objetos 

combustíveis na sua proximidade 

 

EM CASO DE INCÊNDIO 

 Acione um botão de alarme e informe o Posto de Segurança 

 Tente extinguir o incêndio, com os meios de intervenção colocados na zona, sem correr 

riscos. 

 Nunca utilizar água ou outros agentes à base de água (espumas) sobre a instalação 

elétrica, mesmo tendo sido feito o corte de corrente. Deve utilizar-se pó químico seco ou 

CO2. 

 Se não conseguir dominar o incêndio, feche a porta e abandone o local. 

 
 
 

EM CASO DE DERRAME 

 Se ocorrer um derrame informe imediatamente o Posto de Segurança 

Controle o derrame, utilizando materiais apropriados para o efeito. 
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ANEXO IX – INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA 
 

As Instruções Especiais de Segurança destinam-se ao pessoal designado para executar as tarefas 

específicas do Plano de Emergência Interno, nomeadamente: 

 IES 1 – Delegado de Segurança; 

 IES 2 – Delegado de Segurança; 

 IES 3 – Delegado de Segurança Operacional; 

 IES 4 – Primeira Intervenção, Evacuação e Primeiros Socorros 

 

Seguidamente elencam-se e pormenorizam-se as Instruções Especiais de Segurança. 
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IES1 – RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA 

 

AO SER 
INFORMADO DE 
UMA SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA 

 Sem funções em caso de emergência. 

 

APÓS A 
EMERGÊNCIA 

 Preparar comunicados para a comunicação social. 
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IES2 – DELEGADO DE SEGURANÇA 

 

MISSÃO  Apoiar o Delegado de Segurança Operacional. 

 

AO SER 
INFORMADO DE 

UMA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 

 Deslocar-se para o Posto de Segurança. 

 Apoiar o Delegado de Segurança Operacional na tomada de decisão e controlo do incidente. 

 

APÓS A 
EMERGÊNCIA 

 Restabelecer a normalidade juntamente com o Delegado de Segurança Operacional. 
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IES3 – DELEGADO DE SEGURANÇA OPERACIONAL 

 

MISSÃO 

 Em situações de emergência e depois de ativado o plano, deve coordenar as ações a 

desenvolver pelos colaboradores presentes até à intervenção dos meios de apoio e socorro 

externos e dirigir a evacuação geral. 

 

AO SER 
INFORMADO DE 

UMA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 

 Avaliar a situação 

 Tentar controlar a emergência com os meios disponíveis. 

 

EM CASO DE 
EMERGÊNCIA 

 Coordenar a atuação dos colaboradores 

 Desencadear a evacuação geral e efectuar o alerta aos Agentes da Protecção Civil (112). 

 Confirmar a evacuação total das instalações. 

 Receber e encaminhar os APC até ao local sinistrado. 

 Informar os reesposáveis dos Edifícios da UNOP4  

 Declarar o fim da emergência. 

 

APÓS A 
EMERGÊNCIA 

 Elaborar um relatório circunstanciado dos factos, onde deverá propor medidas adequadas 

para prevenir a ocorrência de novos incidentes com as mesmas causas ou causas idênticas. 

 No relatório deverão também constar eventuais falhas e as suas causas, bem como as 

medidas corretivas a adotar, se necessário. 
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IES4 – PRIMEIRA INTERVENÇÃO, EVACUAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS 

 

 

EM CASO DE 

INCÊNDIO 

 Reconhecer e avaliar a situação de emergência. 

 Combater o incêndio com os meios de primeira intervenção (designadamente com os 

extintores e  pás (se for no exterior)). 

 Efetuar os cortes parciais de emergência. 

 Retirar materiais combustíveis da proximidade do foco. 

 Ao abandonar a área, fechar as portas e as janelas. 

 

EM CASO DE 
EVACUAÇÃO 

 Verificar se a evacuação das áreas, percorrendo todos os locais suscetíveis de serem 

ocupados. 

 Encaminhar e fornecer informações aos ocupantes de modo a deslocarem-se para o Ponto 

de Encontro. 

 No Ponto de Encontro confirmar a evacuação completa das instalações e informar o 

Delegado de Segurança Operacional. 

 Não permitir o regresso de nenhuma pessoa ao interior das áreas afetadas 

 

EM CASO 
EMERGÊNCIA 

 Prestar os Primeiros Socorros, sempre que tal seja necessário. 

 Indicar a localização dos feridos graves e/ou mortos aos socorros externos. 

 Apoiar os socorros externos. 
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ANEXO X – CONTACTOS DE EMERGÊNCIA 
 

 

 

 

 

GNR de Tróia  Bombeiros Voluntários de Grândola 

265 499 610  269 498 450 

 

 

 

Linha de Emergência  Incêndio Florestal 

112  117 

 

 

 

S. M. de Protecção de Grândola  Centro de Informação Antivenenos 

269 450 027   808 250 143 

 

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano  

 Central de Segurança 

269 818 142  265 499 250 
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ANEXO XI - PLANO DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
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Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios 
Medidas de Proteção e Minimização de Risco de Incêndio  
 
1. Introdução 

É pretensão do cliente Soberana Investimentos Imobiliários S.A. apresentar 
o Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4, dando 
desenvolvimento ao Estudo Prévio alvo de Declaração de Impacto 
Ambiental, e vertido em Plano de Pormenor, segundo Aviso n.º 9618/2012, 
com alteração na Declaração n.º 112/2016. 
O projecto abrange no seu programa um Hotel, um Centro Científico e 
Ambiental, um Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental, um 
aldeamento turístico com 125 unidades de alojamento, e cinco edifícios 
logísticos e de serviços para a Península de Tróia, distribuídos pelas áreas de 
ocupação e enquadramento do Plano de Pormenor (prédios 1, 2 e 4, 
respectivamente) (fig.1). 
O Centro Desportivo, correspondente ao prédio 3, encontra-se já executado. 
O programa do prédio 5, o Centro Científico e Ambiental, é proposto em 
fusão com o Centro de Interpretação Arqueológica e Ambiental no prédio 1, 
libertando de intervenção a margem norte da Caldeira. Inclui-se ainda o 
prédio 6 (a sul do acesso ao cais dos ferries), descrito como espaço verde, 
sem ocupação. 
 

 
Fig 1. A UNOP 4, com as Ruínas Romanas (prédio 1), O EcoResort (prédio 2), o 
Centro Desportivo, já executado (prédio 3), os Serviços (prédio 4), e o espaço verde 
(prédio 6).  
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Este programa tem como base o respeito pelo património arqueológico e 
ambiental, dois valores fundativos da UNOP 4, que decorrem dos seus graus 
de reconhecimento e regime de protecção. A Estação Romana de Tróia é 
Monumento Nacional, por Decreto de 16 de Junho de 1910, D. G. n.º 136, 
de 23 de Junho de 1910, e a UNOP 4 está integrada na Zona Especial de 
Conservação (ZEC) PTCON0011-Estuário do Sado, da rede Natura 2000, 
tendo também áreas classificadas como parte da Reserva Ecológica 
Nacional, conforme regulamentado no Plano Director Municipal de 
Grândola (Aviso n.º 15049/2017). 
No referido Plano Director Municipal de Grândola, na Planta de 
Ordenamento – Classificação e Qualificação de solo, a UNOP 4 apresenta 
duas classificações dentro do Solo Rústico: Espaços Culturais (prédio 1 – 
Ruínas Romanas), e Espaços de Ocupação Turística (prédios 2, 3 e 4 – 
EcoResort, Centro Desportivo e Serviços, respectivamente). 
De referir que as áreas do programa Hoteleiro, Centros Científico e 
Ambiental e Centro de Interpretação Arqueológica e Ambiental e 
aldeamento turístico (denominado por EcoResort) estão excluídas da carta 
de Perigosidade de Incêndio, conforme Planta de Ordenamento – Riscos 
Mistos, de Janeiro de 2018, do Plano Director Municipal de Grândola em 
vigor1. Apenas o prédio 4, Serviços e Logística, se encontra abrangido nesta 
Planta de Ordenamento, com classificação de risco moderado. Junto à 
margem do estuário encontram-se pequenas manchas de risco elevado 
(fig.2). 

    
Fig 2. Sobreposição do Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 
com a Planta de Ordenamento – Riscos Mistos. 

 
1 http://planeamento.cm-grandola.pt/planos_vigor/PDM/02.REVISAO%20-
%20DEZEMBRO%202017/TOMO_I_CONSTITUINTES/1505_PDMREV_PLAN
TAS/ORDENAMENTO/4.1_Riscos_Mistos.pdf 
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Fig 3. Sobreposição do Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 
para o prédio 4, com a Planta de Ordenamento – Riscos Mistos, e respectiva 
legenda. 
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2. Caracterização do Coberto Vegetal da Área de Intervenção 

Na área de ocupação e enquadramento do prédio 4, com cinco edifícios de 
serviços/logística, a vegetação é bastante rarefeita, com alguns pinheiros 
isolados (Pinus pinea e P. pinaster), com revestimento predominantemente 
herbáceo e sub-arbustivo, bem visível na fotografia aérea (fig. 4, 5 e 6). 
A implantação do Centro Desportivo, um relvado com área de 15.200 m2 no 
total, reforça a ausência de vegetação arbórea, e estabelece uma área franca, 
regada, a Oeste do prédio 4. 
A via de acesso aos ferries, com largura total de 9,20 m nos troços simples, 
sendo superior nos troços com áreas verdes de enquadramento, cria uma 
descontinuidade da vegetação a Sudeste do prédio 4. 
 

 
Fig 4. Fotografia aérea com o Centro Desportivo, o cais dos ferries. 

 

 
Fig 5. Fotografia do prédio 4 a partir da via EM 253-1, com o Centro Desportivo à 
esquerda. 
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A área imediatamente adjacente à entrada na via de acesso dos ferries apresenta alguns 
indivíduos de Acacia spp., resultado da facilidade de propagação desta espécie 
invasora, e da ausência de ocupação desta área. A área pontuada com acácias está 
neste momento individualizada, e definida, não se verificando para já uma dispersão 
importante pelo resto do prédio 4. 

 

 
Fig 6. Fotografia do prédio 4 a partir da via de acesso aos ferries, com algumas acácias 
visíveis entre os pinheiros. 
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3. Proposta 

No estudo prévio de ocupação turística da UNOP 4, posteriormente vertido 
em Plano de Pormenor, está preconizada uma ocupação de Serviços/Logística 
para toda a península de Tróia, localizada no prédio 4 desta UNOP. 
Esta área de ocupação e enquadramento é definida como tendo 5 edifícios 
separados, com uma área de estacionamento indexada à área de construção. A 
área de implantação dos edifícios totaliza 1700 m2, com 165 lugares de 
estacionamento. No presente Projecto de Execução está ainda previsto um 
depósito de água e estação hidropressora entre o estacionamento e o Centro 
Desportivo (fig. 7).  
 

 
Fig 7. Fotografia aérea com o Centro Desportivo, o cais dos ferries, e entre os dois a 
área a ocupar com os cinco edifícios previstos no prédio 4, o correspondente 
estacionamento e o depósito de água. 

 
Estes edifícios posicionam-se de forma radial, adaptando-se à via existente de 
acesso aos ferries. Aos 4 edifícios das extremidades está previsto acesso 
viário, permitindo a sua vertente logística, sendo o edifício central apenas de 
serviços. Estão definidas bolsas de estadia exteriores entre os 5 edifícios, com 
bancos. 
O projecto agora apresentado cumpre o artigo 16 DL 124/2006 de 28 de 
Junho com as alterações vigentes (DL 14/2019 de 21 de Janeiro), uma vez 
que todos os novos edifícios, estacionamento e vias de acesso ocorrem em 
áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio moderado e 
faixa de gestão de combustível, conforme Planta de Ordenamento – Riscos 
Mistos, do PDM em vigor (fig. 3). 
 
Pretende-se com a proposta para o prédio 4 melhorar as condições no sentido 
de reduzir a perigosidade de incêndio. Primeiramente, a implantação de 
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edifícios e de áreas pavimentadas a eles adjacentes, criam uma 
descontinuidade marcada do revestimento herbáceo predominante (fig. 8).  
 

 
 

   
Fig 8. Proposta de Edificação e pavimentação do prédio 4, com a Planta de 
Ordenamento – Riscos Mistos, e respectiva legenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 / 19 

 
www.promontorio.net 
 

 

 

Em conjunto com a proposta acresce ainda uma infraestruturação em termos 
de acessos viários e de marcos de incêndio associados a estes edifícios, hoje 
inexistente, que aumentará significativamente a capacidade de resposta da 
protecção de incêndios (fig. 9). 
 

 
 

   
Fig 9. Circulação de emergência e infraestrutura de combate a incêndios do prédio 
4, com a Planta de Ordenamento – Riscos Mistos, e respectiva legenda. 

 
Finalmente, em conjunto com os cinco edifícios e as áreas pavimentadas 
adjacentes, que circundam a totalidade do conjunto dos edifícios propostos, 
propõem-se áreas verdes descontínuas e bem delimitadas por pavimentos. 
Esta áreas verdes, segundo uma faixa de 10 metros no perímetro dos novos 
edifícios, serão áreas verdes com manutenção regular e permanente, 
garantindo a limpeza de ramos e folhas secas. 
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Cumulativamente, o prédio 4 alvo do presente projecto confronta com 
acessos públicos: via de acesso aos ferries na totalidade do seu limite Este, a 
EM 253-1 na totalidade do seu limite Sul; e com o Centro Desportivo – 
relvado regado em permanência – na totalidade do seu limite Oeste. O limite 
Norte é composto por área com revestimento herbáceo predominante, com 
algumas árvores isoladas, e bem afastadas entre si, conforme é visível na 
fotografia aérea. 
 
4. Faixas de Gestão de Combustível em área classificada como Rede 
Natura 2000 – habitats prioritários (ZEC Estuário do Sado - PTCON0011  ) 

A UNOP 4 está na sua totalidade classificada na Planta de Ordenamento – 
Estrutura Ecológica Municipal como Fundamental: Zona Especial de 
Conservação [ZEC] - Habitats Prioritários em associação com Habitats Não 
Prioritários. Este contexto condiciona o projecto para a UNOP 4 no seu total, 
e no prédio 4 em particular.  
 
A abordagem ao Sistema de Vegetação divide-se em dois princípios 
fundamentais e complementares: o princípio da protecção e o princípio da 
recuperação dos habitats protegidos. 
A protecção recorre à manutenção do maior número possível de manchas dos 
habitats  protegidos, fundamentalmente, dunas e paleodunas com matagais de 
Juniperus turbinata subsp. turbinata e/ou J. navicularis (2250*) e  dunas com 
florestas de Pinus pinea e/ou P. pinaster (2270*), bem como propondo áreas 
verdes de enquadramento da nova ocupação da UNOP 4 exclusivamente com 
espécies dos habitats identificados. Todas as opções de projecto decorrem da 
avaliação da distribuição das manchas dos habitats protegidos, adaptando as 
soluções com vista à sua preservação e conservação. As áreas verdes de 
enquadramento têm necessariamente de ser uma extensão do sistema de 
vegetação existente, rejeitando qualquer papel ornamental ou cénico. Assim, 
o elenco está definido à partida, sem possibilidade de introduzir espécies, 
mesmo que autóctones portuguesas, que não se enquadrem nos habitats 
classificados. 
O princípio da recuperação dos habitats protegidos passa primeiramente pela 
remoção de invasoras – que neste prédio em particular são sobretudo acácias 
Acacia spp. –, pelo reforço de plantação em áreas impactadas pela execução 
do projecto, e pela recuperação de áreas cujo sistema de vegetação esteja 
desequilibrado. As Acacia spp., espécies invasoras muito agressivas são muito 
inflamáveis, sendo que o fogo potencia o seu aparecimento. É por isso 
prioritário remover esta espécie na sua totalidade, dando oportunidade para a 
vegetação autóctone espontânea se desenvolver, com algum reforço eventual 
de plantação por parte de projecto, no sentido de erradicar o aparecimento 
desta espécie invasora. 
 
Neste contexto, é fundamental que a protecção contra incêndios seja 
absolutamente eficaz, de maneira a não se perder ou danificar este património 
da flora e fauna associada da UNOP 4, mas por outro lado, a remoção de 
material arbóreo e arbustivo para a criação de faixas de gestão de combustível 
como definidas no Artigo 15º da Secção II da Lei nº76/2017, alterando o 
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Decreto-Lei nº 124/2006, deixam estes habitats prioritários expostos ao 
aparecimento de invasoras de rápida progressão e inflamabilidade. Assim, 
refere-se o ponto 5 do Anexo da mesma Lei, em que se afirma que “no caso 
de faixas de gestão de combustível que abranjam arvoredo classificado de 
interesse público […] ou de gestão da Rede Natura 2000, pode a comissão 
municipal de defesa da floresta aprovar critérios específicos de gestão de 
combustíveis”.  
 

 
 

   
Fig 10. Sistema de Vegetação proposto do prédio 4, com a Planta de Ordenamento – 
Riscos Mistos, e respectiva legenda. 
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A vegetação proposta para este prédio 4 encontra-se definida no Plano de 
Pormenor, elencado a partir dos habitats prioritários classificados - sendo 
que no prédio 4 o mais relevante é a floresta de pinhal manso e bravo 
(Habitat 2270*) – define o Pinus pinea de maneira predominante, com 
alguns exemplares de Olea europea var. sylvestris, para o coberto arbóreo; 
as espécies Juniperus turbinata, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, e 
Rhamnus alaternus para o coberto arbustivo; e Antirrhinum cirrhigerum, 
Calluna vulgaris, Corema album, Daphne gnidium, Halimium calycinum, 
Halimium halimifolium, Helichrysum picardii, Lavandula pedunculata, 
Osyris lanceolata, Rosmarinus officinalis, Santolina impressa, e Thymus 
carnosus para o estrato sub-arbustivo.  
 
 
Assim, as faixas de gestão de combustível necessárias e previstas nos 
Instrumentos de Gestão Territorial ao invés de implicarem uma remoção de 
material vegetal, que no prédio 4 é bastante reduzido com excepção das 
áreas de acacial, favorece a instalação do sistema de vegetação classificado e 
protegido desta área. Esta instalação por um lado enquadra aquilo que é a 
nova ocupação da UNOP 4, reforçando estes habitats protegidos, e por outro 
lado, estabelece a protecção desta área contra as invasoras altamente 
inflamáveis e destruidoras destes habitats.  
 
Toda a vegetação proposta encontra-se definida ou ladeada por áreas 
pavimentadas, será alvo de manutenção contínua e permanente – também 
pela necessidade de monitorização de espécies invasoras e infestantes –
sendo que todos os ramos e folhas mortas serão removidos. Estas novas 
áreas verdes não serão regadas – para evitar o aparecimento de espécies 
infestantes e não adaptadas às condições edafo-climáticas de Tróia – sendo 
que não é expectável que este material vegetal atinja volumetrias muito 
expressivas ao longo de tempo. 
 
Asseguram-se assim as faixas de gestão de combustível primeiramente pela 
remoção do acacial, a que acresce a estabilização dos habitats – que evitarão 
o reaparecimento de invasoras –, e ainda a manutenção permanente e 
contínua com remoção de material seco, com junção de áreas pavimentadas 
que asseguram a descontinuidade do coberto herbáceo, arbustivo e arbóreo.  
As condições de protecção de incêndios são também melhoradas com 
acessos aos veículos de emergência, e com a instalação de marco de 
incêndio. 
 
Entende-se pelo conjunto de aspectos inumerados anteriormente que o 
projeto atual não aumenta o risco de incêndio, pelo contrário cria condições 
que para além de reduzirem esse risco, geram meios de combate bastante 
superiores e eficazes aos atualmente existentes em caso de incêndio. 
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5. Área da UNOP 4 não abrangida pela Planta de Ordenamento – Riscos 
Mistos 

O presente projecto de execução, para além do prédio 4 acima descrito, 
inclui ainda duas áreas de intervenção não abrangidas na Planta de 
Ordenamento – Riscos Mistos, sem classificação de perigosidade de 
incêndio: o núcleo das ruínas de Tróia, um estabelecimento hoteleiro e um 
centro de interpretação arqueológico e ambiental, e centro científico e 
ambiental no prédio 1; e o aldeamento turístico (EcoResort) no prédio 2 (fig. 
1). 
 
Prédio 1 – Ruínas Romanas, Hotel e Centros 
No prédio 1, a vegetação existente é na sua quase totalidade compreendida 
por retamas (Lygos monosperma), implantando-se aqui um Hotel, 
distribuído por três edifícios, e um edifício que abrange os dois centros: o 
centro de interpretação arqueológico e ambiental, e centro científico e 
ambiental. Econtra-se ainda pinheiro-manso (Pinus pinea) e pinheiro-bravo 
(P. pinaster), às cotas mais altas, afastados de toda a edificação (fig. 11). 
 

 
Fig 11. Plano Geral do Prédio 1: Ruínas Romanas, Estabelecimento Hoteleiro e 
Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental/Centro Científico e Ambiental 

 

Garantem-se as faixas de gestão de combustível no perímetro dos edifícios, 
sendo que a vegetação proposta é sobretudo de porte arbustivo e herbáceo, 
incluindo-se a Tamarix africana, Ammophila arenaria, Armeria pungens, 
Cistus salviifolius, Corema album, entre outras. Este tipo de vegetação é 
descontínuo, assente em areia e irá ter manutenção periódica que garantirá a 
necessária limpeza de toda a matéria vegetal morta e limpezas de 
manutenção. 
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Os acessos são também requalificados, melhorando o acesso dos meios de 
defesa contra incêndios, permitindo o acesso de veículos ao Palácio 
Sottomayor. Todos os edifícios têm sempre, pelo menos, uma das suas 
fachadas com área pavimentada, ou em areia. 
Salienta-se ainda a proposta em projecto de execução da instalação de um 
marco de incêndio nesta área de ocupação. 
 
Prédio 2 – Aldeamento Turístico 
No prédio 2, propõe-se um aldeamento turístico – denominado EcoResort, 
fortemente vocacionado para o turismo de natureza. A vegetação existente 
corresponde sobretudo aos habitats protegidos dunas e paleodunas com 
matagais de Juniperus turbinata subsp. turbinata e/ou J. navicularis (2250*) 
e  dunas com florestas de Pinus pinea e/ou P. pinaster (2270*), com 
algumas áreas ocupadas por infestantes, invasoras e espécies de reduzido 
valor ecológico, como a acácia (Acacia spp.), o chorão (Carpobrotus edulis), 
e o eucalipto (Eucalyptus sp.). O coberto arbóreo é relativamente espaçado, 
sendo que o coberto arbustivo, quando não afectado por invasoras, tem uma 
expressão pouco exuberante, sendo intercalado por áreas de revestimento 
herbáceo, o que lhe confere um carácter naturalmente descontínuo.  

A implantação das 125 villas, recepção e portarias foi definida pela 
informação botânica e topográfica, na perspectiva da preservação máxima, 
não só dos indivíduos das espécies que caracterizam os habitats protegidos 
da Rede Natura 2000 – Habitats 2250* e 2270* entre outros, incluindo as 
espécies de zimbro Juniperus turbinata e J. navicularis e os pinheiros (Pinus 
pinea e P. pinaster), mas também de manchas de habitat que, embora 
pequenas, devem ser reconhecidas no terreno e que incluem elementos 
acessórios como os líquenes, os tomilhos (Thymus capitellatus) e Santolina 
impressa, para além das espécies protegidas Jonopsidium acaule e Ononis 
cossoniana. Foi também condicionada a implantação das vias e construções, 
com estratégias de delimitação de percursos viários e pedonais, permitindo a 
conservação e regeneração do sistema de vegetação protegido (fig. 12).  
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Fig 12. Plano Geral do Prédio 1: Ruínas Romanas, Estabelecimento Hoteleiro e 
Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental/Centro Científico e Ambiental 

 
Neste sentido, as faixas de gestão de combustível em redor das edificações 
comprometeriam de maneira inequívoca as medidas do Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000, específicas para o Sítio PTCON0011 – Estuário do Sado, 
sendo pertinente recuperar o ponto 5 do Anexo da Lei nº 76/2017, alterando 
o Decreto-Lei nº 124/2006, em que se afirma que “no caso de faixas de 
gestão de combustível que abranjam arvoredo classificado de interesse 
público […] ou de gestão da Rede Natura 2000, pode a comissão municipal 
de defesa da floresta aprovar critérios específicos de gestão de 
combustíveis”. No caso particular do prédio 2 é importante referir que a 
redução do risco de incêndio para as novas construções é fundamental, 
sendo acrescido o dever de protecção do património ambiental que 
encontramos na UNOP 4.  

Primeiramente, é importante referir a grande melhoria dos acessos viários, 
garantindo condições de mobilidade aos meios de defesa contra incêndios, a 
instalação de marcos de incêndio distribuídos uniformemente em toda a área 
de ocupação, e a garantia de manutenção permanente, com remoção de 
folhas e ramos secos, bem como a remoção de espécies infestantes e 
invasoras, altamente inflamáveis, e monitorização de aparecimento das 
mesmas, até por se desconhecer a dimensão e densidade do banco de 
sementes, de acácias e outras espécies potencialmente infestantes, e a forma 
como vai responder, quer às intervenções previstas, quer às alterações 
climáticas. 

É, no entanto, fundamental definir perímetros de cada uma das villas, 
garantindo a segurança de cada uma das unidades de alojamento, onde 
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devem ser observados critérios concretos que não ponham em causa o 
cumprimentos das medidas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 
Elencam-se: 
- As espécies invasoras (Acacia spp.), ou espécies de muito reduzido valor 
ecológico (Eucalyptus sp.), são altamente inflamáveis, e até potenciadas pela 
presença do fogo. É premissa deste projecto a remoção total destas espécies, 
assegurando a protecção e a recuperação dos habitats identificados na Rede 
Natura 2000, bem como reduzindo o risco de incêndio. A remoção de 
espécies como Acacia spp. implica uma ação concertada e alongada no 
tempo, respondendo aos desafios colocados pela agressividade e estratégias 
altamente eficientes de sobrevivência destas espécies, obrigando a uma 
monitorização e manutenção contínuas. Esta manutenção, necessária para a 
protecção dos habitats, permite também uma redução do risco de incêndio, 
assegurando que volumes expressivos de biomassa altamente inflamável são 
removidos, sendo substituídos progressivamente por espécies autóctones, de 
menos inflamabilidade, e com presença mais descontínua no terreno arenoso 
(fig. 13). 
 

 
Fig 13. Plano Parcial do Prédio 2, EcoResort, com as espécies 
invasoras/infestantes/de reduzido valor ecológico assinaladas a amarelo (indivíduos 
e em áreas), indicando a sua remoção. As espécies a manter estão indicadas a cinza. 

 
- O estrato arbóreo é predominantemente composto por pinheiro-manso 
(Pinus pinea) e pinheiro-bravo (P. pinaster), sendo premissa do projecto 
uma gestão florestal que efectue o abate selectivo de indivíduos quando 
estes se encontram em densidade que comprometa o seu bom 
desenvolvimento, sendo a limpeza e constante monitorização do seu estado 
fitossanitário assegurada pela manutenção associada ao uso turístico deste 
aldeamento. Esta manutenção assegura também que os ramos em conflito 
com as unidades de alojamento sejam removidos. Deste modo, prevê-se uma 
descontinuidade vertical, assegurada pela manutenção das áreas exteriores 
do aldeamento, não recorrendo ao abate de indivíduos adultos. 
 
 
 
 



17 / 19 

 
www.promontorio.net 
 

 

 

- O estrato arbustivo, composto por zimbral (habitat protegido 2250*), 
aroeiras, adernos, lentiscos (Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, 
Phillyrea angustifolia, entre outros), que neste contexto assumem uma 
presença com expressão reduzida, descontínua e em areia, na faixa 
envolvente às unidades será alvo de manutenção contínua, com remoção de 
folhas e ramos secos. Em caso de remoção necessária de indivíduos para 
assegurar descontinuidade horizontal ou vertical de biomassa é fundamental 
que a remoção nunca incida sobre indivíduos das espécies Juniperus 
navicularis e J. turbinata nem sobre manchas de vegetação que os integrem.  
 
- Propõe-se que a faixa de gestão de combustível de cada unidade seja 
também assegurada por uma mancha de “clareira” em areia, sem 
revestimento vegetal, garantindo uma descontinuidade horizontal de 
biomassa. A esta clareira está associada uma pequena piscina, em todas as 
125 villas (fig. 14) 
 

 
Fig 14. Plano Parcial do Prédio 2, EcoResort, com a clareira proposta para cada villa 
assinalada a azul 

 
Com estas medidas, pretende-se que as faixas de gestão de combustível 
sejam alcançadas com critérios específicos, ao abrigo do ponto 5 do Anexo 
da Lei nº76/2017, alterando o Decreto-Lei nº 124/2006, em que se afirma 
que “no caso de faixas de gestão de combustível que abranjam arvoredo 
classificado de interesse público […] ou de gestão da Rede Natura 2000, 
pode a comissão municipal de defesa da floresta aprovar critérios específicos 
de gestão de combustíveis”. Assim, protegendo inequivocamente habitats 
dunares protegidos 2250* (zimbrais) e 2270* (pinhais), estabelecem-se 
descontinuidades horizontais e verticais de biomassa. 
O sistema de vegetação protegido, existente e proposto, por um lado 
enquadra aquilo que é a nova ocupação da UNOP 4, reforça estes habitats 
protegidos, e por outro lado, estabelece a protecção desta área contra as 
invasoras altamente imflamáveis e destruidoras destes habitats. Estas 
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propostas estão ainda associadas às melhorias de infraestruturas de combate 
a incêndios (acessos viários e marcos de incêndio), com uma efectiva 
redução do perigo de incêndio no prédio 2. 
 
Posto isto, importa por fim salientar que esta área de paisagem será alvo de 
cuidados de proteção e limpeza do material vegetal indesejado, garantindo-
se que no funcionamento do aldeamento haverá sempre funcionários e 
seguranças em permanência, o que representa uma garantia adicional em 
caso de emergência e no combate a alguma possível fonte de ignição. 
 
Na planta em anexo no final deste documento (Anexo I) assinalam-se as 
infraestruturas viárias e de abastecimento de água do presente projecto de 
execução, com indicação das vias de circulação passíveis de utilização pelos 
veículos de combate de incêndios, e marcos de incêndios propostos. 
 
 
Lisboa, 18 de Maio de 2022 
 

 
Paulo Perloiro, MArch MBA (Lisbon TU) 
Founding Partner (AO 3190) 
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Anexo I. Indicação dos circuitos de emergência e marcos de incêndio no prédio 1, 2 
e 4, da UNOP 4 
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1 - INTRODUÇÃO 

O Plano de Urbanização de Tróia integra a construção de várias Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão (UNOP’s), das quais a UNOP 4 (ver desenho 01) é 

objecto de análise no presente documento. 

A UNOP 4 é constituída por diversas áreas turísticas e de serviços que incluem: um 

Ecoresort, com moradias de tipologia T2, T3 e T4; um centro equestre; um centro 

desportivo; edifícios para GNR e Bombeiros; o Hotel Palácio Sottomayor; um centro de 

interpretação arqueológico e ambiental; e um centro científico e ambiental. 

O presente estudo tem como objectivo a estimativa dos níveis de ruído a que os 

receptores ficarão expostos após a intervenção e, se necessário, a proposta de 

implementação de medidas correctivas por forma a reduzir os níveis de exposição. 

Dada a não classificação do local pela Câmara Municipal de Grândola considerou-se 

a UNOP 4 como Zona Não Classificada.  

Os dados de tráfego rodoviário para caracterização do ambiente sonoro tiveram 

como base as contagens efectuadas, constantes do Relatório “Atravessamento Fluvial 

Setúbal – Tróia. Reformulação de Soluções e sua Avaliação Preliminar”, de Dezembro de 

1999. As referidas contagens ocorreram a 13 e 15 de Agosto de 1999, dado tratar-se da 

época de maior procura do local. 

Em função da capacidade de ocupação, na referida UNOP, foram efectuadas 

estimativas de tráfego para prever o ambiente sonoro, durante o período de exploração do 

empreendimento. 
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Quadro 1 – Valores estimados de tráfego para a UNOP 4 

Unidade 
Operativa 

Tráfego Médio Horário 

Período Diurno 
(7h00 às 20h00) 

Período Entardecer 
(20h00 às 23h00) 

Período Nocturno 
(23h00 às 7h00) 

Veículos  
ligeiros 

Veículos  
pesados 

Veículos  
ligeiros 

Veículos  
pesados 

Veículos  
ligeiros 

Veículos  
pesados 

UNOP 4 18 1 40 1 5 0 

 

A velocidade média considerada para as vias na UNOP 4 foi de 50 km/h para 

veículos ligeiros e 40 km/h para veículos pesados. Para a via distribuidora principal  

ER 253-1, tomaram-se velocidades entre 70 km/h e 60 km/h, respectivamente para veículos 

ligeiros e veículos pesados. 

Apresentam-se, nos desenhos 02 e 03, os dados de tráfego médio horário 

considerados em cada uma das vias. 
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2 - DADOS DE BASE 

Tal como já referido, os dados de tráfego considerados foram os constantes no 

documento “Atravessamento Fluvial Setúbal-Tróia. Reformulação de Soluções e sua 

Avaliação Preliminar”, de Dezembro de 1999. 

Foram realizados inquéritos a bordo dos ferries que efectuaram a travessia entre a 

Península de Tróia e Setúbal, nos dias 13 e 15 de Agosto de 1999, dado tratar-se da época 

de maior procura neste local. 

Das contagens efectuadas contabilizaram-se 4502 veículos nos dois dias, 

perfazendo uma média diária de 2251 veículos, dos quais 98% são veículos ligeiros e os 

restantes são veículos pesados.  

A percentagem de tráfego que ocorre em período diurno (das 7h00 às 22h00) é de 

aproximadamente 80% e a restante ocorre entre as 22h00 e as 7h00. 81% das travessias 

têm como destino a Península de Tróia. Tendo em conta a actual legislação estes dados 

serviram de base à estimativa do tráfego para os períodos diurno, entardecer e nocturno. 

Esta estimativa foi efectuada conforme o documento da APA “Directrizes para a elaboração 

de mapas de ruído”, de Março 2007. 

Dado o acréscimo previsto no número de alojamentos para a fase de exploração do 

empreendimento, considerou-se um aumento de tráfego de 20%. 

Constam do Quadro 1 os valores estimados de tráfego, em termos de tráfego médio 

horário, para a Unidade Operativa em análise. 
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3 - MODELO DE CÁLCULO 

O software utilizado na elaboração dos Mapas de Ruído, designa-se por 

SoundPLAN e foi desenvolvido pela Braunstein + Berndt GmbH, empresa de consultores 

especialistas em software para controle de ruído. 

Os dados do modelo são geridos em acordo com normas seleccionadas pelo 

utilizador, e os resultados são apresentados em forma de tabela ou de mapa de ruído. Para 

o cálculo ser efectuado é necessária uma base de dados geométricos, que inclua as 

posições tridimensionais relativas, das diferentes fontes sonoras, edifícios, obstáculos e 

terreno, a qual pode ser introduzida manualmente ou mediante recurso a ficheiro 

digitalizado, tipo “dxf”. 

Assim, os dados de base necessários ao modelo, para o cálculo prospectivo 

associado a uma via de tráfego rodoviário, são: 

- Cartografia, segundo as três coordenadas espaciais, das posições relativas dos 

edifícios, dos obstáculos, das vias e do terreno; 

- Tráfego médio horário que flui em cada uma das vias (veículos ligeiros e pesados) 

e sua velocidade; 

- Características geométricas e acústicas (absorção sonora e/ou isolamento sonoro) 

dos edifícios, dos obstáculos, das vias e do terreno. 

As características dos campos sonoros estabelecidos são expressas em termos dos 

valores do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq. O método de cálculo 

utilizado – “NMPB–Routes–96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)” – foi o recomendado pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), adaptado aos indicadores Lden e Ln. 
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4 - MAPAS DE RUÍDO 

Apresentam-se, nos desenhos 04 a 07, os mapas de ruído relativos à UNOP 4, 

respectivamente para o indicador Lden  e Ln. Os mapas de ruído foram elaborados para a 

altura de 4 m acima do solo e foi adoptada a malha de cálculo de 10 m. 
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5 - ANÁLISE DOS VALORES OBTIDOS. CONCLUSÕES 

Como se pode ver nos mapas de Ruído, os valores dos níveis sonoros, obtidos para 

os indicadores Lden e Ln, satisfazem os limites legais para zonas sensíveis, de 55 dB(A) para 

o indicador diurno-entardecer-nocturno, Lden, e 45 dB(A) para o indicador nocturno, Ln, como 

determina a alínea b) do n.º 1 do Artigo 11º do referido Regulamento Geral do Ruído. 

Tendo-se verificado a conformidade com a legislação não são propostas quaisquer 

medidas de minimização. 
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PARA O REGULAMENTO DO ALDEAMENTO

TURÍSTICO DA UNOP 4 - TRÓIA



Normas de cariz ambiental para o Regulamento do Aldeamento Turístico da 

UNOP4 - Tróia 

Por forma a dar cumprimento às medidas de minimização e compensação da fase de exploração, 

descritos nas “Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto” impostos pela DIA, 

este documento vem descrever as normas de cariz ambiental que devem ser respeitadas na fase de 

exploração do empreendimento.  

Estas normas, a incluir nos documentos constitutivos, designadamente no Regulamento de 

Administração, vincularão assim o promotor, proprietários e a própria administração/entidade 

exploradora.  

Requisitos Ambientais 

Decorrente da DIA, é estabelecido um conjunto de medidas de minimização e compensação que 

devem ser garantidas durante a fase de exploração do Aldeamento Turístico: 

a) O enchimento das piscinas a partir da rede de abastecimento de água potável, será efectuado 

apenas em período de época baixa; 

b) Implementar boas práticas de gestão e de estímulo de comportamentos de poupança de água; 

c) Interditar animais de companhia;  

d) Interditar actividades de manutenção dos espaços exteriores, nomeadamente, sementeiras, 

plantios ou regas; 

e) Interditar cortes de matos nas manchas dos habitats dunares protegidos 2250* (zimbrais) e 

2270* (pinhais), nas áreas identificadas no Eco resort e, na sua envolvente, num raio de c. de 

5 m. Assegurar a manutenção da vegetação – habitat – original, para além da preservação 

dos indivíduos; 

f) Interditar a recolha ou perturbação de espécies da fauna e da flora. Exceptua-se a 

apanha/monda de espécies vegetais exóticas, que deverá ser orientada/acompanhada por 

técnicos especializados. 

g) Instalar e manter caixas-ninho, para aves que nidificam em cavidades (chapins, trepadeiras ou 

estrelinhas) e para aves maiores (tordos, rabirruivos, chamarizes ou verdilhões). Estas caixas-

ninho devem ser instaladas de preferência em locais afastados dos trilhos pedonais e deve ser 

mantido um efectivo de 50 a 100 unidades; 

h) Sensibilizar os utentes do Ecoresort para a conservação das espécies com estatuto de 

protecção através de actividades de sensibilização/educação ambiental e de ciência cidadã 

promovidas pelo Centro de Interpretação Ambiental;  

i) No quadro do risco de incêndio da área, a rearborização após eventuais fogos deve sempre 

utilizar espécies autóctones, ecologicamente adequadas à estação e resilientes ao fogo, 

nomeadamente, Pinus pinea (pinheiro-manso) para o povoamento arbóreo e as espécies 

arbustivas: Pistacia lentiscus (aroeira), Rhamnus alaternus (aderno-bastardo), Phillyrea 

angustifolia (lentisco), Juniperus turbinata (zimbro), Osyris alba (cássia-branca) e Corema 

album (camarinha); outras opções podem incluir Rhamnus lycioides (espinheiro-preto) e 

Juniperus navicularis (zimbro). 
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