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DIA Declaração de Impacte Ambiental 

EM Estrada municipal 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme - Regulamento Comunitário de 

Auditoria e Ecogestão em empresas de acordo com o Regulamento do 

Conselho nº 1836/93 de 29 de Junho 

FCUL Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

GPS Global positioning system 

ICNB Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, actualmente ICNF 

ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

ISO 14001 Norma da International Organization for Standardization para certificação 

dos sistemas de gestão ambiental em empresas. 

NSI Nível de Significância de Impactes 

NUTS Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

PAA Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 

PGA Plano de Gestão Ambiental 

PP Plano de Pormenor 

PSRN 2000 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

PU Plano de urbanização 

RECAPE Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

RGR Regulamento Geral do Ruído 

RN2000 Rede Natura 2000 

SA Sociedade Anónima 

SGA Sistema de Gestão Ambiental 

SIC Sítio de Importância Comunitária 

UNOP Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
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I - INTRODUÇÃO  

 

I.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) diz respeito ao 

Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, especificamente aos Prédios 1 

(Ruínas Romanas), 2 (Eco resort 1), 4 (Serviços), 5 (Centro científico e ambiental) e 6 (Espaço 

Verde), decorrentes do Plano de Pormenor (PP) da UNOP 4 - Tróia, aprovado em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de Grândola, a 30 de Abril de 2011 e publicado pelo Aviso n.º 9618/2012, no 

DR, 2.ª série, 135, de 13 de Julho de 2012.  

 

Proponente 

Nome ou designação social: S.I.I. – SOBERANA – Investimentos Imobiliários, S.A. 

Morada da sede social: Tróia-Carvalhal, 7570-789 Carvalhal GDL 

 

Entidade licenciadora: 

Designação: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo) 

Morada: Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, n.º 193, 7004-514 Évora 

 

I.2 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

A área de implantação do Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia localiza-

se no Alentejo litoral (NUTS III), na península de Tróia, freguesia de Carvalhal, concelho de Grândola, 

distrito de Setúbal (Figura ). Corresponde à UNOP 4, definida pelo Plano de Urbanização de Tróia, 

ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 23/2000, publicada no Diário da República, 

1.ª série -B, n.º 107, de 9 de Maio, com excepção de um dos prédios definidos no correspondente 

Plano de Pormenor (PP) da UNOP 4, aprovado em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Grândola a 30 de Abril de 2011 e publicado pelo Aviso n.º 9618/2012, de 13 de Julho (Diário da 

República, 2ª série, N.º 135): o Prédio 3 – Eco resort 2, entretanto já construído, o que esteve na 

origem da alteração por adaptação desse PP pela Declaração n.º 112/2016, de 18 de Maio de 2016 

(Diário da República, 2ª série, N.º 153). 
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Figura I.1. Localização da UNOP 4 de Tróia no contexto nacional, no distrito de Setúbal e no concelho de Grândola 
(a laranja). 

 

I.3 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA RESPONSÁVEL PELO RECAPE 

A equipa responsável pela elaboração do Projecto de Execução de Arquitectura e Arquitectura 

Paisagista foi o Promontório, Arquitectos Associados Lda. 

Os projectos de infra-estruturas são da responsabilidade da SIPCA - Consultores de Engenharia, S.A. 

Na elaboração do RECAPE esteve envolvida uma equipa pluridisciplinar, centrada no MARE-UL – 

Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Lisboa, sob coordenação do Doutor 

Francisco Andrade, também responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Estudo Prévio (EP) da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, em Junho de 2008 (IMAR, 2008). 

A elaboração do presente relatório decorreu entre Março de 2021 e Maio de 2022 e envolveu a 

seguinte equipa:  

Coordenação: Francisco Andrade (FCUL e MARE-UL – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da 

Universidade de Lisboa); Maria Adelaide Ferreira (FCiências.ID e MARE-UL – Centro de Ciências do 

Mar e do Ambiente da Universidade de Lisboa)  

Flora e Habitats: André Carapeto (IMAR e FCiências.ID) 

Avifauna: João Gameiro (Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes – CE3C - FCUL) 
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Herpetofauna e rato-de-Cabrera: Flávio Oliveira (CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e do 

Mar, Departamento de Biologia Animal, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa) 

Hidrogeologia: Amélia Carvalho Dill (Universidade do Algarve) 

Avaliação retrospectiva da linha de costa: Maria Adelaide Ferreira e Francisco Andrade  

 

I.4 OBJECTIVOS, ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

I.4.1 OBJECTIVOS DO RECAPE 

O RECAPE da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia tem como objectivo verificar e demonstrar a 

concordância entre o correspondente Projecto de Execução (PE), em todas as componentes agora 

em avaliação, e as medidas de minimização e compensação, bem como os planos de monitorização 

e ainda as recomendações que constam na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) (Anexo I) relativa 

ao Estudo Prévio (EP) da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia. Nesse sentido, o RECAPE descreve 

e demonstra o cabal cumprimento das condições estabelecidas na referida DIA. 

Apesar de o âmbito do RECAPE ser distinto do de um EIA em fase de Projecto de Execução, a 

introdução de algumas alterações relativamente ao EP avaliado em 2008 tornou necessária a 

reavaliação dos impactes sobre os valores ambientais (e outros) mais relevantes a nível local já que, 

embora mantendo integralmente a natureza da ocupação proposta, o PE apresenta um programa e 

estrutura com diferenças resultantes da necessidade de adequação do projecto à situação actual no 

terreno e à nova realidade sócio-económica em que se insere, decorridos 14 anos desde a elaboração 

do EIA original. 

I.4.2 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

A estrutura do presente RECAPE segue o documento orientador da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de 

Conformidade Ambiental com o Projecto de Execução” (Documento n.º 01/2016/GPF do Grupo dos 

Pontos Focais das Autoridades de Avaliação de Impacte Ambiental, aprovado em Dezembro de 2015), 

devidamente adaptado às especificidades do projecto em análise. 

O presente RECAPE estrutura-se assim nas seguintes secções: 

RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT) 

Resumo das informações constantes do RECAPE, que se destina a ser publicado e divulgado para 

efeitos de participação pública. 

RELATÓRIO BASE 

I Introdução  

Inclui a identificação do projecto, do proponente, da entidade responsável do RECAPE, a 

localização do projecto, a identificação da equipa responsável pelo RECAPE e a apresentação 

dos objectivos, estrutura e conteúdo do RECAPE. 
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II Antecedentes do procedimento de AIA  

Neste capítulo, são apresentados os antecedentes do procedimento de AIA, com enfoque no 

que diz respeito ao procedimento de AIA do Estudo Prévio, DIA emitida, eventuais 

prorrogações e alterações. 

III Descrição e caracterização do Projecto de Execução 

Descrição geral do Projecto de Execução para cada um dos prédios da UNOP 4, comparando-

o com o correspondente Estudo Prévio. 

IV Reavaliação dos impactes ambientais e medidas de minimização e compensação 

Actualização da caracterização ambiental, comparando-a com a situação de referência 

estabelecida durante os trabalhos de campo para o EIA do Estudo Prévio (2008) e 

correspondente reavaliação de impactes ambientais, considerando as alterações ao estudo 

prévio consagradas no Projecto de Execução. 

V Conformidade do Projecto de Execução com a DIA 

Apresentação de todos os elementos a entregar em fase de RECAPE e que respondem às 

exigências da DIA aplicáveis ao Projecto de Execução em análise (análise e resposta à DIA 

ponto a ponto). 

VI Plano geral de monitorização 

Descrição pormenorizada dos programas de monitorização a adoptar para cada factor 

ambiental em cada fase (pré-construção, construção e exploração). Esta descrição inclui, 

com as necessárias adaptações a cada caso concreto, a devida fundamentação.  

VII Lacunas de conhecimento 

Identificação das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do RECAPE 

e das respectivas implicações face aos resultados finais 

VIII Conclusões 

Síntese dos principais aspectos desenvolvidos no RECAPE e das principais conclusões em 

matéria de demonstração do cumprimento dos termos e das condições fixadas na DIA. 

IX Referências 

ANEXOS 

Nesta secção encontram-se compilados os estudos e planos complementares que constituem 

documentos autónomos do RECAPE e ainda elementos auxiliares contendo dados relativos ao estudo 

desenvolvido. Pela sua extensão, os anexos são apresentados em 3 volumes: 

Volume I 

Anexo I – DIA 

Anexo II – PAA 

Anexo III – Flora e Habitats 
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Anexo IV – Herpetofauna e rato-de-Cabrera 

Anexo V – Avifauna 

Anexo VI – Programa, regulamento e capacidade de carga das actividades recreativas a 

desenvolver pelo promotor na área da UNOP 4 

Anexo VII – Memória Descritiva do Projecto de Execução da Arquitectura Paisagista 

Volume II 

Anexo VIII – Arqueologia 

Volume III 

Anexo IX - Hidrogeologia 

Anexo X – Proposta de Regulamento de Circulação e Estacionamento para a UNOP 4 – Tróia  

Anexo XI – Evolução da linha de costa 

Anexo XII – Acta e Parecer da Comissão Científica do sítio arqueológico de Tróia 

Anexo XIII – Contactos com entidades e informação trocada 

Anexo XIV – Plano de Segurança Integrado 

Anexo XV – Mapas de Ruído da UNOP 4 

Anexo XVI – Normas de cariz ambiental para o Regulamento do Aldeamento Turístico da 

UNOP4 - Tróia 
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II - ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE AIA 

 

Em 2000, o Plano de Urbanização de Tróia (PU) (Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2000, de 9 

de Maio) criou, entre outras, a Unidade Operativa de Planeamento de Gestão (UNOP) 4 de Tróia — Parque 

científico e cultural, e determinou que “Na UNOP 4, a concretização futura de quaisquer projectos fica 

condicionada à prévia entrada em vigor de plano de pormenor e, no âmbito deste, depende ainda do 

correspondente processo de avaliação de impacte ambiental” (AIA) (n.º 4 do Art. 40.º). A necessidade 

de uma AIA dos projectos de natureza turística localizados na UNOP 4 é reiterada no Art. 46.º, que 

estipula ainda que toda a UNOP deve ser enquadrada no âmbito da AIA (Figura II.1). 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do estudo prévio da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

(contendo o conceito/visão para a ocupação deste território e um conceito para a sua operacionalização) 

da autoria da OA – Oficina de Arquitectura (Janeiro de 2008), objecto do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental n.º 1938, foi submetido a consulta pública em meados de 2008 e a respectiva Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada, foi emitida pela CCDR Alentejo em 26 de Fevereiro de 

2009 (Anexo I) e posteriormente prorrogada até 26 de Fevereiro de 2022, pelo ofício Ref. 217-

DSA/DAAmb/2018, de 03/5. A Lei n.º 1-A/2020 veio introduzir um regime excepcional em virtude da 

pandemia COVID-19 que estabeleceu a suspensão dos prazos de caducidade relativos a todos os 

processos e procedimentos a partir de 9 de Março de 2020 e até 2 de Junho de 2020. Em 2021, ocorreu 

uma nova suspensão de prazos, entre 22 de janeiro de 2021 e 5 de abril de 2021, aplicável, desta feita, 

aos “procedimentos administrativos e tributários no que respeita à prática de atos por particulares”, tendo 

sido igualmente suspensos “os prazos de prescrição e de caducidade” relativos a esses mesmos 

procedimentos (cfr. a alínea c) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 6.º-C do Decreto-Lei n.º 4-B/2021, de 1 de 

fevereiro). 

Assim, o prazo de caducidade da DIA referente a este projecto em concreto foi suspenso por 159 dias, 

encontrando-se a DIA agora válida até 4 de Julho de 2022. 

Nos termos então referidos, o EIA não considerou alternativas de projecto, dado o Estudo Prévio da 

Ocupação Turística da UNOP 4 ter sido desenvolvido através de um processo iterativo e interactivo de 

afinação das soluções que integrou. 

A primeira das condicionantes na DIA foi a entrada em vigor do Plano de Pormenor (PP) da UNOP 4 e a 

verificação da conformidade do Projecto de Execução com o disposto nesse instrumento. O PP foi 

originalmente aprovado em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Grândola a 30 de Abril de 2011 

e publicado pelo Aviso n.º 9618/2012, de 13 de Julho (Diário da República, 2ª série, N.º 135). O seu 

regulamento estabelece que “O PP desenvolve e concretiza a proposta de ocupação urbanística para a 

respetiva área de intervenção...” (Art. 2.º). O PP foi entretanto alterado por adaptação pela Declaração 

n.º 112/2016, de 18 de Maio de 2016 (Diário da República, 2ª série, N.º 153).  

Nos termos da lei, a elaboração deste PP foi acompanhada pelo correspondente Relatório Ambiental que, 

ainda que elaborado posteriormente ao referido EIA do Estudo Prévio da Ocupação Turística da UNOP 4 

(Figura II.1), reconheceu os mesmos valores e condicionantes ambientais e consagrou uma opção 

estratégica compatível, prevendo/identificando os seguintes prédios e correspondentes usos (Artigo 10.º, 

n.º 1, e quadro síntese de ocupação do PP): 
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Figura II.1. UNOP 4 de Tróia: Linha cronológica dos instrumentos de ordenamento e da sua 

materialização no terreno. 

 

- Prédio 1 (Ruínas Romanas): 

Com uma área total de 62,414 ha e uma área de ocupação e enquadramento de 0,587 ha, com 1600 

m2 de área máxima total de implantação destinado à instalação de:  

i) Estabelecimento hoteleiro;  

ii) Centro de Interpretação arqueológico e ambiental, designadamente vocacionado para o estudo e 

divulgação de conhecimentos relacionados com a estação arqueológica de Tróia; 
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DECAPE Conforme Condicionada
(20 de Janeiro de 2016)
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Declaração nº 112/2016, de 10/8)
Entrada em funcionamento em 2017

Projecto de Execução e RECAPE da 
Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia

(2022)
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- Prédio 2 (Eco resort 1):  

Com uma área total de 59,456 ha e uma área de ocupação e enquadramento de 36,465 ha, com 41 

500 m2 de área máxima total de implantação, destinado à instalação de um Aldeamento turístico, 

designado por Eco resort, respectivos equipamentos de desporto e lazer, designadamente para apoio 

à actividade equestre e respectiva área verde exterior de uso comum; 

- Prédio 3 (Eco resort 2):  

Com uma área total de 22,090 ha e uma área de ocupação e enquadramento de 2,341 ha, com  400 

m2 de área máxima total de implantação, destinado à instalação de um Centro desportivo, formado 

por instalações desportivas polivalentes, nomeadamente ténis;  

- Prédio 4 (Serviços):  

Com uma área total de 2,365 ha, correspondente à área de ocupação e enquadramento, e com 1700 

m2 de área máxima total de implantação, destinado à instalação de: 

i) Edifícios de escritórios de apoio ao complexo turístico de Tróia,  

ii) Outras instalações de apoio administrativo ou de protecção civil, de caráter público ou privado; 

- Prédio 5 (Centro científico e ambiental):  

Com uma área total de 93,534 ha e uma área de ocupação e enquadramento de 0,934 ha, com 650 

m2 de área máxima total de implantação, destinado à instalação de um Centro científico e ambiental, 

vocacionado para o estudo e divulgação de conhecimentos relacionados com o ambiente. 

- Prédio 6 (Espaço Verde): 

Localizado entre o acesso ao cais dos ferries e o limite da UNOP 6 – Loteamento SOLTRÓIA, com 

uma área de 3,054 ha integralmente identificada no PP como Área verde de protecção. Não está 

prevista qualquer intervenção neste território. 

O Centro Desportivo no Prédio 3 (Eco resort 2), localizado a poente da Área de Serviços, junto à 

confluência da estrada de acesso às instalações da Marinha com a Estrada Municipal 253-1, Tróia-

Comporta, foi já alvo de um Projecto de Execução autónomo, cujo RECAPE, de Junho de 2015 (MARE, 

2015), incluiu uma reavaliação dos impactes associados sobre os valores ambientais relevantes e a uma 

escala entendida como mais adaptada, tendo recebido, da Autoridade de AIA, a CCDR Alentejo, uma 

Declaração de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (DECAPE) Conforme Condicionada 

(primeira versão de 27 de Novembro de 2015, alterada em 20 de Janeiro de 2016).  

A construção do Centro Desportivo, com instalações destinadas, não a ténis como originalmente proposto 

no PP, mas ao treino de futebol, teve início a 11 de Abril de 2016 e terminou em 26 de Agosto de 2016. 

A alteração do PP da UNOP 4 de Tróia, por adaptação, para actualizar a planta de implantação do PP para 

cumprimento da condicionante n.º 1 da DECAPE do Centro Desportivo, foi publicada em Diário da 

República, 2ª série, pela Declaração n.º 112/2016, de 10 de Agosto. A fase de exploração teve início a 4 

de Janeiro de 2017. 

Assim, o presente RECAPE considera/engloba todas as restantes áreas de ocupação e enquadramento da 

UNOP 4 previstas no PP (Art. 10.º): Prédios 1, 2, 4, 5 e 6, excluindo explicitamente aquele Prédio 3 

(Figura II.2). 
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Figura II.2. Prédios identificados no PP da UNOP 4 de Tróia – Parque Científico e Cultural (sobre excerto da Planta de 
Implantação do PP da UNOP 4 de Tróia). A tracejado azul --- os limites dos prédios.  

Prédio 5 – Centro 
Científico e Ambiental 

Prédio 1 –
Ruínas

Romanas

Prédio 2 –
Eco resort 1

Prédio 3 –
Eco resort 2

Prédio 4 –
Serviços

UNOP 4 DE TRÓIA – PARQUE CIENTÍFICO E CULTURAL

Prédio 6 –
Espaço Verde

400 m
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III - DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

III.1 ENQUADRAMENTO 

O Estudo Prévio da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, da autoria da OA – Oficina de Arquitectura 

(Janeiro de 2008), objecto do processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1938, cuja DIA foi emitida 

a 26 de Fevereiro de 2009 e que conduziu ao presente RECAPE, considerou um programa de ocupação 

para aquele território com o seguinte conjunto de usos: 

▪ Eco resort; 

▪ Hotel Palácio Sottomayor e anexos; 

▪ Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental; 

▪ Centro Desportivo; 

▪ Área de Serviços; 

▪ Centro Científico e Ambiental. 

O presente Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia (PE), aprofundou a definição 

dos usos definidos no Estudo Prévio (EP) de Janeiro de 2008 e desenvolvidos e concretizados no Plano de 

Pormenor (PP) de Abril de 2011 (publicado em 2012), para responder de forma clara aos objectivos 

fundamentais de protecção do património ambiental e arqueológico da UNOP 4, integrando os novos usos 

com soluções e estratégias que minimizam os seus impactes, em conformidade com a DIA de Fevereiro 

de 2009, emitida pela CCDR Alentejo. 

Foram considerados, não só os resultados da actualização da informação de base relativa ao território, 

nomeadamente a sua topografia, mas também da informação relativa aos: 

- valores culturais – património cultural nomeadamente arqueológico, reconhecido na classificação 

da estação arqueológica de Tróia como monumento nacional pelo Decreto de 16 de Junho de 1910, 

publicado no Diário do Governo, n.º 136, de 23 de Junho de 1910, posteriormente redelimitado pela 

Portaria n.º 1170/2009, de 13 de Outubro de 2009, alvo da declaração de rectificação n.º 1699/2010, de 

12 de Agosto de 2010; 

- valores ambientais – património natural que aí se expressa e está consagrado no quadro da Zona 

Especial de Conservação (ZEC) da Rede Natura 2000, PTCON0011 - Estuário do Sado,  nomeadamente 

os correspondentes habitats e espécies. O sítio de importância comunitária (SIC), originalmente aprovado 

pela Res. Cons. Min. n.º 142/97, de 28 de Agosto, foi classificado como ZEC, nos termos do Decreto 

Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de Março. 

Neste quadro, foram tidas em conta as orientações de gestão do sítio PTCON0011 - Estuário do Sado 

constantes do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, publicadas na RCM n.º 115-A/2008, de 5 de Junho. 

Foram também adoptadas soluções construtivas capazes de garantir um impacte mínimo sobre o 

ambiente: 

• soluções construtivas e de infra-estruturas leves e concentradas, que minimizam todas as 

intervenções que obrigam a mobilização mais intensa de terreno, permitindo a melhor 

preservação de habitas e espécies, nomeadamente, do revestimento arbóreo e arbustivo; 
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• aplicação, em todos os edifícios a construir no Prédio 2, de um princípio de modularidade pré-

fabricada, com materiais ligeiros, incluindo madeiras naturais e laminados estruturais, e 

assemblagem in situ, sem construções de betão ou de alvenaria, sem recurso a escavação ou 

lintéis de fundação e com apoios feitos por parafusos de atrito em aço galvanizado. 

Adicionalmente, todas estas construções estão sobrelevadas do solo; 

• restrição da área de impacto da obra, privilegiando a implantação em áreas mais aplanadas e 

preservando as áreas mais declivosas da circulação de máquinas e pessoas. 

As propostas do EP/PP e do PE (Figura III.1) e as suas principais diferenças constam na tabela III.1.  

Tabela III.1. Síntese comparativa do Estudo Prévio/Plano de Pormenor (EP/PP) com o Projecto de Execução (PE). 

Prédio Usos  Proposta EP/PP Proposta PE 

P1 Estabelecimento 
hoteleiro 

Recuperação do Hotel Palácio 
Sottomayor (60 camas em 30 
quartos) + anexos em 
localizações ajustadas 

Mantém a recuperação do Hotel Palácio 
Sottomayor (60 camas em 30 quartos). Altera a 
localização dos anexos para manter exactamente 
a implantação das construções existentes 

Localização ajustada em virtude do resultado das 
escavações arqueológicas 

Centro de 
Intepretação 
Arqueológico e 
Ambiental (CIAA) 

Localizado em área adjacente 
ao Palácio Sottomayor 

Localização ajustada em virtude do resultado das 
escavações arqueológicas.  

Fusão dos programas do CIAA e do Centro 
Científico e Ambiental previsto no EP/PP para o 
Prédio 5, evitando a construção nesse território 

P2 Aldeamento 
turístico 

Construção de 125 moradias 
(total de 640 camas) e rede 
viária 

Localização das 125 moradias e da rede viária de 
forma a reduzir os impactes sobre flora e 
habitats; manutenção do n.º total de camas 

Redução das áreas de construção 

55 moradias V2 

30 moradias V3 

40 moradias V3 Duplex 

55 moradias V2 

33 moradias V3 

37 moradias V3 Duplex 

Recepção, áreas 
comuns e zona de 
serviços 

Recepção e áreas comuns, 
incluindo centro hípico e 
correspondente picadeiro 

Recepção e áreas comuns, em que o centro 
hípico e correspondente picadeiro é substituído 
por uma piscina e 2 campos de padel exteriores  

Planos de água Plano de água salgada por 
alagamento do braço sul da 
Caldeira de Tróia (c. 2,1 ha) 

Construção de vários planos 
de água doce (c. 3,1 ha) 

Abandonada a criação de planos de água 
(cobrindo uma área total de c. 5,2 ha) por se 
considerar que a sua construção e infra-
estruturação teriam impactes negativos, sem 
benefício ambiental correspondente  

P4 Edifícios de 
escritórios e 
serviços de 
utilidade pública 

Idem Sem alterações significativas 

P5 Centro Científico e 
Ambiental (CCA) 

Construção do CCA e 
respectivos acessos e infra-
estruturas 

Ausência de construção no Prédio 5. Programa 
do CCA fundido com o do CIAA no Prédio 1. 

P6 Espaço verde Ausência de construção Ausência de construção 

P1, P2, 
P4 

 

Rede viária Via principal do Eco resort (5 
m): 1171 m  

Vias secundárias do Eco resort 
(2,5 m): 3584 m 

O abandono dos planos de água e 
correspondente optimização da rede viária 
permitiu reduzir a extensão desta em mais de 
500 m (0,5 km): 

Via principal do Eco resort (5 m): 1167 m 

Vias secundárias do Eco resort (2,5 m): 3065 m 

Infra-estruturas Canal da rede viária Canal da rede viária 

Todos Actividade hípica Toda a UNOP 4 Actividade eliminada  

 

Nos pontos seguintes, apresenta-se uma análise comparativa do EP e do actual PE, para cada prédio da 

UNOP 4, com a respectiva justificação técnica. 
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Figura  III.1. Estudo Prévio e Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia.  

Estudo Prévio (2008) Projecto de Execução (2022)
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III.2 PRÉDIO 1 (RUÍNAS ROMANAS) 

III.2.1 ESTUDO PRÉVIO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

No EP, o Hotel Palácio Sottomayor e anexos (Figura III.2), corresponderiam à recuperação do edifício 

principal (“Palácio Sottomayor”) e anexos (telheiro e armazém) existentes na margem sul da embocadura 

da Caldeira, na área da Estação Arqueológica de Tróia. 

Na ausência, à data, de conhecimento suficientemente aprofundado sobre a estação arqueológica de 

Tróia, a intervenção proposta foi considerada como destinando-se a recuperar as construções existentes 

e instalar, na sua implantação, uma pequena unidade hoteleira de charme com uma área de 1970 m2 e 

capacidade de trinta quartos, tendo sido desde logo considerado que, por razões patrimoniais, teria que 

ser utilizado um sistema construtivo tradicional, com um estaleiro de pequena dimensão no local. 

Figura III.2. Ocupação do Prédio 1 da UNOP 4 de Tróia prevista no Estudo Prévio. 

 

Na mesma área, junto ao edifício principal do Hotel, localizar-se-ia o Centro de Interpretação Arqueológico 

e Ambiental destinado a fazer o apoio cultural aos visitantes das ruínas, uma pequena construção de 2 

pisos, com 249 m2 de área bruta de construção (ABC), a implantar sobre o terreno de um edifício em 

ruína (a demolir) adjacente às Ruínas Romanas de Tróia e que limitava, a SE, o pátio exterior do referido 

edifício principal (Figura III.2). 

O acesso, tanto ao Hotel como ao Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental assentava, 

inicialmente, sobre a via de acesso às instalações militares de Tróia e, a partir daí, num trilho existente, 

a reformular para o efeito, no sentido de permitir a circulação automóvel condicionada. 

III.2.2 PROJECTO DE EXECUÇÃO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

III.2.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

As alterações pontuais propostas no PE têm como propósito aprofundar os objectivos do EP da Ocupação 

Turística, no enquadramento do PP, nomeadamente no que se refere à redução dos impactes no território 

e na valorização ambiental, paisagística e histórico-patrimonial da UNOP 4, em particular, e da península 

Limite da parcela

Edificações existentes a 
demolir

25 m

Centro de Interpretação
Arqueológico e Ambiental

Hotel Palácio Sottomayor

Anexos
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de Tróia em geral. O PE prevê, para o Prédio 1 da UNOP 4 de Tróia, a recuperação do Palácio Sottomayor, 

actualmente em ruínas, e a reutilização dos respectivos anexos, igualmente degradados (Figura III.3). 

No cumprimento estrito das condicionantes do PP, a nova utilização destas construções destina-se à 

implantação de um Boutique Hotel (com a classificação mínima de 4 estrelas), com 30 quartos.  

O PP prevê ainda a implantação de um Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental na área do 

mesmo Prédio 1 e de um Centro Científico e Ambiental localizado na margem oposta (N) da embocadura 

da Caldeira, no Prédio 5. A partir do conhecimento mais profundo e actualizado de que hoje dispomos, 

fruto do estudo continuado sobre as condições ambientais e patrimoniais da península de Tróia, prevê-

se, nesta fase de PE, fundir num mesmo edifício, a localizar no Prédio 1 da UNOP 4, o Centro de 

Interpretação Arqueológico e Ambiental e as valências/programa do Centro Científico e Ambiental 

previstos, assumindo o PE que a disseminação no território da UNOP 4 de diferentes edifícios com 

programas afins e objectivos convergentes, dificultará a sua futura função e utilização, aumentando ao 

mesmo tempo o impacto global sobre um território ambientalmente valioso e sensível. 

A conjugação do programa do Centro Científico e Ambiental com o programa do Centro de Interpretação 

Arqueológico e Ambiental deverá permitir importantes sinergias, quer ao nível da partilha de infra-

estruturas, quer ao nível da capacidade conjunta de atracção de público, de onde resultará um 

significativo ganho de eficácia na consubstanciação dos objectivos de divulgação, sensibilização e 

consciencialização para os valores em presença e, como tal, na sua valorização e efectiva preservação 

(Figura III.3). 

Neste prédio, dada a sua localização numa área que corresponde, funcionalmente, à berma da praia que 

o contorna a NE, NO e SO, as cotas de implantação de todas as intervenções projectadas têm em conta 

uma previsível subida do nível médio do mar para o horizonte de 2100, de c. de 0,8 m acima do presente 

(NASA, 2022). 

III.2.2.2 HOTEL PALÁCIO SOTTOMAYOR 

As recentes escavações arqueológicas revelaram uma presença humana e uma utilização continuadas na 

península de Tróia ao longo dos séculos, nomeadamente no séc. XVIII, época da qual foi registada uma 

série de vestígios de espaço público em área adjacente ao Palácio Sottomayor. Estes vestígios localizam-

se a SE do edifício do Palácio Sottomayor, na zona para a qual estava prevista a implantação das áreas 

exteriores do hotel, que incluíam uma piscina.  

No presente PE, esta zona adjacente ao Palácio Sottomayor permanece livre de construções, assumindo-

se como uma área de acesso ao Templo Paleocristão e à área da necrópole recém-descoberta. A partir 

desta área, é possível observar toda a envolvente composta pelo Palácio Sottomayor, o Templo 

Paleocristão, a capela de Nossa Senhora de Tróia e a continuidade da própria estação arqueológica como 

um todo.  

No respeito estrito das condicionantes do PP e com o objectivo de integrar as construções no espírito de 

um lugar único, caracterizado pela importância da estação arqueológica de Tróia e pelo valor ambiental, 

singularidade e sensibilidade da Caldeira e da sua envolvente, e ainda que impondo condicionantes à 

futura operacionalidade da unidade hoteleira, as diferentes áreas do hotel foram distribuídas por três 

edifícios distintos, sem ligação interior entre eles, mas implantados a escassos metros uns dos outros, 

coincidentes com as construções pré-existentes (Figuras III.3 e III.4):  
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Figura III.3. Ocupação do Prédio 1 prevista no Projecto de Execução. A linha tracejada vermelha delimita o polígono 
de implantação, ao passo que a linha tracejada a preto delimita a área de ocupação e enquadramento.  

 

• Palácio Sottomayor (“Boutique Hotel”) – 3 pisos + sótão: 4 Quartos duplos + 8 suites + zonas 

comuns, restaurante e cozinha e SPA 

• Edificio adjacente ao Palácio Sottomayor (“Boutique Hotel Quartos”) – 1 piso, 4 quartos 

• Edifício do armazém (“Boutique Hotel Suites”) – 2 pisos – 14 quartos duplos. 
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Figura III.4a. Perspectiva da área de implantação do Prédio 1 vista a partir da estrada. Cima: aspecto da situação actual; Baixo: simulação da proposta do Projecto de 

Execução.    
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Figura III.4b. Perspectiva da área de implantação do Prédio 1 vista a partir da Caldeira (simulação da proposta do Projecto de Execução).   
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EDIFÍCIO DO PALÁCIO SOTTOMAYOR 

O edifício do Palácio Sottomayor encontra-se em estado adiantado de ruína. A sua reconstrução e 

reconversão para unidade hoteleira respeitará integralmente a volumetria e a composição de fachada do 

edifício existente, nomeadamente no que diz respeito ao ritmo de vãos, à geometria da cobertura e aos 

acabamentos. O interior do edifício do Palácio Sottomayor será totalmente reconstruído, tendo sido o 

layout dos quartos concebido em função do ritmo dos vãos da fachada, para que deste modo exista uma 

total sintonia entre o novo interior e a fachada histórica. A circulação vertical far-se-á através de um 

núcleo resistente que contém uma escada e um conjunto de dois elevadores. Este núcleo está localizado 

no centro geométrico do edifício e, em conjugação com as paredes periféricas do palácio, constitui-se 

como sistema estruturante do novo edifício. 

No piso 0 do Palácio Sottomayor encontram-se as áreas comuns do hotel (Recepção, Restaurante e SPA 

bem como a cozinha e a zona de staff). Nos restantes pisos encontram-se os quartos, numa combinação 

única de diferentes orientações: quartos virados para o rio Sado, quartos virados para o templo 

Paleocristão, quartos virados para a estação arqueológica e quartos virados para a Caldeira. Esta 

diversidade de tipologias de quartos resulta da necessidade da adaptação às condições do edifício 

existente, o que concorre para uma oferta exclusiva e diferenciada, que a hotelaria contemporânea hoje 

procura e valoriza. 

No edifício existente localizado a Nascente do Palácio Sottomayor, encontram-se 4 quartos duplos que 

têm acesso directamente pelo exterior a partir do pátio que fica entre o Palácio e este mesmo edifício. 

EDIFÍCIO DO TELHEIRO E EDIFÍCIO DO ARMAZÉM 

O edifício do telheiro e o edifício do armazém (Figuras III.3 e III.4), estão localizados a sul do Palácio 

Sottomayor, numa área totalmente artificializada por uma espessa laje de betão de pavimento que servia 

de base às manobras de embarcações em seco. Trata-se de duas construções sem qualquer interesse 

arquitectónico ou patrimonial, do tempo da Torralta, cuja utilização se destinava a guardar maquinaria 

diversa e armazenar material. O EP para a área da UNOP 4, que está na base do PP em vigor, prevê a 

demolição destas duas construções e a sua substituição por edifícios que integram os novos usos. O 

mesmo PP define um polígono máximo de implantação para a zona das ruínas da UNOP 4, que abrange 

não só o Palácio Sottomayor, como também estas duas construções e ainda a área, a nascente do palácio, 

anteriormente ocupada por uma série de construções precárias, agora demolidas com o objectivo de 

permitir o estudo da área pela arqueologia. 

Todas as construções propostas nesta fase de Projecto de Execução respeitam rigorosamente essa área 

de implantação, bem como a implantação exacta das construções existentes. 

Edifício do telheiro - Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental / Centro Científico e Ambiental 

O Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental / Centro Científico e Ambiental é um edifício de 

grande transparência, que assume uma posição central no conjunto do Prédio 1 atraindo os visitantes 

para o seu interior. Pela sua localização é o primeiro edifício que qualquer visitante vê ao chegar à zona 

do Palácio Sottomayor. Por este motivo, o edifício dos Centros constitui-se como a identidade central do 

Prédio 1 (Figura III.4). Neste edificio está instalado um Centro de Interpretação que, sendo partilhado 

pelas disciplinas da Arqueologia e do Ambiente, congrega de forma exemplar as duas realidades mais 

relevantes da Península de Tróia: História e Natureza. Na mezanine deste edifício encontram-se as áreas 

de investigação e de trabalho, quer da equipa de Arqueologia quer da equipa Ambiental (Figura III.5). A 
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construção será realizada por pré-fabricação, para que os trabalhos in situ sejam reduzidos ao mínimo e 

a construção é sobrelevada do solo (Figuras III.4 e III.5). 

 
Figura III.5. Edifício dos Centros. Cima: alçado Sul. Centro: Planta da mezanine; Baixo: planta do piso térreo 
(Extracto do projecto de Arquitectura).  

Edifício do armazém 

O edifício do armazém encontra-se localizado a sul de todas as construções existentes no Prédio 1. No 

novo edifício a construir nesta exacta localização serão instaladas 14 unidades complementares de 

alojamento do Boutique Hotel (12 suites e 2 quartos) distribuídas em dois pisos (Figura III.4). 

Estando fisicamente separado do edifício do Palacio Sottomayor, onde se encontra a recepção e as áreas 

comuns do hotel, este edifício de suites terá uma utilização do tipo Hotel Resort, estando os hóspedes 

sujeitos à circulação pelo exterior entre as diversas funções do hotel. No canto NE deste edifício localiza-

se uma escada e um elevador. 
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Do mesmo modo que o edifício dos Centros e pelos mesmos motivos, este edifício tem uma zona 

envolvente coberta. Estas zonas exteriores cobertas, previstas no Quadro Síntese do Plano de Pormenor, 

enquadram-se nos critérios do Plano e respeitam as áreas máximas aí previstas. 

III.2.2.3 PAISAGISMO E GESTÃO/RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA VERDE 

A proposta de arquitectura paisagista visa articular de forma eficiente os programas turístico, 

museológico, religioso e cultural, numa praça de chegada que distribui os fluxos pela nova entrada da 

estação romana de Tróia, a Noroeste, a basílica paleo-cristã, a Norte, e o hotel, a Oeste. Esta praça é 

servida por um estacionamento com capacidade para 22 lugares de ligeiros (2 de mobilidade reduzida), 

dois autocarros e 10 lugares para bicicletas. Pretende-se que a praça tenha um carácter pedonal, amplo 

e confortável, mantendo a circulação de veículos a montante. 

O projecto contempla as necessidades logísticas da festa da Nossa Senhora de Tróia, usando o 

estacionamento como área multifunções para o evento e mantendo livre de intervenção a área 

tradicionalmente utilizada para o acampamento temporário, não quebrando a continuidade desta prática 

religiosa e cultural. São definidas áreas plantadas para marcar claramente as áreas afectas ao hotel, 

deixando uma clareira para o acampamento temporário, e deixando ao hotel a responsabilidade de 

providenciar soluções de acesso e estacionamento aos seus hóspedes, na duração das festas. Mantendo 

o uso tradicional, o estacionamento funcionará como ponto de articulação entre as margens para a 

chegada dos barcos e acampamento, e o acesso à capela através da praça central, afastando este fluxo 

intenso da entrada e área imediatamente adjacente ao hotel. O Projecto de Execução prevê ainda um 

novo acesso à capela de Nossa Senhora de Tróia em passadiço em madeira.  

Os pavimentos propostos distinguem o uso pedonal do viário, pelas suas necessidades de capacidade de 

carga, resistência e longevidade, e enquadramento com o sítio e novos edifícios. Propõe-se o uso de 

calçada de granito amarelo nas zonas de circulação e estacionamento junto ao palácio Sottomayor, em 

substituição do que é hoje um pavimento em betão, envelhecido e em mau estado. A praça pedonal é 

em saibro, um material friável mas de grande capacidade para o uso pedonal, criando um espaço definido 

e claro, mas integrado no carácter da margem estuarina e de património arqueológico. 

A estrutura verde é actualmente dominada pelo retamal (Lygos monosperma) pouco complexo e diverso, 

com alguns pinheiros e arbustos nas cotas mais elevadas e áreas com maior consolidação de solo. 

Reconhecendo a importância da retama na estabilização da margem, a gestão/recuperação da estrutura 

verde passa por um desbaste selectivo de exemplares, procurando instalar outras espécies adaptáveis às 

condições estuarinas, diversificando e complementando a estrutura verde. Junto à via de acesso principal 

e estacionamento a instalação de áreas plantadas será volumetricamente mais expressiva, filtrando a 

presença de veículos do hotel e ruínas. Junto ao hotel são propostas manchas com volumetria variável, 

de forma a assegurar uma diferenciação entre o espaço público da praça e da clareira junto à margem 

(acampamento da festa de N.ª Sr.ª de Tróia), e os espaços afectos aos quartos e áreas comuns do hotel. 

A estas áreas corresponde também uma área de maior impacto da obra das construções, vias e infra-

estruturas. 

Nas margens, e com o desbaste selectivo da retama, é importante plantar espécies capazes de assegurar 

alguma estabilização de areias e de resistir a algum encharcamento das marés com maior amplitude. Em 

termos de elenco, e em complemento ao definido em PP, propõe-se que o estrato herbáceo e sub-

arbustivo seja composto por Ammophila arenaria, Armeria pungens, Cistus salviifolius e Juncus 
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maritimus. Para o estrato arbustivo propõe-se Atriplex halimus, Juniperus turbinata e Tamarix africana. 

Para o estrato arbóreo, propõe-se Pinus pinea. 

 

III.3  PRÉDIO 2 – ECO RESORT 1 

III.3.1 ESTUDO PRÉVIO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

O Eco resort seria composto por uma recepção e centro equestre, apoiados na secção inicial da via de 

acesso a partir da Estrada Municipal Tróia-Comporta (EM 253-1) e um conjunto de 125 unidades de 

alojamento turístico, distribuídas segundo um modelo de ocupação disperso, perfeitamente integrado na 

paisagem, respeitando a modelação do terreno existente e respeitando e preservando os valores 

ambientais presentes (Figura III.6). 

A recepção corresponderia a um edifício com 1 piso (184 m2 de ABC), na localização geral de uma pré-

existência em ruína junto à entrada do Eco resort, dispondo de um pequeno bar/cafetaria, dois gabinetes, 

sala de reuniões e instalações sanitárias. 

O centro equestre, localizado junto à recepção, também na área geral de implantação do conjunto de 

edifícios pré-existentes, seria constituído por: 

▪ Recepção (82 m2 de ABC), incluindo sala de direcção, copa e instalações; 

▪ Edifício das estrebarias (707 m2 de ABC) destinado a boxes, serviços de apoio, nomeadamente 

residência de tratador/responsável, salas de rações e armazenamento de estilha e palheiro, e 

ainda áreas de aparelhamento; 

▪ Espaço de picadeiro, com parte ocupada por um telheiro. 

As 125 unidades de alojamento turístico, com uma área bruta de construção (ABC) total de 20 570 m2, 

estavam distribuídas pelas seguintes tipologias: 

▪ Moradias T2 com 1 piso – 55 unidades; 

▪ Moradias T3 com 2 pisos – 40 unidades; 

▪ Moradias T3 com 1 piso – 30 unidades. 

Estas unidades de alojamento, compostas por dois volumes interligados, apresentariam uma imagem 

leve, dada pelo seu desenho e pelo seu sistema construtivo, acentuada pela libertação dos edifícios do 

solo em cerca de 0,70 m conseguida através de estruturas pontuais, numa estratégia complementada 

com logradouros inteiramente constituídos por decks de madeira em superfície contínua, colocados 

topograficamente, consoante o relevo do local e desenvolvidos em dois níveis separados de 0,45 m, para 

que no plano mais elevado fossem integradas pequenas piscinas com 15 m2 (5 m x 3 m x 1,2 m de 

profundidade) que repousariam no solo, sem enterramento. 

Para cada tipologia foram previstos decks com as seguintes áreas, incluindo as piscinas: 

▪ Moradia T2 com 1 piso – 87 m2; 

▪ Moradias T3 com 2 pisos – 87 m2; 

▪ Moradias T3 com 1 piso – 140 m2. 

O acesso entre as vias de acesso condicionado e cada moradia seria realizado por passadiços de madeira 

sobrelevados do terreno, apoiados em estacas. 
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Figura III.6. Ocupação do Prédio 2 da UNOP 4 de Tróia prevista no Estudo Prévio. Junto ao acesso, os edifícios da 
recepção e estrebarias e o espaço de picadeiro. 

 

Ainda no quadro do Eco resort, o Estudo Prévio da Ocupação Turística da UNOP 4 em Tróia previu a 

reabertura da ligação natural que a área a intervencionar teve, num passado não muito longínquo (pelo 

menos até ao século XIX), com a laguna da Caldeira, com a recuperação de cotas compatíveis com o 

correspondente alagamento marético. Ainda no núcleo do Eco resort estava também prevista a criação 

de 3 lagos artificiais de água doce, aproveitando ao máximo a topografia do terreno e cobrindo uma área 

total de 32 101 m2. 

70 m
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III.3.2 PROJECTO DE EXECUÇÃO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

III.3.2.1 OPÇÕES DE BASE 

Na área correspondente a este Prédio 2, de acordo com o consagrado no EP, o PP da UNOP 4 prevê a 

criação de um conjunto de dois tipos de planos de água (cf. Art. 15.º), ainda que admitindo “… a alteração 

dos limites que definem as margens, profundidades e flutuações de nível admissíveis, em sede de 

projeto...”: 

• um 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; 

• 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. 

O Projecto de Execução suprime todos estes planos de água, doce e salgada, por considerar que a sua 

construção e infra-estruturação teriam impactes negativos, sem um benefício ambiental correspondente 

e adicionalmente, perante a opção de ausência de rega na área de intervenção.  

No caso do plano de água salgada, tratava-se de um plano de água marético, cobrindo c. de 21 100 m2, 

correspondente à recuperação de áreas que no passado haviam feito parte da Caldeira de Tróia e que, 

num momento desconhecido, foram limitadas por um dique, aterradas e transformadas em campos 

agrícolas. Passada mais de uma década desde o EP, o conhecimento entretanto acumulado em 

experiências de recuperação em áreas de sapal noutros pontos da Europa, sugere o interesse limitado da 

opção e tempos de recuperação muito dilatados. Adicionalmente, tanto o levantamento topográfico 

actualizado como o levantamento do coberto vegetal efectuados nessa área no quadro do RECAPE 

demonstraram que esta solução envolveria uma modelação de terreno muito significativa e impactante, 

em que os eventuais benefícios não compensariam os impactes negativos da intervenção.  

No caso dos planos de água doce, todos estavam localizados dentro do perímetro do Eco resort e cobririam 

uma área total de c. de 31 400 m2. No actual quadro de alterações climáticas, com a diminuição da 

precipitação e o aumento da temperatura média e das taxas de evaporação, com custos acrescidos de 

gestão e manutenção, e a possibilidade crescente de constituirem reservatórios de vectores de doenças 

(mosquitos) (IPCC, 2021; Schleussner et al., 2019) esta opção parece, no presente, acarretar muito 

maiores impactes negativos e riscos do que vantagens.  

Adicionalmente, tendo em consideração as orientações de gestão do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

para a actual ZEC do estuário do Sado, que referem expressamente que “Deverão ser promovidas 

adequadas práticas de ordenamento e gestão florestal e a regeneração natural dos habitats florestais 

protegidos” (cf. RCM115-A/2008, de 21 de Julho), considerou-se que este elemento iria introduzir 

alterações significativas na paisagem florestal e nos habitats e espécies existentes, incluindo os de 

interesse de conservação prioritários, e que teria ainda um enorme potencial de introdução de espécies 

exóticas, não só vegetais como animais. Dado que também neste âmbito se concluíu que estes planos de 

água trariam mais impactes negativos do que positivos, a possibilidade foi totalmente abandonada.  

Acresce ainda que a supressão dos lagos permite um melhor aproveitamento dos caminhos existentes, 

minimizando a abertura de novos acessos, em conformidade com a DIA. Reduzem-se assim, de imediato, 
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as áreas intervencionada e construída em c. de 5.2 ha, com inegáveis vantagens do ponto de vista 

ambiental:  

• redução da mobilização de terreno decorrente da implantação de vias e da construção da 

topografia dos lagos; 

• redução da impermeabilização do solo; 

• redução de perda de coberto vegetal existente; 

• redução de obstáculos à circulação da fauna. 

O PP consagrou, igualmente, o centro equestre proposto no EP e a correspondente actividade (alínea a) 

do n.º 2 do Art. 9.º - “Interpretação da natureza em percursos pedonais e equestres...” e alínea b) do 

n.º 1 do Art. 10.º - “... equipamentos de desporto e lazer, designadamente para apoio à actividade 

equestre...”).  

O PE suprime esse centro equestre e a correspondente actividade e percursos dedicados, desde logo, 

pelos múltiplos impactes negativos sobre a flora e habitats que tinham sido identificados no âmbito do 

processo de Avaliação de Impacte Ambiental, sobretudo nas margens da Caldeira e resultantes, quer do 

pisoteio directo, quer da nitrificação dos solos pelos excrementos dos animais.   

O abandono da actividade equestre permite também ir ao encontro das orientações gerais de gestão para 

a actual ZEC PTCON011 Estuário do Sado (RCM115-A/2008, de 21 de Julho) que salientam, entre outros 

aspectos, “a extrema importância da preservação dos sistemas dunares nomeadamente através da sua 

salvaguarda relativamente à construção, pisoteio e trânsito... garantindo-se um correcto ordenamento 

de acessos (…) e a necessidade de assegurar um correcto ordenamento da ocupação urbano-turística e 

dos usos recreativos, sobre esta faixa costeira, por forma a conciliar o seu usufruto com a conservação 

dos valores naturais em presença.” 

No presente PE, o Eco resort integra 125 unidades de alojamento (moradias) com piscina privativa, um 

edifício de recepção, um edifício de escritórios/serviços e staff, uma piscina comum, dois campos de jogos 

(padel), uma portaria do Eco resort e uma para o acesso ao Prédio 1 - hotel, estação arqueológica e 

Centros (Figura III.7). 

III.3.2.2 UNIDADES DE ALOJAMENTO E PAISAGISMO 

As unidades de alojamento estão organizadas em três tipologias diferentes (Figura III.8):  

• Moradias V2 - 223,85 m2 de área de implantação; 132,44 m2 ABC (55 unidades); 

• Moradias V3 (um piso) - 325,06 m2 de área de implantação; 179,20 m2 ABC (33 unidades); 

• Moradias V3D (dois pisos) - 266,78 m2 de área de implantação; 212,41 m2 ABC (37 unidades). 

Embora diferentes na sua organização interna, procurou-se que a imagem exterior das moradias fosse 

semelhante, uma uniformização com o objectivo principal de evitar a expressão volumétrica de dois pisos 

que, embora prevista no EP e no PP, aumentaria o impacto pasisagístico num contexto de espaço 

naturalizado. 

A implantação das moradias foi conduzida de forma a evitar movimentos de solos, minimizando as 

sobreposições de construções com áreas mais declivosas, bem como localizações em que as construções 

colidissem com manchas de habitats ou de espécies com estatuto de protecção, cuja preservação é 

determinante para o sucesso do projecto, aspecto que será verificado individualmente no terreno aquando 

do arranque de cada fase de construção.  
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Figura III.7. Desenho do Eco resort (Prédio 2) de acordo com o Projecto de Execução. São visíveis a área de recepção 
e áreas comuns do Eco resort no canto inferior direito e a portaria do Prédio 1 no canto superior esquerdo (Extracto 
da planta ARQ_RE_P2_DG_001).   
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Figura III.8. Exemplos da implantação dos tipos de moradia propostos (V2, V3 e V3D) e dos elementos associados 
(passadiço de acesso à rede viária, decks de refeições e piscina) (Extractos das plantas de arquitectura). 

 

Assim, cada uma das 125 moradias tem uma disposição distinta no território, para a qual foram tidos em 

conta três factores: respeito pelo território, minimizando a perda de habitats e espécies com estatuto de 

protecção, melhor orientação solar e salvaguarda de privacidade.  

Dado que a piscina de cada moradia é segregada (Figura III.8), foi possível implantar este volume de 

forma flexível permitindo, simultaneamente, uma implantação mais ajustada a cada localização no 

terreno e, mais uma vez, a menor perda de habitats ou espécies.  

No contexto do ambiente de paisagem natural da UNOP 4, procurou-se que a arquitectura das moradias 

se referisse ao arquétipo das construções vernáculas, com volumes simples marcados pelos elementos 

construtivos tradicionais, onde os telhados de quatro águas e as áreas de alpendres exteriores são a 

expressão dominante das construções.  

Ao conforto espacial correspondem aspectos como a facilidade de acesso, a fluidez entre diferentes áreas 

e o dimensionamento dos espaços. Para enfatizar a desejada relação do interior das moradias com a 

natureza envolvente, é proposta uma continuidade entre o espaço interior, os alpendres circundantes e 

o espaço exterior onde se encontra o deck da piscina (Figura III.8), esta materializada pela ligação por 

um passadiço sempre sobrelevado do terreno.  
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As diferentes tipologias de moradias estão desenhadas sobre um modelo comum em que o espaço 

sala/cozinha é sempre o espaço central da casa e os quartos espaços adjacentes, com acesso directo ao 

alpendre exterior. Em todas as tipologias, os quartos estão dispostos lateralmente ao espaço da sala, 

com o quarto adicional em construção autónoma no caso da tipologia V3 de um piso, ou no vão da 

cobertura, no caso da tipologia V3D de dois pisos. Nas moradias V3 de um piso, o terceiro quarto, 

localizado no exterior, oferece a possibilidade de um alojamento fisicamente separado da casa principal, 

mas com todos os serviços e infra-estruturas na casa que integra. No caso das moradias V3D, o terceiro 

quarto está localizado no vão da cobertura, onde dispõe ainda de um espaço de pátio privativo. 

Foi realizada uma avaliação do impacto sobre os consumos energéticos de um conjunto de medidas 

passivas cuja implementação nas unidades de alojamento poderá representar uma economia de cerca de 

13% nos consumos energéticos face a unidades equipadas com soluções correntes: 

• a optimização do sombreamento (estores venezianos com controlo manual localizados no 

extremo da pala horizontal e compatíveis com uma intensa ventilação e iluminação natural da 

fachada - no direct solar radiation); 

• a optimização do desempenho hídrico dos chuveiros (8 l/min) que, para além da redução de 

consumos de água, conduz também a uma redução relevante dos consumos associados à 

produção de água quente sanitária; 

• um conceito de iluminação definido tendo em atenção a necessidade de minimizar a potência 

instalada para este efeito (2,5 W/m2); 

As características da distribuição no terreno e localização individual das unidades de alojamento não são 

compatíveis com uma instalação generalizada de sistemas de captação de energia solar, orientados a sul 

e com uma inclinação fixa (c. de 33o), pelo que essa possibilidade não foi, nesta fase, considerada. 

Todas as moradias, o edifício da recepção e o edifício de apoio (cf. abaixo), são sobrelevados do solo e 

construídos através de um sistema de pré-fabricação e assemblagem modular no local. Também para 

possibilitar este sistema modular, foram adoptadas métricas construtivas que permitem uma fácil 

produção em fábrica e montagem com menor impacto no local. Os materiais utilizados são ligeiros, 

incluindo madeiras naturais e laminados estruturais, não existindo vigas de fundação ou ensoleiramentos 

gerais, nem construções de betão. As fundações são feitas por parafusos de atrito em aço galvanizado.  

O acesso entre a via de circulação e cada uma das moradias é feito através de um passadiço em madeira, 

sobrelevado do terreno natural, limitando a dispersão do pisoteio no território. O passadiço é permeável, 

está assente sobre estacas por forma a não constituir obstáculo à circulação de fauna ou de propágulos 

vegetais e é ainda o caminho das infra-estruturas até cada uma das unidades de alojamento (Figura 

III.8). 

Nos termos do PP, as bolsas de estacionamento têm entre 2 e 6 lugares, prevendo um lugar por unidade 

de alojamento e adicionais para visitantes (198 lugares, no total). São articuladas com a distribuição das 

moradias ao longo dos acessos principal e secundários, e implantadas seguindo as mesmas premissas 

usadas na implantação das moradias. 

A envolvente de cada unidade de alojamento inclui uma pequena área de clareira, imediatamente 

adjacente à área exterior coberta, e áreas arbustivas e sub-arbustivas de articulação e enquadramento. 

O projecto de arquitectura paisagista tem como objectivo procurar as soluções com menor impacto para 

uma área que não tem neste momento ocupação humana, e na qual é imperativo proteger e recuperar 

os habitats. Assim, faz uso da vegetação existente, consolidando-a sempre que necessário, por forma a 

não desvirtuar aquilo que pretende ser uma experiência imersiva neste contexto ambiental. Sendo que 
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será nesta área que os impactos da obra serão mais dispersos no território, as áreas de plantação estão 

previstas nas zonas expectáveis de serem afectadas pelo processo de obra. 

III.3.2.3 RECEPÇÃO, ESCRITÓRIOS/SERVIÇOS E STAFF, PISCINA E CAMPOS DE JOGOS 

O conjunto dos edifícios da recepção, escritórios/serviços e staff, e portaria conjuga-se com a piscina 

comum e os campos de jogos, na área da referida pré-existência em ruína, a demolir, junto à entrada do 

actual acesso para as ruínas romanas (Figura III.9). 

 

Figura III.9. Recepção, escritórios/serviços e áreas de lazer comuns do Eco resort. 

Assume-se assim que esta zona tem já uma intervenção mais marcada, que será aprofundada pela 

demolição do edifício existente. É também aqui que se prevê uma maior densidade de pessoas, 

relacionada com a recepção, piscina comum e campos de jogos.  

Para esta área de entrada e recepção, o PE prevê ainda um estacionamento com 23 lugares (incluindo 3 

de mobilidade reduzida), bem como um acesso segregado de logística e escritórios/serviços, minimizando 

a presença de veículos mais pesados no interior do Eco resort. Incluem-se ainda 10 lugares para bicicletas 

junto aos campos de jogo e 25 lugares na área da recepção/piscina comum. 

Os campos de jogos são previstos em pavimento desportivo específico para a prática de padel. 
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A áreas de plantação surgem em toda a área da entrada e recepção procurando mediar a presença destes 

elementos na paisagem, integrando-os na sua envolvente e assegurando um espaço de qualidade, com 

acessos de qualidade e conforto para todos os tipos de acessibilidade. 

III.3.2.4 PORTARIA DO HOTEL/RUÍNAS 

O presente PE localiza a portaria de acesso ao Prédio 1 - hotel, estação arqueológica e centros, na área 

de ocupação e enquadramento do Prédio 2, junto à nova via com origem na estrada de acesso às 

instalações militares para que, do ponto de vista dos visitantes/hóspedes, o início da experiência seja já 

distante da EM 253-1, criando um afastamento ao que é uma experiência mais urbanizada da península 

de Tróia (Figuras III.7 e III.10).  

Não é expectável qualquer perda significativa de revestimento vegetal associada a este apoio de reduzida 

dimensão (c. 34 m2), para além do já contemplado na ligação à via de acesso às instalações militares. 

 
Figura III.10. Portaria do acesso ao Prédio 1 - hotel, estação arqueológica e centros. 

 

III.4 PRÉDIO 4 (SERVIÇOS) 

III.4.1 ESTUDO PRÉVIO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

Trata-se de um conjunto com 2832 m2 de ABC composto por cinco edifícios com dois pisos, 

perpendiculares à via de acesso ao novo cais dos ferries (Figura III.11). O programa destes edifícios teria 

como objectivo assegurar os usos que o PP veio depois consagar, especificamente, edifícios de escritórios 

de apoio ao complexo turístico de Tróia e outras instalações de apoio administrativo ou de proteção civil, 

de carácter público ou privado. 
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Esta zona afecta a serviços integraria um parque de estacionamento destinado a servir a área de serviços 

e o Centro Desportivo localizado imediatamente a NO. O referido parque de estacionamento apresentava 

um desenho orgânico, adaptado ao terreno existente. 

Figura III.11. Estudo prévio da ocupação do Prédio 4 (Serviços) da UNOP 4 de Tróia. 

 

III.4.2 PROJECTO DE EXECUÇÃO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

O presente Projecto de Execução contempla 5 edificios destinados a escritórios e serviços de utilidade 

pública e ainda um parque de estacionamento que lhes dá apoio (Figura III.12). Os 5 edificios, com uma 

ABC total de 3304 m2, estão localizados na zona adjacente ao acesso automóvel ao cais dos ferries, e a 

sua implantação e características respeitam a disposição e parâmetros previstos nas fases anteriores, de 

Estudo Prévio e Plano de Pormenor da UNOP 4 de Tróia. A construção destes 5 edifícios será feita de 

modo tradicional com recurso a uma estrutura ligeira de pilares e vigas de betão, lajes aligeiradas e 

cobertura em estrutura metálica. Os acabamentos exteriores serão reboco pintado, na mesma cor das 

restantes construções, e a cobertura idêntica aos demais edifícios da UNOP 4.  

Estes edifícios destinam-se a servir necessidades comuns do conjunto das UNOP 1, 2, 3 e 4 de Tróia e, 

embora o projecto apresente uma organização interna específica para cada um dos 5 edifícios, a sua 

configuração final dependerá de uma avaliação pormenorizada das necessidades, a realizar em fase 

posterior, considerando-se, p. ex., a possibilidade de virem a poder acolher áreas de apoio ao Centro de 

Interpretação Arqueológica e Ambiental e/ou ao Centro Científico e Ambiental, em caso de necessidade. 

25 m



Descrição e caracterização do Projecto de Execução 

32 

Figura III.12. Proposta do Projecto de Execução de ocupação do Prédio 4 – Serviços. À esquerda na figura, entre o 
estacionamento e o relvado do Centro Desportivo, a localização proposta do reservatório da rede pública de 
abastecimento de água (Extracto da planta ARQ_RE_P4_DG_001). 

 

Sendo expectável um uso diário mais intenso por parte de trabalhadores e visitantes, propõem-se áreas 

de estadia entre os edifícios, associadas a bolsas plantadas. Estão ainda previstos vários acessos viários 

a partir da via para os edifícios, permitindo que as funções logísticas e de arquivamento possam decorrer 

de maneira confortável e eficaz.  

O estacionamento proposto, com 165 lugares (quatro de mobilidade reduzida) distribui-se numa 

plataforma que se ajusta à topografia mais aplanada, desenvolvendo-se na base de um pequeno cerro 

onde se encontram alguns pinheiros, reduzindo a mobilização de terreno. Este estacionamento é ainda 

marcado por áreas de plantação, por forma a quebrar a sua extensão e mediar a presença de veículos. 

Inclui também 35 lugares para bicicletas.  

Entre a área do estacionamento e o Centro Desportivo, junto à estrada municipal, ficará localizado o 

reservatório e estação hidropressora da rede pública de abastecimento de água, constituído por 2 

depósitos (células) com capacidade total de 600 m3 e 249 m2 de área de implantação (Figura III.12).  

A vegetação original é bastante rarefeita, com poucos exemplares de Pinus spp. e deficiente coberto sub-

arbustivo e arbustivo, identificando-se, ainda, uma mancha de acacial junto ao limite com a EM 253-1.  

A gestão e recuperação da estrutura verde passará primeiramente por uma remoção do acacial, com 

reforço do coberto vegetal na área envolvente ao estacionamento e exemplares arbóreos para as caldeiras 

dos estacionamentos, bolsas entre os edifícios e envolvente dos depósitos de água (Figura III.13).
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Figura III.13. Extracto da planta do projecto de arquitectura paisagista para o Prédio 4 (Planta AP_P4_07 – Sistema de Vegetação), mostrando a forma como o projecto 
prevê o enquadramento paisagístico dos edifícios de serviços e dos depósitos de abastecimento de água.  
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III.5 PRÉDIO 5 (CENTRO CIENTÍFICO E AMBIENTAL) 

III.5.1 ESTUDO PRÉVIO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

O Centro Científico e Ambiental, com uma Área Bruta de Construção de 435 m2, estava implantado na 

margem norte da embocadura da Caldeira, sobre uma zona já intervencionada, na qual se propunha a 

demolição de todas as edificações existentes. 

O edifício do Centro Científico e Ambiental seria composto por 3 módulos com 1 piso, destinados a: 

▪ Recepção; 

▪ Pequeno auditório; 

▪ Salas de exposições; 

▪ Bar/cafetaria; 

▪ Gabinetes de trabalho; 

▪ Gabinete da administração; 

▪ Instalações sanitárias. 

O acesso rodoviário a este Centro seria condicionado, sendo efectuado através de uma via que entroncaria 

na Estrada Municipal Tróia-Comporta (EM 253-1) junto ao limite entre as UNOP 1 e 4, com c. de 1,15 km 

de extensão, assente, maioritariamente, sobre um trilho existente (Figura III.14). Nos termos do PP, essa 

via (R3), percurso misto para veículos e peões, teria uma largura de 2,5 m, com bolsas de cruzamento e 

sobrelarguras nos troços em curva. 

Figura III.14. Proposta de ocupação do Prédio 5 no Estudo Prévio e PP.  

50 m
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III.5.2 PROJECTO DE EXECUÇÃO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

Pelas razões elencadas no contexto da apresentação da ocupação do Prédio 1 (cf. III.2 PRÉDIO 1 [RUÍNAS 

ROMANAS]), Edifício do telheiro - Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental / Centro Científico e 

Ambiental, o presente Projecto de Execução prescinde da viabilidade prevista no Plano de Pormenor, de 

construção de um edifício isolado, desgarrado dos restantes, na margem N da embocadura da Caldeira e 

que, para além de um acesso circulável por veículos automóveis com c. de 1,15 km de extensão, 

necessitaria de ligações similarmente longas às redes de infra-estruturas ou de infra-estruturas 

autónomas o que, na área em questão, se traduziria em impactes ambientais significativos. 

Adicionalmente, numa localização marcadamente isolada e com um acesso pouco fácil, exclusivamente a 

partir da UNOP 1, a probabilidade de este Centro Científico e Ambiental se vir a tornar ineficaz/inoperante 

seria elevada. 

Finalmente, ao prever a fusão do programa do Prédio 5 com o do Prédio 1, sendo que os centros de 

interpretação preconizados no PP partilham um único edifício, maximizam-se as sinergias entre o 

conhecimento, a preservação e a fruição dos dois tipos de património presentes na UNOP 4: o 

natural/ambiental e o cultural/arqueológico, reconhecendo que o Prédio 1, palco de ocupação humana 

antiga e continuada, se apresenta como espaço de eleição para um centro integrado, que responda à 

procura de conhecimento da península de Tróia em geral, e da UNOP 4 em particular. 

De notar finalmente que este contexto de ausência de intervenção em todo o Prédio 5, o de maior área 

na UNOP, com 93,534 ha, constitui um trade-off para o ambiente, consagrando toda a sua área de acordo 

com as orientações de gestão do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para o síto (actual ZEC) PTCON0011 

- estuário do Sado: salvaguarda dos sistemas dunares “... relativamente à construção, pisoteio e trânsito 

de viaturas...”, promovendo “... o controlo de infestantes como o chorão e a acácia” e assegurando “... 

um correcto ordenamento da ocupação urbano-turística e dos usos recreativos..., por forma a conciliar o 

seu usufruto com a conservação dos valores naturais em presença”. 

 

III.6 PRÉDIO 6  

O Prédio 6, que não foi considerado no Estudo Prévio e que corresponde à área não intervencionada entre 

o acesso ao novo cais dos ferries e o limite da UNOP 6, é referido no PP apenas no âmbito do Quadro 

síntese de ocupação, como Espaço verde, com 3,054 ha, totalmente integrado em Área verde de 

protecção. 

Daí que, também o Projecto de Execução não considere qualquer intervenção em todo o seu território. 

 

III.7 PRINCÍPIOS DE GESTÃO/RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA VERDE DA UNOP 4 

A estrutura verde existente compreende habitats protegidos, abrangidos na ZEC PTCON0011 (Estuário 

do Sado) da rede Natura 2000. A esta classificação, que privilegia a preservação e conservação destes 

habitats, responde-se com duas estratégias distintas mas complementares. Por um lado, a protecção 

destes habitats, evitando a sua destruição com as novas construções, acessos e infraestruturação (gestão 

da estrutura verde) e, por outro lado, com a remoção de espécies invasoras ou com reduzido valor 

ecológico, ameaças claras à integridade destes habitats (recuperação da estrutura verde). 

Para a gestão de estrutura verde da UNOP 4, a actualização rigorosa da informação relativa a espécies 

como Juniperus navicularis e J. turbinata ou Pinus pinea e P. pinaster, que caracterizam habitats 
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prioritários da UNOP 4 (2250* e 2270*, respectivamente), e outras espécies com estatuto de protecção 

especial, como Jonopsidium acaule e Ononis cossoniana, entre outras, permitiu que fossem feitos os 

ajustes necessários à sua preservação, respeitando integralmente as manchas daqueles habitats e 

deixando, sempre que possível, faixas de protecção aos exemplares existentes. 

Para a recuperação da estrutura verde actualizou-se a informação da presença de vegetação invasora, 

onde se destaca o acacial (Acacia spp.), em manchas com expressão assinalável, identificadas de maneira 

a ser possível traçar linhas orientadoras para a sua remoção. O controlo das acácias é desafiante pelas 

suas múltiplas estratégias de disseminação, com altas taxas de sucesso, sendo que apenas uma estratégia 

a médio/longo prazo poderá apresentar resultados. Da investigação de estratégias de remoção de acacial 

conhecidas, a que melhor se enquadra na UNOP 4 e a que apresenta resultados mais consistentes e 

duradouros é através do descasque do tronco dos exemplares da acácia. Através desta operação mata-

se o exemplar, evitando a progressiva disseminação das sementes. Uma operação concertada por 

manchas de acacial eliminará de maneira sustentada a germinação muito elevada desta espécie, 

permitindo o reaparecimento das espécies autóctones ao longo do tempo. 

Ainda na recuperação da estrutura verde assinala-se a presença de eucaliptal (Eucalyptus spp.), espécie 

com reduzido valor ecológico, que apresenta riscos para a conservação do solo, e para a germinação de 

espécies autóctones. O eucalipto produz substâncias inibidoras de crescimento de outras espécies – 

alelopatia – sendo um risco claro para os habitats protegidos da UNOP 4. 

Segundo a premissa do PP de que as intervenções ao nível da estrutura verde são apenas tendentes à 

conservação, recuperação e valorização dos habitats, considera-se para este projecto que o sistema de 

vegetação proposto se destina predominantemente a recuperar este território dos impactes da obra, bem 

como a um enquadramento da implantação das novas construções. Assim, primeiramente, identificam-

se as áreas de impacto da obra – bastante reduzidas graças às soluções construtivas adoptadas pela 

arquitectura – que carecerão de plantação mais expressiva, fazendo um revestimento do solo que 

assegure a continuidade ecológica para vegetação e fauna, e a protecção do solo. As espécies a utilizar 

encontram-se elencadas no Anexo I do PP. 

Com a transformação desta paisagem pouco humanizada numa paisagem mais humanizada, é também 

importante assegurar que a presença das construções, vias, veículos e pessoas seja contida e mediada 

por áreas sub-arbustivas, arbustivas e arbóreas propostas, que complementam a vegetação existente, 

quando necessário. Assim, e decorrendo das soluções descritas acima para minimização de destruição da 

vegetação existente, as áreas plantadas propostas são entendidas como uma consolidação e valorização 

da vegetação existente, não se afirmando como áreas verdes independentes ou ornamentais, mas antes 

indissociáveis dos habitats protegidos. 

 

III.8 REDE VIÁRIA E INFRA-ESTRUTURAS 

III.8.1 ESTUDO PRÉVIO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

O Estudo Prévio e, posteriormente, o PP, consideraram uma rede viária de acesso condicionado, com 2 

tipologias (cf. Art. 18.º Acessos viários e Art. 19.º Classificação, funções e condicionamentos): 

• vias principais, com 2 vias e uma faixa de rodagem com 5 m de largura - a via de acesso ao 

Prédio 2, a partir da EM 253-1, no nó Norte da UNOP 5, alvo de requalificação, mas cujo traçado 

seria mantido (R4B no PP) e a via que, a partir da estrada de acesso às instalações da Marinha e 
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sobre traçados pré-existentes, ligaria ao Prédio 1 – hotel, estação arqueológica e centros (R5 + 

R4A no PP); 

• rede viária secundária, com 1 via e uma faixa de rodagem com 2,5 m a 3 m de largura – a rua 

de ligação ao Centro Científico e Ambiental, no Prédio 5, a partir da EM 253-1, entre as UNOP 1 

e 2 (R3 no PP) e as ruas que, dentro do aldeamento turístico, permitirão o acesso às unidades de 

alojamento e emergência (R6 a R13 no PP). 

O traçado da rede viária prevista no Estudo Prévio e no PP, especificamente a rede viária secundária 

dentro do Eco resort, estava directamente relacionado com os planos de água previstos para o Eco resort 

(Figura III.15). 

 

III.8.2 PROJECTO DE EXECUÇÃO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE TRÓIA 

A fusão do Centro Científico e Ambiental com o Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental, no 

Prédio 1, e a supressão dos planos de água previstos no EP e consagrados no PP permitiram, no quadro 

do presente Projecto de Execução, optimizar a rede viária secundária, minimizando a sua extensão e a 

correspondente intrusão no território, com um maior reaproveitamento de caminhos existentes, 

procurando ir ao encontro do estabelecido na DIA (Figura III.15). 

Nos últimos anos a mobilidade doce tem assumido uma importância crescente no espaço público e 

privado, sendo que no contexto do presente projecto, apesar de não preconizado em Estudo Prévio ou no 

Plano de Pormenor, foram incluídos estacionamentos de bicicletas nos Prédios 1, 2 e 4.  

O acesso ao hotel, estação arqueológica e centros é feito a partir da estrada das instalações militares, 

com um pequeno troço de via adicional (R5 no PP) que ligará ao percurso em uso presentemente (R4A 

no PP). O acesso ao Eco resort é feito a partir do nó Norte da UNOP 5, ao longo da que é hoje a via de 

acesso à estação arqueológica (R4B), sendo de uso exclusivo a este. Finalmente, o acesso ao Prédio 4 

(Serviços) é feito directamente a partir da EM 253-1, pela entrada junto ao acesso ao cais dos ferries.  

Para os acessos principais – via de acesso ao Eco resort e acesso ao hotel, estação arqueológica e centros, 

na continuidade da via de acesso às instalações militares – foi estabelecido um perfil com 5 m de largura 

e drenagem lateral com valeta em terra (material drenante). Para os acessos secundários, foi previsto 

um perfil com 3,5 m de largura incluindo as valetas laterais (cumprindo a exigência legal para a circulação 

de veículos de emergência) (Figura III.16).  

Os acessos viários sujeitos a manobras mais intensas – cruzamentos – e estacionamentos são propostos 

em calçada de granito amarelo. O restante perfil das vias, tanto a principal como as secundárias, é 

proposto em pavimentos permeáveis de inertes agregados com aglutinante natural. 

Todos os acessos aos edifícios da recepção e unidades de alojamento, são materializados em passadiços 

em madeira, articulando-se com a materialidade do projecto de arquitectura, e sobrelevando-os em 

relação ao terreno, limitando a dispersão do pisoteio no território. 
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Figura III.15. Rede viária (detalhe da área do Eco resort). Esquerda: Estudo prévio; Centro: Projecto de Execução; Direita: sobreposição dos dois traçados de rede viária. A 
supressão dos lagos permitiu ajustar o desenho da rede viária secundária, reduzindo o seu impacto sobre o território. Adicionalmente, a área de recepção do Eco resort, que 
inclui serviços comuns, ocupa uma menor área.    
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Figura III.16. Cortes-tipo das vias principais (cima) e secundárias (baixo) (Extracto da planta AP_P2_02.2 – Prédio 2 – Cortes-tipo vias).   
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Para além da rede viária, o Projecto de Execução integra vários projectos associados de infra-estruturas: 

- Rede de abastecimento de água; 

- Drenagem de águas residuais; 

- Electricidade (média tensão, baixa tensão e iluminação decorativa); 

- Telecomunicações;  

- Resíduos Sólidos Urbanos. 

Todas estas infra-estruturas seguem o traçado da rede viária (Figura III.17) que funciona como canal. 

No acesso às unidades de alojamento, as redes de infra-estruturas funcionam na parte inferior dos 

passadiços sobrelevados.  

Figura III.17. Infra-estruturas no traçado da rede viária: ao longo das vias princiais - RUA 2 (Corte A-A’); ao longo 
da rede viária secundária – RUA 5 (Corte B-B’).  
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III.9  PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

A programação temporal prevista para os trabalhos é a constante da calendarização da obra apresentada 

na Tabela III.2. 

A calendarização adoptada para infra-estruturas e arruamentos – as fases com maior potencial de impacte 

– salvaguarda as épocas críticas para a reprodução da fauna, nomeadamente, da avifauna, assegurando 

a ausência de quaisquer actividades de construção entre o final de Fevereiro e o final de Junho. 

Nos Prédios 1 - Hotel/Centros e 4 - Serviços, dada a natureza e a muito limitada expressão territorial das 

actividades de edificação e a reduzida sensibilidade ambiental das áreas onde essas actividades ocorrerão, 

o correspondente potencial de impacte não foi considerado relevante (cf. IV - REAVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO, abaixo, Figuras IV.2, IV.3, IV.7 e IV.8). 

No Prédio 2 - Eco resort, a edificação durante o período de Março a Maio, correspondente ao pico da 

época de reprodução das aves (cf. IV.4.4.5. MM5 – Respeito dos períodos de interdição para a fase de 

construção e exploração), estará limitada a trabalhos interiores, sempre após a conclusão dos 

correspondentes “envelopes”, tanto nas unidades de alojamento dos núcleos A a D do aldeamentio 

turístico como nos edifícios de apoio (cf. Tabela III.2, períodos a rosa nos anos 3 e 4). 

As intervenções de erradicação e controlo de invasoras (especificamente acácias) não deverão ter lugar 

durante a época de frutificação destas – Maio a Julho – para evitar a dispersão de sementes no solo. 
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 Tabela III.2. Calendarização prevista da obra: infra-estruturas e arruamentos; edificações. 

CALENDARIZAÇÃO DA OBRA

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Trabalhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

INFRAESTRUTURAS E ARRUAMENTOS

Prédio 1 - Hotel/Centros

Desmatações e terraplenagens

Erradicação/controlo de sps. invasoras

Rede viária 

Rede de infraestruturas elétricas 

Rede de infraestruturas de telecomunicações 

Rede de drenagem de águas residuais

Rede de abastecimento de água e incêndio

Rede de resíduos sólidos urbanos

PRÉDIO 2 - ECORESORT

Desmatações e terraplenagens

Erradicação/controlo de sps. invasoras

Rede viária 

Rede de infraestruturas elétricas 

Rede de infraestruturas de telecomunicações 

Rede de drenagem de águas residuais

Rede de abastecimento de água e incêndio

Rede de resíduos sólidos urbanos

PRÉDIO 4 - SERVIÇOS

Desmatações e terraplenagens

Erradicação/controlo de sps. invasoras

Rede viária 

Rede de infraestruturas elétricas 

Rede de infraestruturas de telecomunicações 

Rede de drenagem de águas residuais

Rede de abastecimento de água e incêndio

Depósitos de água da UNOP4

Rede de resíduos sólidos urbanos

EDIFICAÇÕES

Prédio 1 - Hotel/Centros

Prédio 1 - Hotel

Prédio 1 - Edifício dos Centros

Prédio 2 - Ecoresort

Prédio 2 - Aldeamento Turístico Núcleo A

Prédio 2 - Aldeamento Turístico Núcleo B

Prédio 2 - Aldeamento Turístico Núcleo C

Prédio 2 - Aldeamento Turístico Núcleo D

Prédio 2 - Edifícios de Apoio

Prédio 4 - Serviços

Prédio 4 - Serviços (Edifício 1 + 2)

Prédio 4 - Serviços (Edifício 3 + 4 + 5)

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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O faseamento da construção dos núcleos A a D do aldeamento turistico e dos edifícios de apoio seguirá a 

distribuição no terreno apresentada na Figura III.18. 

Figura III.18. Distribuição dos núcleos A a D previstos no faseamento da edificação do aldeamento turístico e 
correspondentes edifícios de apoio (Extracto da Planta ARQ_RE_P2_DG_002). 

 

No caso do Prédio 4 – Serviços, o faseamento previsto considera a construção inicial dos edifícios 1 e 2 e 

só posteriormente dos edifícios 3, 4 e 5, em ambos os casos, com os respectivos lugares de 

estacionamento, como a Figura III.19 mostra. 
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Figura III.19. Distribuição dos núcleos A e B, correspondentes às duas fases de edificação previstas para o Prédio 4 
(Serviços). Fase 1: edifícios 1 e 2 e reservatório de água; Fase 2: edifícios 3, 4 e 5. Cada fase inclui os correspondentes 
lugares de estacionamento (Extracto da planta ARQ_RE_P4_DG_002). 

 

III.10 ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da obra (PAA) é o instrumento fundamental que garante a 

implementação e verificação/fiscalização de todas as medidas de mitigação e minimização previstas para 

a fase de obra. 

Esse PAA, de implementação obrigatória (Anexo II), define, entre outros aspectos, a estrutura operacional 

de gestão ambiental, o seu enquadramento legal – legislação aplicável – e formal – estrutura e 

responsabilidades, incluindo a correspondente hierarquia – e o controlo – documental e operacional, 

nomeadamente em termos do acompanhamento da obra. 

No seu corpo principal, o PAA estabelece a obrigatoriedade, para o promotor/dono da obra, da 

identificação de um Gestor Ambiental e de um Arqueólogo devidamente qualificados, que realizarão o 

acompanhamento da obra de modo efectivo, permanente e directo, de acordo com o previsto no PAA e 

na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Ainda no seu corpo principal, o PAA inclui as medidas de minimização gerais da fase de construção 

identificadas no n.º 1. da DIA, sendo as restantes medidas referidas no mesmo n.º apresentadas no 

Anexo VIII do PAA. 
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As medidas de minimização e compensação da DIA para a fase de construção, n.os 2. a 50., são 

apresentadas no Anexo IX do PAA. 

Finalmente, o Anexo X do PAA apresenta a operacionalização de todas as medidas de minimização 

previstas na DIA (corpo do PAA e Anexos VIII e IX) sob a forma de uma lista de Medidas da 

responsabilidade do Dono de Obra e Caderno de Encargos para as empreitadas no âmbito do 

Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 – Tróia, que discrimina as 

responsabilidades ambientais do promotor e do(s) empreiteiro(s), doravante referidas como Cláusulas 

ambientais. 
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IV - REAVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 

COMPENSAÇÃO 

 

IV.1 METODOLOGIA 

No  quadro do presente RECAPE e de acordo com as normas técnicas da APA para a elaboração 

de RECAPE, aprofunda-se, neste capítulo, a avaliação dos impactes ambientais associados às 

fases de construção e exploração “com base numa caracterização do ambiente direta e 

indiretamente afetado e com o desenvolvimento inerente à fase de projeto de execução” 

(alíneas c) e d) do ponto 3.4 das referidas normas técnicas). Assim, para demonstrar o 

cumprimento da DIA, foi efectuada a reavaliação dos impactes decorrentes do presente PE 

sobre os valores de flora e habitats, avifauna (Caldeira e biótopos terrestres), herpetofauna e 

mamofauna (especificamente dirigida ao rato-de-Cabrera) com base numa caracterização 

actualizada das correspondentes situações de referência. 

Para garantir a melhor comparabilidade, nesta reavaliação utilizou-se a mesma metodologia e 

terminologia empregues no EIA (IMAR, 2008). 

Para quantificar o nível de significância dos impactes (NSI) decorrentes da implantação do 

Projecto no terreno foi utilizada a seguinte escala de avaliação (Tabela IV.1): 

 

Tabela IV.1. Níveis de significância do impacte (NSI) e respectivo significado. 

NSI Significado 

-4 
Inaceitável: Degradação extensiva e irreversível de valores de importância nacional ou 
internacional. 

-3 
Negativo, muito significativo: Perda de usos do ambiente, quer usos humanos quer do 
ecossistema, de forma irreversível e/ou afectando valores de importância regional. 

-2 
Negativo significativo: Perda permanente de usos a escala local, ou afectação de usos de 
forma gravosa mas transitória e reversível.  

-1 
Negativo pouco significativo: Alteração ambiental tendencialmente negativa mas sem 
perda de usos ou com afectação ligeira e transitória dos usos. 

0 Nulo: Sem impacte mensurável. 

+1 
Positivo pouco significativo: Alteração ambiental tendencialmente positiva sem ganho de 
usos. 

+2 Positivo significativo: Com ganho de qualidade ambiental ou novos usos sociais. 

+3 
Positivo muito significativo: Requalificação para usos ambientais ou sociais, de uma 
situação degradada.  

+4 
Extraordinariamente positivo: Criação de património natural ou social de elevado valor, 
a partir de uma situação fortemente degradada. 

 

Relativamente à reversibilidade, foram consideradas duas situações: 

- Impacte Reversível, caso seja possível restaurar as condições iniciais, anteriores ao 

impacte; 

- Impacte Irreversível, caso não seja possível restaurar as condições iniciais, anteriores ao 

impacte. 
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Foram também consideradas duas fases com potencial de gerar impactes: 

- Fase de Construção – Durante a qual ocorrerão os impactes resultantes das obras 

necessárias à concretização das infra-estruturas previstas no projecto; 

- Fase de Exploração – Durante a qual terão lugar os impactes resultantes do funcionamento 

normal previsto para as diversas infra-estruturas. 

A avaliação de impactes da Fase de Desactivação, que deverá ter lugar no final da vida útil 

do projecto, com a previsível demolição do edificado e a renaturalização da área de 

intervenção, não foi considerada por um conjunto de razões principais: 

• não é possível antecipar o horizonte de funcionamento do projecto, prevendo-se que 

seja multidecadal/multigeracional. É basicamente impossível definir uma vida útil 

expectável para as edificações previstas, quer pela natureza dos diferentes processos 

construtivos propostos, quer pelo tipo e intensidade da utilização que vier a ter de 

facto lugar, quer ainda pela previsível e antecipada possibilidade de renovações 

maiores, características da actividade turística.  

De referir, neste quadro, o exemplo do “Palácio Sottomayor”, edificação com mais um 

século e presentemente em ruína, cuja recuperação o PE propõe, como estabelcimento 

hoteleiro, num quadro de rigorosa manutenção da sua traça original; 

• mesmo se/quando o limite da vida útil do edificado for atingido, não é previsível uma 

alteração do uso turístico consagrado o que levará a que, dentro daquilo que possam 

ser nesse momento as condições ambientais – e sócio-económicas – da envolvente, o 

uso turístico seja mantido, ainda que num modelo reconfigurado; 

• no presente quadro de alterações globais, é impossível antecipar, de forma credível, o 

devir de habitats e espécies presentes no território, nomeadamente a sua resiliência e 

capacidade de adaptação à alteração previsível de condições ambientais como o 

aumento das temperaturas e a diminuição da precipitação, a que se podem somar 

outras alterações, como o surgimento de novas espécies invasoras ou doenças.   

 

IV.2 FLORA E HABITATS 

IV.2.1 ACTUALIZAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DO DESCRITOR 

Foi actualizada a cartografia realizada no âmbito do EIA do estudo prévio da Ocupação Turística 

da UNOP 4 – Tróia (Carapeto, 2008, in IMAR, 2008), no que diz respeito ao coberto vegetal 

dominante, aos habitats com estatuto de protecção (Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

Novembro – Anexo B-I1) e às espécies de flora com especial relevância para a conservação. 

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

meados da Primavera (de Março a Maio). Os resultados deste trabalho são apresentados em 

detalhe no Anexo III.  

Os principais valores assinalados nesta actualização são sintetizados na  

 

 

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

as disposições das Directivas 92/43/CEE - Directiva Habitats. 
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Tabela . Incluem os habitats e as espécies de flora com estatuto legal de protecção e as 

espécies sinalizadas como relevantes para a conservação, cuja ocorrência na UNOP 4 

apresenta relevância a nível nacional ou regional. 

 
Tabela IV.2. Identificação dos principais valores da componente flora e habitats, registados na UNOP 4. 

Valor ocorrente 
Relevância da 

subpopulação na UNOP 4 
Estatuto de 

proteção 
Categoria 
de ameaça 

Cladina spp. Regional Anexo B-V - 

Herniaria maritima Regional Anexos B-II & IV* LC 

Jonopsidium acaule Nacional (= Global) Anexos B-II & IV* LC 

Limonium lanceolatum Nacional (= Global) Anexos B-II & IV* LC 

Linaria ficalhoana Regional Anexos B-II & IV* LC 

Salix salviifolia subsp. Australis Local Anexos B-II & IV* LC 

Santolina impressa Regional Anexos B-II & IV* LC 

Scrophularia sublyrata Local Anexo B-V LC 

Thymus capitellatus Local Anexo B-IV* LC 

Thymus carnosus Local Anexos B-II & IV* LC 

Juniperus navicularis Nacional - NT 

Ononis cossoniana Nacional - EN 

Reseda alba Nacional - CR 

Verbascum giganteum Nacional - DD 

2230 (pt1+pt2) Regional Anexo B-I - 

2150pt1 Local Anexo B-I - 

2250pt1 Nacional Anexo B-I - 

2250pt2 Nacional Anexo B-I - 

2270 Nacional Anexo B-I - 

5330pt1 Regional Anexo B-I - 

Habitats de areias dunares 

(2110, 2130) 
Local Anexo B-I - 

Habitats estuarinos 
(1140, 1310, 1320, 1410, 1420, 
1430) 

Regional Anexo B-I - 

Estatuto de Protecção: Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro. Anexos B-I, B-II, B-IV e B-V; Categoria de 

ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo, NT – Quase Ameaçada; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação 

Insuficiente. 

 

A figura IV.1 mostra a cartografia da ocupação do solo e coberto vegetal na UNOP 4 em 2021 

e a figura IV.2 mostra a distribuição dos habitats com estatuto de protecção na UNOP 4 na 

mesma data. 
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Figura IV.1. Cartografia da ocupação do solo e coberto vegetal na UNOP 4 em 2021. 
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Figura IV.2. Distribuição dos habitats com estatuto de protecção, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, assinalados na UNOP 4. Os habitats 2130, 2150, 2250 e 2270 são prioritários. 

 

Foi efectuado um exercício de zonamento da sensibilidade ambiental para a componente flora 

e habitats (Figura IV.3) com três níveis, definidos de acordo com os seguintes critérios: 
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Figura 1 Cartografia dos níveis de sensibilidade ambiental da UNOP 4, no que diz respeito à componente 
Flora e Habitats. 

 

Sensibilidade máxima – áreas da UNOP 4 que devem ser consideradas não intervencionáveis 

no âmbito do projecto, com excepção da realização de acções de gestão de habitat para fins 

de conservação ou de controlo de espécies invasoras: 

- Áreas de ocorrência de manchas bem conservadas de habitats com estatuto de protecção 

prioritário, incluindo matos dunares (2130*), zimbral (2250*) e pinhal adulto (2270*); 
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- Presença de núcleos populacionais importantes de espécies com estatuto de protecção 

prioritário: Linaria ficalhoana, Jonopsidium acaule ou ameaçadas de extinção em Portugal: 

Reseda alba, Ononis cossoniana; 

- Áreas de elevado valor para a biodiversidade florística, devido à concentração de ocorrências 

de diversas espécies e habitats, com estatuto legal de proteção ou quase ameaçadas em 

Portugal; 

- Áreas de sapal, praia e duna embrionária. 

Sensibilidade intermédia – áreas onde poderão decorrer intervenções, desde que 

cumprindo um conjunto de restrições que permitam a salvaguarda dos principais valores que 

aí possam ocorrer: 

- Áreas com manchas isoladas e de pequena dimensão, do habitat 2250*, não integradas em 

áreas de sensibilidade máxima; 

- Áreas com presença do habitat 2230, não integradas em áreas de sensibilidade máxima; 

- Áreas dominadas por eucaliptal ou pinhal, cuja vegetação sob coberto é dominada por 

mosaicos de matos psamófilos, prados e comunidades de líquenes terrícolas; 

- Áreas limítrofes aos locais de ocorrência de manchas bem conservadas de habitats prioritários 

ou de núcleos importantes de espécies com estatuto de conservação (zonas-tampão). 

Sensibilidade reduzida – áreas que apresentam menor valor para a conservação da flora e 

dos habitats e nas quais poderão decorrer, sem restrições de maior, as intervenções no âmbito 

do projecto em análise: 

- Áreas predominantemente ocupadas por acaciais ou por eucaliptal e pinhal adulto, cujo 

subcoberto seja dominado por acaciais, comunidades mistas de exóticas ou outra vegetação 

colonizadora de áreas perturbadas; 

- Áreas claramente humanizadas. 

IV.2.2 REAVALIAÇÃO DE IMPACTES  

IV.2.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO  

Durante a fase de construção os principais impactes estão relacionados com a degradação e 

perda do coberto vegetal existente no interior dos polígonos definidos para as áreas de 

intervenção na UNOP 4 (Prédios 1, 2 e 4) (Tabela IV.3): 

No Prédio 1 não são expectáveis impactes com qualquer significado, uma vez que se trata de 

uma área fundamentalmente humanizada. É plausível que possam ser destruídos alguns 

prados nitrófilos, sem interesse para a conservação de valores florísticos e ocorrer alguma 

degradação na área envolvente, devido à movimentação de máquinas e pessoal; 

No Prédio 2 esta degradação poderá corresponder à destruição directa dos valores presentes, 

por exemplo, nos locais de implantação de estruturas (moradias, piscinas e respectivos decks, 

estacionamentos, campos desportivos), ou à redução da qualidade dos habitats nas áreas 

adjacentes.  
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Um risco assinalável é a expansão de espécies exóticas, presentes em grande abundância 

nesta área, que poderá ser potenciada pelas perturbações, como o revolvimento dos solos. De 

modo a minimizar os impactes expectáveis da construção, a localização das moradias foi 

projectada de modo a evitar que a sua implantação colidisse com habitats protegidos 

(2250pt2*, 2270*) e plantas com relevante interesse para a conservação da biodiversidade 

(Jonopsidium acaule, Ononis cossoniana). Ademais, a técnica de implantação das moradias 

sobre estacas foi seleccionada de modo a minimizar a necessidade de movimentar os solos, 

tal como a opção de passagem dos cabos de comunicações e restantes infra-estruturas 

exclusivamente sob a rede viária e acessos às casas (passadiços). Ainda assim, serão 

previsivelmente afectados alguns núcleos populacionais de plantas vasculares protegidas ou 

com interesse para a conservação, destacando-se Jonopsidium acaule, Juniperus navicularis e 

Ononis cossoniana, sendo plausível que possa desaparecer um núcleo populacional desta 

última espécie, avaliada como Em Perigo em Portugal (Cf. IV.2.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

E/OU COMPENSAÇÃO, abaixo). Outras espécies que serão afectadas, são as endémicas Santolina 

impressa e Thymus capitellatus. Sendo ambas mais adaptáveis e dada a sua abundante 

população, poderão recuperar sem intervenção humana. A nível dos habitats, é expectável a 

degradação de áreas onde ocorrem prados anuais psamófilos (2230) e pequenas manchas de 

zimbral de Juniperus navicularis (2250pt1*). Durante a fase de construção não é expectável a 

degradação significativa dos outros habitats presentes na envolvente aos polígonos de 

implantação, uma vez que a área de intervenção deverá estar clara e objectivamente 

identificada e o respeito pelos seus limites deverá ser verificado através de acompanhamento 

ambiental permanente previsto.  

No Prédio 4 é expectável a perda directa de cerca de 1,8 hectares de vegetação com reduzido 

interesse para a conservação, incluindo matos de areias interiores e áreas ocupadas por 

acacial. Poderão ser afectados alguns indivíduos de Thymus capitellatus e de Santolina 

impressa, embora em reduzida quantidade, pelo que o impacte global da intervenção prevista 

terá reduzido significado sobre esta componente.  

As propostas de intervenção paisagística a realizar no território da UNOP 4 durante a fase de 

construção englobam o controlo/gestão de espécies exóticas invasoras, o que poderá trazer 

impactes positivos a longo prazo, sobre os valores integrados nesta componente. Está também 

prevista a criação de sebes, exclusivamente com recurso a espécies nativas, que se espera 

que venham a ter um impacte positivo ainda que pouco significativo. 

Embora, na maioria dos casos, os impactes agora identificados possam ser reversíveis a médio 

prazo, com recurso a medidas de minimização, será necessário um grande esforço de 

manutenção para assegurar que as perturbações do solo não sejam potenciadoras da expansão 

incontrolada de espécies exóticas, o que teria impactes negativos muito significativos no 

território. Por outro lado, a degradação do coberto vegetal será mais dificilmente reversível 

nos locais de implantação das moradias (incluindo piscinas e respetivos decks) e na sua área 

adjacente, nas novas vias a construir e nos locais onde serão construídos estacionamentos e 

campos de jogos.  
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IV.2.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Em fase de exploração, a presença humana na UNOP 4 passará a ter um carácter 

tendencialmente permanente e embora seja verosímil que a perturbação/pressão gerada sobre 

os valores de flora e habitats tenha efeitos mais significativos no Prédio 2, são também 

previsíveis impactes na zona adjacente, onde existem importantes áreas de habitats 

prioritários, como 2250* e 2270* (Tabela IV.3). 

Na área adjacente às moradias será expectável o revolvimento e nitrofilização do solo arenoso, 

alterando as condições de habitat e potenciando o desenvolvimento de comunidades de plantas 

nitrófilas e a expansão de exóticas. Nestas áreas é expectável a instalação de comunidades de 

plantas nitrófilas anuais, cujo desenvolvimento representará uma pressão adicional sobre os 

núcleos de Jonopsidum acaule, sendo plausível a exclusão desta planta de diversos locais onde 

ocorre actualmente, por degradação das suas condições de habitat. Outras espécies que, 

previsivelmente, serão mais perturbadas serão Ononis cossoniana e Juniperus navicularis. Os 

habitats potencialmente mais afectados serão os prados anuais psamófilos (habitat 2230) e as 

comunidades de líquenes terrícolas do género Cladina. Na área envolvente do aldeamento 

turístico existe o risco de degradação de importantes manchas de zimbrais (2250*) e pinhais, 

devido ao pisoteio humano. 

É expectável a expansão de algumas plantas exóticas invasoras, como o chorão-das-praias 

(Carpobrotus edulis) e as azedas (Oxalis pes-caprae), dada a sua capacidade de colonização 

dos solos que serão perturbados por pisoteio e outras actividades humanas. Embora esteja 

prevista a adopção de um programa de controlo de exóticas na UNOP 4, o qual, se bem 

implementado, poderá tornar-se uma mais-valia ambiental, não se irá considerar esse aspecto 

como minimizador dos impactes previstos, dada a incerteza quanto à capacidade de 

implementação das ações de controlo, por exemplo, sobre Oxalis pes-caprae. Será também 

necessário assegurar um correcto acompanhamento e gestão da germinação de acácias 

(Acacia spp.), dada a existência de um grande banco de sementes no solo, o qual ainda estará 

activo durante a fase de exploração. 

Um risco maior para a componente da flora e habitats durante a fase de exploração está 

relacionado com a eventual necessidade, por imposição legal nos termos do Decreto-lei n.º 

82/2021, de 13 de Outubro que Estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no 

território continental e define as suas regras de funcionamento, da realização de acções de 

gestão da vegetação arbustiva sob coberto, para prevenção de incêndios florestais.  

Caso se venham a realizar, este tipo de intervenções poderá resultar em impactes negativos 

muito significativos e apenas reversíveis a longo prazo (>50 anos) sobre alguns habitats, 

principalmente os pinhais (2270*), cujo critério para caracterização do habitat implica a 

existência de um estrado arbustivo evoluído sob coberto. Outros habitats que poderão ser 

eventualmente muito degradados ou mesmo destruídos incluem os zimbrais (2250pt2*) e os 

tojais (2150*). A nível de espécies, as mais afectadas serão as arbustivas, como Juniperus 

navicularis, Santolina impressa e Thymus capitellatus. 
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Tabela IV.3. Resumo dos impactes previstos sobre a componente Flora e Habitats para as fases de construção e exploração (Prédios 1, 2 e 4). 

 

Fase Impacte Ordem NSI geral Reversib. Espécies/Habitats afectados e respectivo NSI 

C
o
n
s
tr

u
ç
ã
o
 

 

Destruição do coberto vegetal 
na área de implantação das 
edificações e outras 
estruturas 

Directo -2 a 0 
Parcialmente 
reversível 

Linaria ficalhoana (0); Jonopsidium acaule (-1); Santolina impressa (-1); Thymus 
capitellatus (-1); Herniaria marítima (0); Juniperus navicularis (-1); Ononis 
cossoniana (-2); 2230 (-1); 2250* (-1); 2270* (0); 5330 (0) 

Degradação do coberto 
vegetal na área envolvente 

Indirecto -1 a 0 Reversível 
L. ficalhoana (0); J. Acaule (-2); S. Impressa (-1); T. Capitellatus (-1); H. Marítima 
(0); J. Navicularis (-1); O. Cossoniana (-1); 2230 (-1); 2250 (-2); 2270 (-1); 5330 
(0) 

Destruição do coberto vegetal 
nas obras de construção de 
vias e outras infra-estruturas 

Directo -2 a 0 
Parcialmente 
reversível 

J. acaule (-2); S. Impressa (-1); T. Capitellatus (-1); H. Marítima (0); J. Navicularis (-
1); O. Cossoniana (0); 2230 (-1); 2250 pt2* (-1); 2270* (0) 

Acções de remoção e controlo 
de espécies exóticas 
invasoras  

Indirecto 0 a +2 (α) Reversível 
L. ficalhoana (1); J. Acaule (1); S. Impressa (1); T. Capitellatus (1); H. Maritima (1); 
J. Navicularis (1); O. Cossoniana (2); 2230 (1); 2250* (1); 2270* (2); 5330 (1) 

Intervenções paisagísticas Indirecto 0 a +1 Reversível 
L. ficalhoana (0); J. Acaule (1); S. Impressa (0); T. Capitellatus (0); H. Maritima (0); 
J. Navicularis (1); O. Cossoniana (0); 2230 (0); 2250* (1); 2270* (1); 5330 (0) 

E
x
p
lo

ra
ç
ã
o
 

   

Degradação do coberto 
vegetal na área envolvente 

Indirecto -2 a 0 
Parcialmente 
irreversível 

L. ficalhoana (0); J. Acaule (-2); S. Impressa (-1); T. Capitellatus (-1); T. Carnosus (-
1); H. Marítima (-1); J. Navicularis (-2); O. Cossoniana (-2); Cladina spp. (-2); 2130 
(-1), 2150* (0); 2230 (-2); 2250* (-2); 2270* (-2); 5330 (0) 

Expansão de plantas exóticas 
invasoras 

Indirecto -2 a 0 
Parcialmente 
irreversível 

L. ficalhoana (0); J. Acaule (-3); S. Impressa (-1); T. Capitellatus (-1); T. Carnosus (-
1); H. Marítima (-1); J. Navicularis (-3); O. Cossoniana (-2); Cladina spp. (-2); 2130 
(-1), 2150* (-1); 2230 (-2); 2250* (-2); 2270* (-2); 5330 (0) 

Acções de remoção e controlo 
de espécies exóticas 
invasoras  

Indirecto 0 a +2 (α) Reversível 
L. ficalhoana (1); J. Acaule (1); S. Impressa (1); T. Capitellatus (1); H. Maritima (1); 
J. Navicularis (1); O. Cossoniana (2); 2230 (1); 2250* (1); 2270* (2); 5330 (1) 

Acções de gestão de 
vegetação para prevenção de 
incêndios florestais 

Directo -3 a 0 Reversível 
J. acaule (0); S. Impressa (-1); T. Capitellatus (-1); T carnosus (-1); H maritima (0); 
J. Navicularis (-3); O. Cossoniana (0); Cladina spp. (-1); 2130 (-1), 2150* (-2); 2230 
(1); 2250* (-3); 2270* (-3); 5330 (-1) 

Colheita/Recolha de 
exemplares 

Directo -1 a 0 Reversível 
J. acaule (0); S. Impressa (-1); T. Capitellatus (-1); T. Carnosus (-1); H. Maritima 
(0); J. Navicularis (0); O. Cossoniana (0); Cladina spp. (-1); 2130 (-1), 2230 (-1); 
2250* (0); 2270* (0); 5330 (0) 

(α) – Se efectuado com precauções, de modo a evitar a propagação de sementes durante o corte e transporte dos materiais cortados 
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Um último impacte plausível será a colheita/recolha de exemplares de plantas com interesse 

ornamental por parte dos utilizadores do Eco resort, como os líquenes do género Cladina e 

plantas mais vistosas associadas a alguns habitats, como Armeria pungens (2130) e Fritillaria 

stenophylla e Leucojum trichophyllum (2230). 

A tabela IV.4, compara os impactes previstos no EIA do EP com os impactes previstos no 

quadro do presente RECAPE do PE. 

 
Tabela IV.4. Comparação do nível de significância dos impactes previsíveis sobre a flora e habitats, 
decorrentes do Estudo Prévio e do Projecto de Execução. N/A: Não aplicável. 
 

Impactes NSI EP NSI PE Notas 

Remoção do coberto vegetal -2 a -1  -2 a 0 

Potencial de ser menos negativo do que no 
EP por menor área intervencionada: 
ausência total de intervenção no P5 (acesso 
e construção); planos de água eliminados; 
menor área de implantação; menor 
extensão da rede viária 

Pisoteio -2 a -1 -1 a 0 Potencial de ser menos gravoso que no EP 

pela tipologia adoptada, introdução de 
medidas de gestão de trilhos e regras de 
funcionamento do aldeamento turístico 

Instalação dos passadiços 
para os percursos pedonais 

 
-1 a +2 
 

0 a +2 

Rede viária  -2 a -1 -1 

Menos gravoso que no EP: eliminação da via 
de acesso ao Centro Científico e Ambiental 
no P5; redefinição e redução do traçado das 
vias no P2. 

Recolha de especimens - 1 a 0 -1 a 0 Idêntico em ambos 

Alagamento a partir da 
Caldeira 

 
-1 a +2 
 

N/A Uso eliminado 

Lagos 
artificiais 

-2 a -1 N/A Uso eliminado 

Remoção de espécies 
exóticas 

 
+ 2 
 

0 a +2 
Dependente da capacidade de 
implementação e eficácia do programa de 
controlo de exóticas 

Adensamento do pinhal +1 a + 2 +1 a + 2 Dependente da gestão futura do habitat 

 
Circulação de cavalos 
 

-2 a -1 N/A Uso eliminado 

Gestão de vegetação para 
prevenção de incêndios 
florestais 

N/A -3 a 0 

O recente DL 82/2021, de 13 /10, potencia 
a obrigatoriedade de desmatação que, neste 
território, determinaria a afectação e perda, 
por vezes irremediável, de espécies e 
habitats com elevado interesse de 
conservação 

 
 

IV.2.3 IMPACTES CUMULATIVOS 

Várias das espécies registadas na UNOP 4 e que são consideradas relevantes para a 

conservação, partilham uma área de distribuição mais ou menos semelhante, ao longo da 

bacia sedimentar do rio Sado e do litoral alentejano. Entre estas, incluem-se diversos 

endemismos de Portugal continental, incluindo Jonopsidium acaule, Santolina impressa, 

Thymus capitellatus, Linaria ficalhoana, Ulex australis subsp. Welwitschianus ou quase 

endemismos como Juniperus navicularis. 
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Ao longo dos últimos 15 anos, têm-se verificado importantes alterações nesta área geográfica, 

incluindo a expansão das áreas de agricultura de regadio, por exemplo, na ZEC Comporta-

Galé, e a concretização de outros empreendimentos turísticos, quer na península de Tróia 

(e.g., Pestana Eco resort na UNOP 5, já construído, e o conjunto turístico “Na praia”, a iniciar 

construção, nas UNOP 7 e 8), quer noutros locais a sul da península (e.g., o golfe “Torre-Terras 

da Comporta”). Todos estes projectos geraram impactes, mais ou menos significativos, sobre 

as populações destas espécies e contribuíram, de modo relevante, para a regressão da área 

de habitat favorável. Por esse motivo, as ocorrências deste conjunto de espécies e habitats na 

UNOP 4 ganharam uma maior relevância para a sua conservação a nível nacional.  

Pelos motivos acima descritos, os impactes cumulativos do projecto sobre a componente de 

flora e habitats ( 

Tabela  incidirão principalmente sobre as espécies Jonopsidium acaule, Linaria ficalhoana, 

Santolina impressa, Thymus capitellatus e Juniperus navicularis, e sobre os habitats 2130*, 

2230, 2150*, 2250* e 2270*.  

 

Tabela IV.5. Análise de impactes cumulativos. 

Valor 
ambiental 

NSI Descrição dos impactes com maior significado 
Máx. 
Impacte 
cumulativo 

Jonopsidum 
acaule 

-3 a 
+1 

Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno que 
também ocorre noutras áreas da sua distribuição. Risco de redução 
significativa de uma subpopulação importante a nível nacional. 

-3 

Juniperus 
navicularis 

-3 a 
+1 

Possibilidade de destruição em resultado de ações de gestão de 
vegetação para prevenção de incêndios florestais; ameaça também 
existente noutras áreas da sua distribuição. Existe risco de redução 
significativa de uma subpopulação importante a nível nacional. 

-3 

Linaria 
ficalhoana 

-1 a 0 
Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno que 
também ocorre noutras áreas da sua distribuição. Contudo esta 
redução não deverá ter grande significado no contexto nacional. 

-1 

Santolina 
impressa 

-1 a 
+1 

Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno que 
também ocorre noutras áreas da sua distribuição. Contudo esta 
redução não deverá ter grande significado no contexto nacional. 

-1 

Thymus 
capitellatus 

-1 a 
+1 

Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno que 
também ocorre noutras áreas da sua distribuição. Contudo esta 
redução não deverá ter grande significado no contexto nacional. 

-1 

2130* 
-1 a 
+1 

Perturbação e possibilidade de expansão de plantas invasoras, 
fenómeno que também ocorre noutras áreas da sua distribuição. 
Este habitat é mais abundante noutras áreas de Portugal e não será 
muito afectado por outros projectos similares. 

-1 

2150* 
- 2 a 

0 

Possibilidade de destruição em resultado de acções de gestão de 
vegetação para prevenção de incêndios florestais. Esta ameaça é 
mais significativa na UNOP 4 do que noutros pontos da sua área de 
distribuição, não estando tão ameaçado. 

-2 

2230 
- 2 a -

1 

Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno que 
também ocorre noutras áreas da sua distribuição. Este habitat é 
mais abundante noutras áreas de Portugal mas encontra-se em 
regressão. 

-2 

2250* 
-3 a 
+1 

Possibilidade de destruição em resultado de acções de gestão de 
vegetação para prevenção de incêndios florestais, ameaça também 
existente noutros pontos da sua área de distribuição. Existe risco de 
redução significativa de uma área bem conservada deste habitat 
prioritário, em regressão a nível nacional. 

-3 

2270* 
-3 a 
+1 

Possibilidade de destruição em resultado de ações de gestão de 
vegetação para prevenção de incêndios florestais; ameaça também 
existente noutros pontos da sua área de distribuição. Existe risco de 
redução significativa de uma área bem conservada deste habitat 
prioritário, em regressão a nível nacional. 

-3 
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Nos casos de espécies como Juniperus navicularis e de habitats como 2250* e 2270* os 

impactes com maior significado estão relacionados com a possibilidade da sua degradação ou 

destruição em resultado da realização de ações de gestão de vegetação, no âmbito referido de 

eventuais medidas de prevenção de incêndios florestais. Este impacte cumulativo máximo 

poderá ser evitado caso se tomem medidas para salvaguardar estes espaços de tais 

intervenções, dado o seu elevado valor para a conservação da biodiversidade. 

Para as espécies e habitats anuais como Jonopsidium acaule, Linaria ficalhoana e os prados do 

habitat 2230, a expansão de exóticas representa a principal ameaça, sendo um fenómeno que 

também se verifica noutros pontos da área de distribuição destes valores. Os impactes 

cumulativos máximos serão, necessariamente, mais significativos no caso das espécies 

previsivelmente mais afectadas pelo projecto da UNOP 4, como Jonopsidium acaule. 

 

IV.2.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

Face à reavaliação dos impactes sobre a flora e habitats, considera-se relevante o ajuste de 

algumas das medidas de minimização de impactes negativos contidas na DIA, bem como a 

proposta de novas medidas de compensação, que visem assegurar a conservação dos 

principais valores de flora e habitats existentes na UNOP 4.  

Para a flora são propostos três objectivos de conservação (OC) que balizam as medidas de 

minimização/compensação a desenvolver: 

OC1 – Manutenção ou melhoria do estado de conservação dos habitats com estatuto de 

protecção, com enfoque nos prioritários; 

OC2 – Manutenção do estado de conservação da população de Jonopsidium acaule; 

OC3 – Melhoria do estado de conservação das espécies Ononis cossoniana e Reseda alba. 

Para atingir cada um dos objectivos de conservação acima indicados é proposto um conjunto 

de medidas de minimização (MM) e de compensação (MC), que correspondem a acções 

concretas a implementar no terreno: 

 

MM1 – Controlo de plantas exóticas: implementação de um programa de controlo da 

expansão de espécies exóticas no território da UNOP 4 (Figura IV.4), no qual deverão ser 

previstas/aplicadas diversas técnicas adequadas às espécies alvo: Acacia saligna, Acacia 

longifolia, Acacia pycnantha, Ricinus communis, Carpobrotus edulis, Furcraea foetida, 

Cortaderia selloana, Arundo donax, Aeonium arboreum, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus 

globulus. No caso de Oxalis pes-caprae, sendo impossível erradicar a espécie dada a sua 

abundância e elevada capacidade de colonização, o objectivo será evitar a sua proliferação na 

UNOP 4, através do condicionamento das áreas a intervir durante a fase de construção. A 

recuperação de áreas degradadas correspondentes às manchas de exóticas invasivas deve ser 

conduzida nos termos propostos e detalhados no Anexo III - Flora e Habitats, MM1 e MC1; 
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Figura IV.4. Distribuição de diversas plantas exóticas na UNOP 4. 
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MM2 – Condicionamento no terreno das áreas a intervencionar: evitar, quer a 

destruição das manchas de habitats protegidos que ocorrem no interior da área prevista para 

o Eco resort e na sua envolvente próxima, quer a degradação dos habitats para diversas 

espécies de flora com estatuto de protecção ou ameaçadas de extinção (Figura IV.5). Esta 

medida tem como componente crítica a validação dos polígonos de implantação aquando do 

início de cada fase de construção, com uma delimitação rigorosa que impeça a perda de 

indivíduos das espécies referidas e a degradação dos habitats presentes na envolvente, 

devendo essa delimitação e o seu respeito ser verificados através do acompanhamento 

ambiental permanente previsto; 

 

 

Figura IV.5. Áreas onde a intervenção deverá ser condicionada (MM2); acima, habitats protegidos no 
interior e em redor da área do Eco resort; abaixo, trilho que deverá ser renaturalizado. 

 

MC1 – Gestão de habitat favorável para a flora: assegurar a manutenção de condições de 

habitat favorável para uma importante subpopulação de um endemismo lusitano que ocorre 

na UNOP 4, a cocleária-menor (Jonopsidium acaule), e duas espécies ameaçadas de extinção, 

a joina-das-dunas (Ononis cossoniana) e a reseda-branca (Reseda alba), que foram sinalizadas 

na UNOP 4, no território que limita a NE o braço norte da Caldeira (Figura IV.6). É expectável 

que outras espécies de flora com importância para a conservação venham a beneficiar também 

de algumas destas medidas de gestão de habitat como, Linaria ficalhoana e Limonium 

lanceolatum (MM2); 

 



Reavaliação de impactes e medidas de minimização e de compensação 

62 

MC2 – Potencial de reprodução ex situ e criação de novos núcleos populacionais: 

medida dirigida a duas espécies: reseda-branca (Reseda alba) que tem, na UNOP 4, o único 

local de ocorrência em Portugal e se encontra criticamente ameaçada de extinção (não é 

observada desde 2016). Estando em curso um projecto de conservação que visa a sua 

reprodução ex situ, sugere-se que sejam conjugados esforços para o sucesso da conservação 

da espécie. Deverá ser implementado um protocolo de colaboração, que vise um reforço 

populacional ou reintrodução da planta no território. As medidas de gestão de habitat sugeridas 

na MC1 poderão potenciar a criação de novas áreas onde possam ser realizados os testes e 

esforços de reforço populacional. No que diz respeito à joina-das-dunas (Ononis cossoniana), 

previamente à realização das obras de construção deverão ser colhidas sementes do núcleo 

populacional que ocorre no interior do Eco resort. Parte das sementes recolhidas deverá ser 

conservada em banco de germoplasma e outra parte deverá ser usada para esforços de 

reprodução em viveiro. Posteriormente, e caso seja necessário, as sementes resultantes dos 

descendentes das plantas criadas em viveiro, poderão ser usada em esforços de reforço 

populacional na área do Eco resort, de modo a manter-se um núcleo populacional nessa área 

ou a promover-se a criação de novos núcleos populacionais, em outras áreas com solos 

arenosos nitrofilizados, como na zona da Hortinha ou nos arredores das ruínas de Tróia. 

A Tabela IV.6. sintetiza as medidas de minimização e de compensação propostas. Estas 

medidas encontram-se detalhadas no Anexo III relativo à Flora e Habitats. 

 

Tabela IV.6. Medidas a implementar para concretizar os objectivos de conservação definidos para a flora. 
MM – Medida de minimização; MC – Medida de compensação. 

Objectivos de conservação Medidas a implementar 

OC1 – Distribuição dos habitats com estatuto 
de proteção, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
156-A/2013, assinalados na UNOP 4 

MM1 – Controlo de plantas exóticas 

MM2 – Condicionamento das áreas a intervir no 
terreno 

OC2 – Manutenção do estado de conservação 
da população de Jonopsidium acaule 

MM1 – Controlo de plantas exóticas 

MM2 – Condicionamento das áreas a intervir no 
terreno 

OC3 – Melhoria do estado de conservação 
das espécies Ononis cossoniana e Reseda 
alba 

MM1 – Controlo de plantas exóticas 

MC1 – Gestão de habitat favorável para a flora 

MC2 – Potencial de reprodução ex situ e criação de 
novos núcleos populacionais 
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Figura IV.6. Áreas onde deverão decorrer acções de gestão de habitat direccionadas para a flora (MC1); 
acima, limite norte da UNOP 4 (Ononis cossoniana e Reseda alba); abaixo, no interior da área do Eco 
resort (Ononis cossoniana). 

 

IV.3 HERPETOFAUNA 

IV.3.1 ACTUALIZAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DO DESCRITOR 

Foi actualizada a situação de referência para a herpetofauna da UNOP 4 estabelecida no âmbito 

do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do EP da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

(Segurado, 2008, in IMAR, 2008), com especial atenção sobre duas espécies com interesse de 

conservação a nível nacional: a lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus) e 

o fura-pastos-ibérico (Chalcides bedriagai) (Tabela IV.7). Os trabalhos de campo decorreram 

em Agosto e Setembro de 2021, de acordo com a metodologia utilizada no referido EIA. Os 

resultados deste trabalho são apresentados na íntegra no Anexo IV. 

 
Tabela IV.7. Estatuto de conservação nacional das espécies alvo do presente RECAPE, com os estatutos 
de protecção decorrentes: do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP) (Cabral et al., 2005); 
da Convenção de Berna; da Rede Natura 2000 (Decreto-Lei nº 140/99). NT – Quase Ameaçada; LC – 

Pouco Preocupante.  

Nome científico Nome vulgar LVVP Berna Natura 2000 

Acantodactylus erythrurus Lagartixa-de-dedos-denteados NT III -- 

Chalcides bedriagai Fura-pastos-ibérico LC II B-IV 

 

As áreas com boa exposição solar como as de matos dunares, áreas com vegetação herbácea 

e os caminhos, são os habitats preferidos pela lagartixa-de-dedos-denteados, ao passo que o 
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fura-pastos-ibérico foi detectado em áreas de eucaliptal/pinhal, retamal e com vegetação 

higrófila, mais ensombradas devido ao seu coberto arbóreo. As observações realizadas neste 

estudo permitiram actualizar o mapa de sensibilidade para a herpetofauna na área da UNOP 4 

(Figura IV.7).  

 

 

Figura IV.7. Mapa de sensibilidade da UNOP 4 para a herpetofauna. Os índices representam o nível de 
importância de cada área tendo em consideração o índice de valorização dos habitats. 

 

 

IV.3.2 REAVALIAÇÃO DE IMPACTES  

A construção e exploração do PE da ocupação turística da UNOP 4 afectarão a herpetofauna 

de três formas principais (Tabela IV.8): 

• alteração/destruição de habitats; 

• perturbação de locais de alimentação, repouso ou reprodução; 

• mortalidade acidental. 
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IV.3.2.1 ALTERAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DOS HABITATS 

Este impacte deverá ser mais evidente durante a fase de construção e poderá ser tanto mais 

significativo quanto maior for a alteração ou destruição dos habitats naturais – a área afectada. 

Atendendo a que o Eco resort será construído numa zona sensível a nível da herpetofauna, 

antecipa-se que este impacto seja negativo e possa ser significativo.  

IV.3.2.2 PERTURBAÇÃO DOS LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO, REPOUSO E REPRODUÇÃO 

O impacte correspondente deverá ser mais elevado durante a fase de exploração, com o Eco 

resort em pleno funcionamento. O aumento da presença e intrusão humana levará a um 

aumento da perturbação da herpetofauna. Destaque para o carácter sazonal esperado para a 

utilização do Eco resort, que afectará a herpetofauna de forma diferente ao longo do ano. 

Durante Julho-Agosto (época alta), o maior impacte será sobre os juvenis, que poderão ver o 

seu crescimento e estabelecimento de território comprometidos. Em menor grau, os passeios 

pedestres terão um impacto negativo em vários traços comportamentais, como alimentação, 

termorregulação, ou mesmo rituais de acasalamento. O impacte mais significativo será o 

eventual pisoteio desregrado do solo, que potenciará a degradação dos locais habitados pela 

herpetofauna e que poderá levar um período considerável de tempo a recuperar. 

Estes impactes serão negativos e significativos, mas maioritariamente reversíveis, salvo em 

situações em que o nível de perturbação seja excessivo. 

IV.3.2.3 MORTALIDADE ACIDENTAL 

Tanto durante a fase de construção como a fase de exploração, poderá ocorrer mortalidade 

acidental de indivíduos. Na fase de construção, a mortalidade poderá ocorrer em resultado do 

movimento de máquinas.  

Na fase de exploração, a mortalidade acidental poderá ocorrer devido à passagem de veículos 

(atropelamento) ou à predação por animais de companhia, especialmente gatos, na área do 

Eco resort (Trouwborst et al., 2020).  

Espera-se que, com a adequada aplicação das medidas de minimização preconizadas (cf. 

IV.3.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO) os impactes sejam negativos, pouco 

significativos e reversíveis. 

A Tabela IV.8 resume o nível de significância dos impactes previsíveis sobre a herpetofauna, 

em linha com a avaliação efectuada no quadro do EP.  

Tabela IV.8. Natureza e nível de significância dos impactes previsíveis sobre a herpetofauna nas fases 
de construção e exploração da ocupação turística da UNOP 4. 

 Fase de construção Fase de exploração 

Impactes 
Alteração ou destruição dos 
habitats; mortalidade acidental 

Perturbação dos locais de 
alimentação, repouso ou 
reprodução; mortalidade acidental 

Reversibilidade Reversível Reversível 

NSI Negativo, pouco significativo (-1) 
Negativo, tendencialmente pouco 
significativo (-1) 
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IV.3.3 IMPACTES CUMULATIVOS 

A crescente ocupação turística da península de Tróia, a que se somará a perturbação humana 

associada ao Eco resort, irá acentuar a pressão sobre a herpetofauna, que se sabe ser sensível 

ao aumento da ocupação turística (Slimani et al., 2009). 

 

IV.3.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

Para mitigar os impactes negativos para a herpetofauna resultantes da ocupação turística da 

UNOP 4, nas fases de construção e exploração, recomenda-se a implementação de um 

conjunto de medidas de minimização e compensação que poderão reverter e, eventualmente, 

anular os impactes ambientais negativos do projecto (Tabela IV.9): 

RESTRINGIR AO MÁXIMO A PERTURBAÇÃO DA OBRA 

O período mais sensível para a herpetofauna corresponde aos meses mais frios do ano, quando 

as espécies se encontram num estado de hibernação com pouca possibilidade de fuga, e 

depois, durante a postura, em que alterações ao uso do solo podem destruir os ninhos e os 

ovos e comprometer a renovação ecológica das populações.  

Para minimizar estes impactes negativos, recomenda-se que os trabalhos que impliquem 

escavação e/ou fixação de estacas, ou a destruição de coberto vegetal, não sejam realizados 

entre Dezembro e Fevereiro. Adicionalmente, trabalhos entre Maio e Junho devem ser 

realizados com precaução, e interrompidos se for detectada alguma situação anormal que 

implique uma perturbação significativa da herpetofauna, por exemplo, a identificação de 

ninhos ou berçários (neste caso, durante c. de 4 semanas). Recomenda-se que as obras com 

maior impacto ao nível do uso do solo sejam realizadas no Verão e no Outono, quando os 

impactes na herpetofauna serão menores. 

O acompanhamento permanente da obra por um especialista – como previsto – permitirá o 

detecção de tais situações e o efectivo cumprimento das correspondentes recomendações.  

REMOVER ESPÉCIES EXÓTICAS E REABILITAR HABITATS DEGRADADOS 

Durante a fase de construção e de exploração, é importante fazer um controlo eficaz das 

espécies exóticas (e.g., acácias e eucaliptos), promovendo a sua substituição por vegetação 

natural com espécies nativas, nomeadamente, preservando a zona de matos e a zona de 

pinhal, proporcionando desta forma uma zona heterogénea de habitats capaz de albergar uma 

boa diversidade de espécies de répteis. Esta medida irá compensar em grande parte a perda 

de habitat decorrente da construção do Eco resort. 

Recomenda-se também a remoção de espécies exóticas no retamal, nomeadamente cactos e 

figueiras-do-inferno, que estão a degradar este importante habitat. Apesar da escassez de 

dados, esta área permanece favorável à ocupação pelo fura-pastos-ibérico, tendo a espécie 

sido observada neste território desde o primeiro estudo, em 1999. 

PERMITIR A CIRCULAÇÃO DE HERPETOFAUNA 

Para que a herpetofauna se possa deslocar de forma desimpedida, sobretudo na área ocupada 

pelo Eco resort, é fundamental não haver barreiras à sua passagem – não devem ser utilizados 

quaisquer tipos de tapumes para delimitar os locais de estaleiros ou obra/construção e as vias 

de circulação não devem ter lancis sobrelevados. Será também importante manter um coberto 

vegetal adequado que permita aos animais sentirem-se seguros durante a sua passagem. 
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Recomenda-se ainda que, em todo o território da UNOP 4, os trilhos pedonais estejam 

devidamente sinalizados para evitar o pisoteio desregrado e a correspondente perda de 

vegetação. 

A construção sobrelevada das unidades de alojamento e dos acessos às mesmas é um ponto 

positivo para evitar barreiras para a herpetofauna. Recomenda-se a manutenção dos matos 

nas zonas envolventes do Eco resort, o coberto arbustivo que serve de refúgio e de área de 

alimentação para a herpetofauna. 

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

Durante a fase de exploração, os utilizadores do Eco resort devem ser alertados para o 

cumprimento de boas práticas para evitar a perturbação da biodiversidade local, 

nomeadamente a herpetofauna, através de acções de sensibilização Ambiental potencialmente 

desenvolvidas no âmbito do Centro Cientifico e Ambiental e do Centro de Interpretação 

Arqueológico e Ambiental. 

ANIMAIS DE COMPANHIA 

Os animais de companhia são uma das maiores ameaças à biodiversidade e podem colocar em 

causa os esforços de conservação locais (Trouwborst et al., 2020). Assim, é da maior 

importância assegurar a correcta e rigorosa implementação da medida prevista de interdição 

da sua presença. 

 

Tabela IV.9. Resumo das medidas a implementar para mitigar os impactes identificados para o descritor 
herpetofauna. MM: medida de minimização; MC: medida de compensação. 

Mitigação de impactes Medidas a implementar 

Restringir ao máximo a 
perturbação da obra 

MM1 – evitar escavar ou fixar estacas entre Dezembro e Fevereiro 

MM2 – caso sejam detectados ninhos ou berçários de répteis, parar 
durante 4 semanas as obras nesse local 

 
Remover espécies 
exóticas e reabilitar 
habitats degradados 

MC1 – remoção e monitorização de espécies vegetais exóticas 

MC2 – renaturalização de habitats degradados com espécies de plantas 
nativas da península de Tróia 

Permitir a circulação de 
herpetofauna 

MM3 – impedir a construção de barreiras que impeçam a circulação livre de 
herpetofauna na UNOP 4, nomeadamente, tapumes de construção 

MM4 – rede viária sem lancis desnivelados 

MM5 – preservar os caminhos/trilhos naturais já existentes 

MC3 – manter um coberto vegetal adequado à circulação livre de 
herpetofauna na UNOP 4 

Sensibilização ambiental 
de utentes e visitantes 

MM6 – actividades de sensibilização ambiental e ciência cidadã promovidas 
através do Centro de Interpretação Ambiental 

MM7 – sinalização dos caminhos/trilhos em pontos estratégicos para 
sensibilizar os caminhantes para os valores naturais a preservar 

Animais de companhia 
MM8 – interditar a presença de animais de companhia para evitar morte de 
indivíduos por predação 
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IV.4 AVIFAUNA 

IV.4.1 ACTUALIZAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DO DESCRITOR 

Foi actualizada a situação de referência para a avifauna da UNOP 4 estabelecida no âmbito do 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do EP da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia (Catry et 

al., 2008 in IMAR, 2008). A avifauna da Caldeira e biótopos terrestres foi caracterizada com 

base em trabalhos de campo desenvolvidos mensalmente entre Março de 2021 e Março de 

2022, de acordo com a metodologia utilizada no EIA. Os resultados deste trabalho são 

apresentados na íntegra no Anexo V. 

Das espécies observadas na UNOP 4 durante 2021-22, realçam-se as que apresentam um 

estatuto de conservação desfavorável a nível nacional e Europeu (Tabela IV.10). 

Devido à sua importância num contexto nacional e internacional, e por albergar o maior 

número de espécies com estatuto de conservação desfavorável da UNOP 4, a zona da Caldeira 

de Tróia apresenta uma maior sensibilidade em termos de avifauna. Em particular, foram 

identificadas áreas de sensibilidade média e alta, que correspondem às áreas utilizadas pela 

maior parte de espécies limícolas para refúgio/descanso durante a preia-mar, especialmente 

nas áreas mais vegetadas na zona Sul da Caldeira, onde são, portanto, mais sensíveis a 

perturbações (Figura IV.8). 

 

Figura IV.8. Mapa de sensibilidade para a avifauna na UNOP 4. Na figura assinalam-se também as 
localizações dos abrigos para observação de aves. O abrigo na margem poente da Caldeira está já 
construído. 
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Tabela IV.10. Espécies com estatuto de conservação (EC) desfavorável observadas na UNOP 4 durante 
2021-22. EN: Em Perigo; VU: Vulnerável; NT: Quase Ameaçado. 
 

EC Espécie Observações 

EN 
Merganso-de-poupa 
(Mergus serrator) 

A população nacional mais importante encontra-se no estuário do 
Sado, e a Caldeira pode ser utilizada como área de alimentação ou 
descanso mais afastada da perturbação humana, uma das principais 
ameaças à espécie. 

EN 
Garajau-grande 
(Sterna caspia) 

Espécie ocasional na área de estudo, tendo sido observada apenas 1 
vez no período de 2021/22. É mais comum na costa algarvia como 
espécie invernante ou de passagem migratória. 

VU 
Falcão-peregrino 
(Falco peregrinus) 

Espécie pouco comum na área. Indivíduos provavelmente provenientes 
da costa escarpada da Árrabida podem utilizar ocasionalmente a 
Caldeira como zona de caça. 

VU 
Noitibó-europeu 
(Caprimulgus 
europaeus) 

Detectada na área do futuro Eco resort, em Agosto. Pode tratar-se de 
um indivíduo em dispersão/migração pós-nupcial, mas não se exclui a 
possibilidade de ocorrerem indivíduos reprodutores na área. Espécie 
muito sensível à perturbação (Langson et al., 2007) 

VU 
Pilrito-de-bico-
comprido 
(Calidris ferruginea) 

Visitante ocasional da Caldeira, com poucos indivíduos registados, mas 
com uma população invernante importante no estuário do Sado 

VU 
Perna-verde 
(Tringa nebularia) 

O seu efectivo na Caldeira tem vindo a aumentar, ocorrendo em 
números relevantes no contexto do estuário do Sado 

VU 
Maçarico-das-rochas 
(Actitis hypoleucos) 

Presente na Caldeira em número reduzido, mas com um pico de 

abundância de Agosto a Setembro (30 registos), que pode indicar a 
Caldeira como uma importante zona de passagem para a espécie 

VU 
Maçarico-galego 
(Numenius phaeopus) 

Espécie com relevância considerável na Caldeira, principalmente 
durante a migração pré-nupcial, sendo uma das áreas com maior 
concentração da espécie neste período para o território nacional. 

VU 
Águia-sapeira 
(Circus aeroginosus) 

Ave de rapina tipicamente associada a zonas húmidas, em expansão 
no território nacional nos últimos anos. De ocorrência ocasional na 
Caldeira, foi observada uma fêmea a construir o ninho na margem 
norte da área, entretanto abandonado. Espécie sensível à perturbação 
humana. 

VU 
Gaivota-de-audouin 
(Ichthyaetus audouinni) 

Outrora pouco abundante em Portugal, ultimamente a espécie 
apresenta colónias reprodutoras no Algarve, podendo estar em 
expansão. A Caldeira poderá tornar-se uma área relevante para a 
espécie, apesar de não terem sido observados muitos indivíduos (23 
registos). 

NT 
Garajau-comum 
(Thalasseus 
sandvicensis 

Visitante regular na Caldeira, apesar da sua abundância ter vindo a 
diminuir nos últimos anos, sendo pouco relevante no contexto 
nacional. 

NT 
Colhereiro 
(Platalea leucorodia) 

Espécie outrora rara na Caldeira, mas com uma abundância 
considerável em 2021/22. Sobretudo invernante na área, o grupo 
atingiu um máximo de 39 indivíduos em Setembro. Uma população 
considerável, composta por indivíduos provenientes de Portugal, 
França, Holanda e Bélgica, manteve-se na Caldeira durante o Inverno, 
o que evidencia a relevância internacional da área para a espécie. 

NT 
Papa-moscas-cinzento 
(Muscicapa striata) 

Ocorre apenas durante as migrações, particularmente durante a 
migração pós-nupcial. Espécie florestal comum em todo o país durante 
este período, frequente na UNOP 4, particularmente no pinhal da orla 
da Caldeira. 
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A restante área da Caldeira é sobretudo utilizada para alimentação pelas espécies limícolas 

durante a baixa-mar, quando evidenciam tolerar a actual actividade marisqueira pouco 

intensiva. Esta área é também utilizada como zona de alimentação ou repouso por outras aves 

aquáticas como gaivotas, tanto na baixa-mar como na preia-mar.  

Os biótopos terrestres da UNOP 4 albergam uma comunidade avifaunística típica das florestas 

de pinhal portuguesas, sendo portanto as áreas com maior densidade de pinheiro-bravo e 

pinheiro-manso, aquelas que merecem maior cuidado. As zonas de menor interesse, portanto 

com menor sensibilidade, correspondem às áreas mais abertas ou com maior concentração de 

espécies vegetais exóticas (como eucalipto e acácia), coincidentes com a maior parte da área 

de implantação do Eco resort. No entanto, é importante referir que, ao contrário do que 

acontece para a comunidade de aves aquáticas da zona da Caldeira, composta 

maioritariamente por aves invernantes e migradoras de passagem, os biótopos terrestres 

albergam, na sua maioria, aves nidificantes que podem tornar-se particularmente susceptíveis 

à perturbação durante o período reprodutor (Primavera). 

IV.4.2 REAVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os principais impactes potenciais sobre a avifauna terrestre decorrerão: 

1. da alteração ou destruição do habitat disponível; 

2. da perturbação dos locais de nidificação, alimentação e/ou repouso das aves; 

3. da eventual mortalidade directa de indivíduos.  

Todos estes tipos de perturbação são expectáveis, embora com diferentes magnitudes, 

durante as fases de construção e exploração.  

IV.4.2.1 ALTERAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DO HABITAT DISPONÍVEL 

A perda de habitats terrestres, devido à sua degradação ou destruição directa, poderá ter 

consequências consideráveis na comunidade de aves da UNOP 4, uma vez que a área terrestre 

é de reduzida dimensão, não restando alternativas viáveis às populações de aves nos terrenos 

adjacentes. No caso da área da Caldeira de Tróia, o impacte mais relevante estará relacionado 

com o aumento previsível da pressão humana ao longo das suas margens.  

IV.4.2.2 PERTURBAÇÃO DOS LOCAIS DE NIDIFICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO OU REPOUSO 

O maior impacte sobre a avifauna na zona da UNOP 4 deverá decorrer do aumento da carga 

humana em toda a área, associado a um aumento da presença/intrusão e do nível de poluição 

sonora (ruído) no local, tanto na fase de construção como na fase de exploração, que levará a 

um acréscimo na perturbação dos locais de nidificação, alimentação e repouso da maior parte 

das espécies de aves presentes na UNOP 4.  

Esses impactes podem considerar-se negativos e pouco significativos ou significativos, 

consoante o grupo de espécies considerado (Tabela IV.10). É esperado o desaparecimento 

definitivo do noitibó-europeu (Caprimulgus europaeus) desta região, uma espécie considerada 

como vulnerável a nível nacional (Cabral et al., 2005), muito sensível à perturbação continuada 

decorrente da presença humana e ao aumento da urbanização (Langston et al., 2007). O 

expectável aumento significativo nos níveis de pressão humana junto às margens da Caldeira, 
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principalmente na margem sul, poderá ter um impacte negativo e significativo para a 

comunidade de aves aí presente. Embora o traçado da via principal do Eco resort, que 

corresponde exactamente ao da actual via de acesso à estação arqueológica, se aproxime a c. 

de 40 m do limite superior da Caldeira junto ao seu vértice SE, as edificações mais próximas 

estão, no mínimo, a 65 m desse limite (Figura IV.9), portanto fora da faixa de protecção de 

50 m para a avifauna proposta em torno da Caldeira (cf. medida MM1 em IV.4.4 Medidas de 

minimização de impactes, abaixo).  

Figura IV.9. Detalhe do projecto de execução, ilustrando a distância das unidades de alojamento do Eco 
resort à Caldeira, nunca inferior a 65 m (linha a tracejado azul).  

A eliminação da actividade hípica prevista no Estudo Prévio será positiva para a avifauna, uma 

vez que, além da presença de animais de grande porte, o pisoteio continuado da vegetação 

impede o desenvolvimento natural das espécies, prevenindo o aparecimento ou manutenção 

de espécies de porte arbustivo ou até arbóreo, característicos dos habitats presentes na UNOP 

4 e importantes para as aves. 

IV.4.2.3 MORTE DIRECTA DE INDIVÍDUOS 

Este impacte só poderia ocorrer durante as actividades de desmatamento e a fase de 

construção e caso coincidissem com a época de reprodução das espécies nos biótopos 

terrestres associados (de Março a Junho, inclusive), o que o cumprimento do cronograma dos 

trabalhos evitará (cf. Tabela III.3, acima). Também a morte de indivíduos por predação por 

animais de companhia está essencialmente salvaguardada pela interdição da sua presença no 

Eco resort. 

Assim, o impacte correspondente à morte de indivíduos é considerado nulo. 
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IV.4.2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES SOBRE A AVIFAUNA 

A tabela IV.11 sintetiza os potenciais impactes identificados para as fases de construção e 

exploração dos projectos previstos para a UNOP 4.  

Tabela IV.11. Matriz de impactes das fases de construção e exploração do Projecto de Execução previsto 
para a UNOP 4. 

Impactes 

Fase de construção Fase de Exploração 

Degradação ou 
destruição do 

habitat 
disponível 

(desaparecimento 
de indivíduos) 

Perturbação dos 
locais de 

nidificação, 
alimentação ou 

repouso 
(afugentamento 
de indivíduos) 

Alteração do 
habitat disponível 
(desaparecimento 

de indivíduos) 

Perturbação nos 
locais de 

nidificação, 
alimentação ou 

repouso 
(afugentamento 
de indivíduos) 

Importância Negativo Negativo Negativo Negativo 

Magnitude Moderada Moderada Moderada Moderada 

Duração Permanente Temporário Permanente Permanente 

Dimensão 
temporal 

Longo prazo Curto prazo Longo prazo Longo Prazo 

Dimensão 
espacial 

Local Local Local Local 

Reversibilidade Irreversível Reversível Irreversível Reversível 

Nível de 
impacte 

Pouco significativo 
(-1) a significativo 

(-2)* 

Pouco significativo  
(-1) 

Pouco significativo 
(-1) a significativo 

(-2)* 

Pouco significativo 
(-1) a significativo 

(-2)* 

* Os impactes negativos significativos (-2) decorrem das tendências populacionais decrescentes de 
algumas espécies ao longo das últimas décadas, que são externas ao PE. 

Esta avaliação de impactes não difere, praticamente, da efectuada em sede do EIA do EP. A 

principal diferença prende-se com a eliminação dos novos planos de água doce que poderiam 

trazer alguns impactes positivos, com o potencial aumento da diversidade de espécies de 

avifauna.  

É, no entanto, de realçar o declínio no efectivo de algumas espécies verificado entre 2008 e o 

presente (ao longo de 14 anos) na ausência de qualquer intervenção no território, portanto, 

um fenómeno totalmente estranho ao presente PE mas que pode vir a fazer com que o impacte 

da perturbação humana nesta comunidade de aves possa ser maior do que o originalmente 

previsto.   

IV.4.3 IMPACTES CUMULATIVOS 

A maior perturbação para a avifauna deverá ocorrer durante a fase de exploração da UNOP 4, 

como consequência do aumento da carga humana no território. A circulação de pessoas e 

veículos será potenciada pelo melhoramento da via de acesso às ruínas romanas (Prédio 1). A 

utilização das áreas de pinhal adjacentes ao Eco resort, à Caldeira e às suas margens, por um 

maior número de pessoas e veículos, durante as fases de construção e de exploração, poderá 

ter um impacte negativo considerável sobre algumas espécies mais sensíveis, que poderão 

abandonar a área ou reduzir consideravelmente a sua presença. 
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É também importante referir que este PE está inserido na área de desenvolvimento turístico 

(ADT) da península de Tróia, que inclui nove UNOP, quatro das quais na envolvente da UNOP 

4 já construídas e em pleno funcionamento (UNOP 1, 2, 5 e 6).  

No seu conjunto, a pressão resultante da plena ocupação das diferentes UNOP (principalmente, 

as UNOP 1, 2, 3, 4 e 5), poderá resultar numa afectação significativa de várias espécies com 

interesse de conservação, bem como na perda da conectividade entre as manchas de habitat 

não intervencionado, com impactes consideráveis para a comunidade de aves aqui presentes. 

No seu todo, os impactes cumulativos identificados serão negativos e, no mínimo, 

significativos. 

IV.4.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES 

IV.4.4.1 MM1 – CONTROLO E GESTÃO DE ACESSOS E INTERDIÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA 

A perturbação humana será a maior causa de impacte sobre a avifauna da UNOP 4, sobretudo 

durante a fase de exploração. Muitas espécies de aves, particularmente as florestais, 

conseguem adaptar-se a níveis de perturbação moderados, caso a fonte desta perturbação 

seja previsível (para as aves) e se mantenha localizada no espaço. Neste sentido é importante 

limitar o número de trilhos pedonais, preservando as áreas mais importantes.  

A Caldeira e toda a sua margem (numa faixa de 50 m a partir do limite médio da preia-mar), 

deverá ser alvo de atenção especial durante todas as fases do projecto, visto ser a zona em 

que é expectável que a perturbação humana aumente de forma mais marcada. A utilização 

pedonal de trilhos ao longo das margens da Caldeira, sem qualquer protecção visual, poderá 

constituir um sério risco à permanência de aves aquáticas, particularmente durante a preia-

mar, quando as aves se encontram limitadas às áreas de sapal não submersas. Sugere-se a 

instalação de placas de informação, integradas numa rede de interpretação e descoberta da 

Natureza, informando os visitantes sobre a biodiversidade local e a importância da não 

perturbação do ambiente em locais ou períodos críticos, nomeadamente: a não aproximação 

às áreas com vegetação de sapal; a restrição de visitas durante a preia-mar de marés-mortas; 

a restrição de actividades ruidosas. Será crítica a interdição de animais de companhia para 

evitar a perturbação das aves aquáticas e a predação das aves terrestres, nomeadamente de 

crias. 

Para minimizar a perturbação visual e sonora proveniente do Eco resort e da circulação na sua 

via principal, no extremo sudeste da Caldeira, o ponto mais próximo entre a margem da 

Caldeira e essa via, o trilho que bordeja o sector mais a sul da Caldeira deverá ser 

renaturalizado, procurando restaurar a vegetação local, processo natural em curso. Propõe-se 

também a criação no local de uma barreira de vegetação nativa densa capaz de mitigar a 

referida perturbação. 

IV.4.4.2 MM2 – CONTROLO DE EXÓTICAS 

Embora esta medida esteja mais relacionada com a componente da flora e habitats, beneficiará 

todo o ecossistema, incluindo a avifauna. A expansão de plantas exóticas invasoras está 

associada a áreas com perturbação humana, e o controlo populacional destas espécies é 
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fundamental para preservar os habitats e comunidades de fauna e flora nativos na área. As 

actividades de controlo de exóticas deverão ser efectuadas fora do período reprodutor das 

aves, geralmente de Março a Junho. Desta forma, evitar-se-á a perda de indivíduos por 

destruição direta de ninhos ou por abandono por perturbação. Sempre que possível, a 

desmatação não deverá ser total, devendo ser deixadas manchas de vegetação arbustiva que 

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

todo o seu ciclo anual. 

Na fase de exploração, sugere-se a implementação de acções regulares de voluntariado, com 

os visitantes ou utentes do Eco resort, de remoção de exóticas (e.g., chorão), acompanhado 

de acções de educação e sensibilização ambiental. 

IV.4.4.3 MM3 – INSTALAÇÃO DE CAIXAS-NINHO 

Deverá ser instalado um total de c. de 50 caixas-ninho que contribuam para manter as 

densidades de aves dos biótopos terrestres, sobretudo passeriformes de pinhal, e ajudar a 

compensar a possível diminuição da densidade de algumas espécies, resultante do aumento 

da carga humana. As caixas-ninho deverão ser desenhadas de acordo com as espécies-alvo, 

propondo-se 2 modelos: um com entrada circular típica (diâmetro da entrada c. 30 mm), 

direccionada para aves que nidificam em cavidades, como chapins, trepadeiras ou estrelinhas; 

um segundo, com entrada maior, simulando um cesto, direccionada para aves como tordos, 

rabirruivos, chamarizes ou verdilhões.  

As caixas-ninho deverão ser instaladas nos locais mais apropriados, de preferência afastadas 

dos trilhos pedonais. De referir que, consoante o material utilizado para a sua construção, as 

caixas-ninho deverão ser alvo de manutenção (reparação ou substituição) de modo a garantir 

a sua utilidade a longo termo e de monitorização, de modo a perceber qual a taxa de ocupação, 

sucesso reprodutor e taxa de predação. 

IV.4.4.4 MM4 – CRIAÇÃO DE ABRIGOS PARA OBSERVAÇÃO DE AVES 

Para que os visitantes possam descobrir a natureza e aproveitar a biodiversidade de aves da 

área, para além do observatório já existente na margem poente da Caldeira, sugere-se a 

construção de um segundo abrigo de observação na margem Este da Caldeira (cf. Figura IV.3). 

O seu acesso deveria ser feito a partir da estrada de acesso às ruínas romanas, 

perpendicularmente à margem da Caldeira. No seu conjunto, os dois abrigos cobrem áreas 

diferentes da Caldeira e permitem uma observação complementar em relação à hora do dia, 

garantindo condições para observação ou fotografia. 

Propõe-se a plantação de sebes (p. ex., de aroeira), com uma extensão de cerca de 10 m para 

cada lado do acesso aos abrigos, que possam funcionar como uma protecção visual natural, 

que permita aos visitantes aceder aos abrigos sem perturbar as aves. 
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IV.4.4.5 MM5 – RESPEITO DOS PERÍODOS DE INTERDIÇÃO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

De acordo com as características e sensibilidades das comunidades avifaunísticas da área da 

Caldeira e dos biótopos terrestres, propõe-se a interdição de intervenções nas seguintes áreas 

e períodos: 

• Margens da Caldeira de Tróia (zona tampão de 50m): de Novembro a Janeiro (inclusive), 

quando se encontram as maiores densidades de aves aquáticas invernantes na Caldeira, 

tanto em alimentação como em repouso.  

Esta medida apenas afectará a construção de algumas das infra-estruturas e, dado 

respeitar apenas ao troço da via principal sensivelmente entre o limite N do Eco resort e a 

estação arqueológica, será certamente gerível pelo acompanhamento ambiental da obra; 

• Biótopos terrestres: da 2.ª quinzena de Março até ao final de Maio, que corresponde ao 

pico da época reprodutora da maioria das espécies nidificantes presentes nestes biótopos.  

Esta época está já identificada na calendarização prevista da obra (Tabela III.2, acima). 

 

IV.5 RATO-DE-CABRERA 

IV.5.1 ACTUALIZAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DO DESCRITOR 

Entre Agosto e Dezembro de 2021 foram efectuados estudos dedicados dirigidos à detecção 

de rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae), um endemismo ibérico classificado como Vulnerável 

(VU) pelo LVVP (Cabral et al., 2005) e como (Quase Ameaçado) NT pela IUCN (Fernandes et 

al., 2019), cuja presença na área da UNOP 4 foi considerada como possível no quadro do EIA 

do Estudo Prévio da Ocupação Turística da UNOP 4. Embora a ocorrência da espécie nunca 

tenha sido confirmada, terão sido detectados potenciais trilhos e latrinas em habitats 

compatíveis com ela. 

Porque durante todo o período do presente estudo nunca foram observados indícios de 

presença da espécie, em Dezembro de 2021 foram instaladas 60 armadilhas Sherman em dois 

locais da UNOP 4 seleccionados por apresentarem as condições mais próximas das preferidas 

pela espécie, com a presença de vegetação higrófila e com mais humidade do que os habitats 

em redor, não tendo sido capturado qualquer indivíduo durante as sessões de armadilhagem 

Os resultados são apresentados em detalhe no Anexo IV.  

Com base nos resultados deste estudo, acredita-se que o rato-de-Cabrera já não ocorre na 

área da UNOP 4. O desaparecimento da área agrícola abandonada que, até ao início do século, 

continha charcas de água doce e vegetação ripícola, acarretou o desaparecimento na UNOP 4 

de habitats favoráveis à presença da espécie. O empreendimento urbanístico na Soltróia 

constitui, adicionalmente, uma barreira à dispersão de indivíduos vindos de sul e que poderiam 

colonizar o sector da península a norte deste empreendimento.  

A espécie, para além de ser bastante sensível à alteração e fragmentação de habitats, tem 

demonstrado também ser particularmente sensível a regimes de seca associada a fraca 

precipitação, como os que se têm verificado na sua área de distribuição (Pita et al., 2014).  

Nestas condições, e com a eliminação da construção dos lagos de água doce, previstos no EP 

e no PP, é extremamente improvável que o rato-de-Cabrera volte a colonizar a UNOP 4 por 

não encontrar habitats favoráveis à sua ocupação e persistência. 
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IV.6 SÍNTESE DE IMPACTES 

A tabela IV.12. sintetiza os principais impactes potenciais do PE sobre os factores ambientais 

reavaliados nesta fase de RECAPE.  

Importa salientar que os casos em que a gama de impactes atingiu valores mais negativos 

decorrem de factores externos ao projecto: no caso da flora e habitats, na fase de exploração, 

devido ao potencial de má interpretação e aplicação do novo quadro legal do DL 82/2021, de 

13/10; para todos os factores, também, o decréscimo populacional de espécies observado 

desde 2008, a que o projecto é completamente alheio, mas que aumenta o potencial nível de 

significância dos impactes que se vierem a verificar sobre as populações aqui presentes.  

No que diz respeito estritamente à relação entre o PE e os factores ambientais reavaliados, 

foram identificados os seguintes aspectos: 

• flora e habitats: como demonstrado na tabela IV.4 (acima), apesar de se continuarem a 

prever impactes negativos significativos, a diversidade e extensão territorial dos 

usos/ocupação diminuiu de forma sensível entre o EP e o PE, não apenas pela eliminação 

da artificialização/impermeabilização de uma área considerável pela construção dos lagos 

de água doce, como pela redução da expressão territorial de várias alterações/perturbações 

previstas no EP (p. ex., a extensão da rede viária ou as actividades equestres).  

Face ao EP, o PE permite, assim, melhores condições de manutenção e renaturalização da 

flora e habitats; 

• herpetofauna: a criação de planos de água doce prevista no EP poderia contribuir para a 

diversificação da herpetofauna (anfíbios) na UNOP 4. Com a eliminação destes lagos no PE, 

perdeu-se esta diversificação de habitats, mas evitou-se a artificialização dos biótopos 

terrestres envolventes permitindo, potencialmente, o reforço de condições adequadas para 

a comunidade de répteis presente. Adicionalmente, a diminuição sensível da diversidade e 

extensão territorial dos usos/ocupação entre o EP e o PE, contribui para reduzir o NSI 

previsto para a fase de exploração, reavaliado de “negativo, significativo” para “negativo, 

pouco significativo”; 

• avifauna: o NSI de +2 proposto no quadro do EP para a fase de exploração do 

empreendimento, estava relacionado com a possibilidade do estabelecimento na UNOP 4 

de espécies de aves aquáticas atraídas pelos novos planos de água doce. Com a eliminação 

destes lagos no PE, perdeu-se esta potencial diversificação de habitats, mas evitou-se a 

artificialização dos biótopos terrestres, permitindo, potencialmente, o reforço de condições 

adequadas para a comunidade avifaunística associada existente.  

Adicionalmente, tal como para os restantes factores, a eliminação de usos (como a 

actividade equestre) e a concentração da ocupação (ausência de construção no Prédio 5), 

contribuirão para diminuir efectivamente a pressão global sobre a avifauna da UNOP 4. 

• rato-de-Cabrera: o NSI de -1 proposto no quadro do EP corresponderia a um impacte 

transitório e pouco significativo sobre a comunidade de mamíferos terrestres, mesmo 

considerando a potencial ocorrência de rato-de-Cabrera na UNOP 4, na qual a DIA 

concentrou o seu foco. 

Perante a constatação, no quadro dos trabalhos de campo desenvolvidos para este RECAPE, 

da ausência da espécie e da improbabilidade do seu aparcimento, a reavaliação do impacte 

do PE sobre esta componente foi excluída (N/A). 
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Tabela IV.12. Síntese dos impactes do PE nos factores ambientais reavaliados no âmbito do RECAPE, 
para as fases de construção e exploração. N/A: Não aplicável. A laranja, a avaliação do EP apresentada 
no EIA (IMAR, 2008). 

Factor NSI Observações 

 Const. Expl.  

Flora e habitats 

-2 a + 2 
Consoante as especies/habitats passíveis de afectação, no 
quadro da gestão efectiva da área. 

-2 a +2 (-3) a +2 

Construção:  

principais impactes negativos potenciais relacionados com a 
perda de coberto vegetal durante as obras;  

principais impactes positivos, relacionados com as acções 
de erradicação de exóticas; 

Exploração:  

os valores de (-3) correspondem ao risco de uma má 
aplicação do DL 82/2021, de 13/10, externo ao PE, que 
poderá determinar uma desmatação conducente à 
afectação e perda, potencialmente irreversíveis, de espécies 
e habitats com elevado interesse de conservação;  

a manutenção das acções de erradicação de exóticas, se 
efectuadas correctamente, poderá ter impactes positivos 
significativos. 

Herpetofauna 

-1 -2* 

Impactes decorrentes da perda de habitat.  

* Algumas componentes do projecto poderiam ter impactes 
positivos sobre a herpetofauna, mas condicionados à 
implementação de medidas não definidas 

-1 -1 

Construção: fase em que poderão ocorrer impactes mais 
gravosos, com a eventual morte acidental de indivíduos 

Exploração: perturbação decorrente da circulação de 
pessoas e veículos  

Avifauna 

-1 -1 a +2 

Consoante os níveis de perturbação nos locais de 
nidificação, alimentação ou repouso vs. o potencial de 
novos habitats associados aos planos de água a criar 

(-2) -1 (-2) -1 

Os valores de (-2) integram tendências populacionais 

negativas externas ao PE verificadas em algumas espécies 
entre 2008 e 2022 

Mamíferos -1 Impacte transitório sobre o habitat e sobre uma 
comunidade com valor reduzido 

Rato-de-Cabrera N/A N/A A espécie não ocorre no território da UNOP 4 

 

IV.7 SÍNTESE DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

A tabela IV.13 sintetiza as medidas de minimização/compensação propostas no quadro da 

avaliação dos impactes relativos aos diferentes factores ambientais, cuja implementação será 

crítica para minimizar os impactes negativos e maximizar os impactes positivos decorrentes 

do Projecto de Execução, para as fases de construção e de funcionamento. 
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Tabela IV.13. Síntese das medidas de minimização/compensação.   

Factor Medidas de minimização/compensação 

Flora e habitats MM1 – Controlo de plantas exóticas 

MM2 – Condicionamento das áreas a intervir no terreno 

MC1 – Gestão de habitat favorável para a flora 

MC2 – Potencial de reprodução ex situ e criação de novos núcleos populacionais 

Herpetofauna MM1 – Evitar escavar ou fixar estacas entre Dezembro e Fevereiro 

MM2 – Caso sejam detectados ninhos ou berçários de répteis, parar durante 4 
semanas as obras nesse local 

MM3 – Impedir a construção de barreiras que impeçam a circulação livre de 
herpetofauna na UNOP 4, nomeadamente, tapumes de construção 

MM4 – Rede viária sem lancis desnivelados 

MM5 – Preservar os caminhos/trilhos naturais já existentes 

MM6 – Actividades de sensibilização ambiental e ciência cidadã promovidas através 
do Centro de Interpretação Ambiental 

MM7 – Sinalização dos caminhos/trilhos em pontos estratégicos para sensibilizar os 
caminhantes para os valores naturais a preservar 

MM8 – Interditar animais de companhia para evitar mortes acidentais de indivíduos 

MC1 – Remoção e monitorização de espécies vegetais exóticas 

MC2 – Renaturalização de habitats degradados com espécies de plantas nativas da 
península de Tróia 

MC3 – Manter um coberto vegetal adequado à circulação livre de herpetofauna na 
UNOP 4 

Avifauna MM1 – Controlo e gestão de acessos e interdição de animais de companhia 

MM2 – Controlo de exóticas 

MM3 – Instalação de caixas-ninho 

MM4 – Criação de abrigos para observação de aves 

MM5 – Respeito dos períodos de interdição para as fases de construção e exploração 
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V -  CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DIA 

 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao Estudo Prévio da Ocupação Turística da 

UNOP 4 de Tróia, emitida em 26 de Fevereiro de 2009, teve carácter favorável, mas 

condicionada ao cumprimento do conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e 

medidas nela especificadas. 

De facto, a DIA contempla um conjunto de 16 condicionantes e 7 trabalhos arqueológicos a 

executar antes da elaboração do RECAPE e de 30 elementos a entregar em fase de RECAPE 

(pontos 8. a 37., na DIA). Contempla ainda um total de 85 medidas de minimização e de 

compensação para a fase de construção e define os termos do Plano Geral de Monitorização, 

a detalhar e adaptar ao Projecto de Execução e a apresentar também no RECAPE. 

A resposta detalhada a cada um desses pontos é apresentada no presente capítulo. 

V.1 CONDICIONANTES INSCRITAS NA DIA 

Condicionante 1. Entrada em vigor do Plano de Pormenor (PP) da UNOP 4 e verificação da 

conformidade do projecto com o disposto no referido PP. 

O Plano de Pormenor da UNOP 4 de Tróia foi aprovado em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de Grândola, a 30 de Abril de 2011 e o seu regulamento 

publicado pelo Aviso n.º 9618/2012, no Diário da República 2.ª série N.º 135, de 13 

de Julho de 2012. Foi depois alterado por adaptação pela Declaração n.º 112/2016, de 

18 de Maio de 2016, publicada no Diário da República, 2ª série, N.º 153. 

Este instrumento que, nos termos do seu Artigo 2.º, Objeto e conteúdo, “... 

desenvolve e concretiza a proposta de ocupação urbanística...” para a UNOP 4 de Tróia 

define, no seu Quadro síntese de ocupação, os parâmetros urbanísticos que os usos 

previstos devem cumprir e que se comparam com os do presente Projecto de Execução 

na Tabela V.1, abaixo.  

Tabela V.1. Comparação dos parâmetros urbanísticos do PP com os do Projecto de Execução (em m2). A 
verde, balanços finais, todos favoráveis no PE (valores do PE abaixo do PP). N/A - Não aplicável. 

Prédio 

Plano de Pormenor Projecto de Execução 

Área total de 
implantação 

(máx.) 

Área total de 
construção 

(máx.) 

Excepto 
espaços 

exteriores 
cobertos 

Área total de 
implantação 

Área total de 
construção 

Excepto 
espaços 

exteriores 
cobertos 

(ABC) 

P1-Ruinas 
Romanas 

1 600 3 000 2 700 1 157 (-443) 2 377 (-623) 2084 (-616) 

P2-Ecoresort 1  41 500 30 000 21 800 41 140 (-360) 28 625 (-1 375) 21 762 (-38) 

P4-Serviços 1 700 3 500 3 400 1 700 (0) 3190 (-310) 3190 (-210) 

P5-Centro 
científico e 
ambiental 

650 1 000 900 0 (-650) 0 (-1000) 0 (-900) 

P6-Espaço 
verde 

0 0 0 0 0 0 

Balanço N/A N/A N/A -1 453 -3 308 -1 764 
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Os parâmetros urbanísticos do PP são largamente cumpridos. De facto, relativamente 

ao PP, o balanço das áreas no Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP4 

- Tróia, é sempre favorável (em todos os prédios e, como tal, no cômputo geral): 

• menos 1453 m2 de área total de implantação; 

• menos 3308 m2 de área total de construção; 

• menos 1764 m2 de área total de construção excepto espaços abertos – área 

bruta de construção (ABC) no PE. 

A este balanço, adiciona-se uma redução de mais de 500 m na extensão da rede viária, 

essencialmente na rede viária secundária, com menos 519 m do que o previsto na 

Planta de Implantação - geral do PP para as correspondentes ruas 6 a 13. 

Ao abandonar os planos de água previstos no PP, o Projecto de Execução evita ainda 

a perda de c. de 5,2 ha de área no Prédio 2 - Ecoresort 1: o alagamento marético de 

c. de 2,1 ha a partir do braço S da Caldeira e a construção de um conjunto de planos 

de água doce que totalizaria c. de 3,1 ha cujos impactes negativos (e riscos) associados 

seriam, no presente, claramente superiores aos ganhos que pudessem promover. 

O PE integra ainda no Prédio 4 o reservatório e estação hidropressora da rede de 

abastecimento público de água que servirão a UNOP 4, c. de 20 m a SE dos relvados 

do Centro Desportivo e adjacente, a NO, ao estacionamento dos edifícios de Serviços. 

A área correspondente, de c. de 250 m2, tem uma dimensão claramente inferior aos 

c. de 600 m2 da área identificada “... a título meramente exemplificativo...” (Art. 23.º, 

n.º 4 do Regulamento do PP) na Planta de Implantação do PP, e a localização no PE, 

além de corresponder a uma área com sensibilidade e valor ambiental muito baixos, 

entre os menores em toda a UNOP 4, permite evitar conflitos com as linhas de infra-

estruturas que atravessam a localização na referida Planta de Implantação do PP.  

As Tabelas V.2, V.3 e V.4 apresentam os quadros comparativos detalhados das áreas 

estabelecidas no PP e previstas no PE, demonstrando o estrito cumprimento dos 

parâmetros urbanísticos do PP. 

 

Tabela V.2. Comparação do nº de unidades de alojamento e camas previstas no Plano de Pormenor (PP) 
e no Projecto de Execução (PE). 

 

 

(P1) RUÍNAS ROMANAS PP PE PP PE

Palácio Sottomayor (Hotel) 12 24

Anexo Palácio (Hotel) 4 8

Edifício Suites (Hotel) 14 28

Total P1 30 30 60 60

(P2) ECORESORT 

Villa V2 55 220

Villas V3 33 198

Villas V3D 37 222

Total P2 125 125 640 640

TOTAL PROGRAMA UNOP 4 155 155 700 700

Unidades Camas
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Tabela V.3. Quadro síntese de comparação de Áreas Brutas de Construção (ABC); Áreas Exteriores 
Cobertas (AEC) e de Áreas Totais de Implantação (ATI) no Plano de Pormenor (PP) e no Projecto de 
Execução (Proposta).  

 

PP Proposta PP Proposta PP Proposta

Palácio Sottomayor (Hotel) 1 1 078.02 0.00 407.64

Anexo Palácio (Hotel) 1 98.31 0.00 98.31

Edifício Suites (Hotel) 1 547.40 195.78 372.89

Centros 1 360.00 97.89 277.89

Total Geral 2 700.00 2 083.73 300.00 293.67 1 600.00 1 156.73

PP Proposta PP Proposta PP Proposta

Moradias 125 21 059.56 6 721.33 32 909.59

Piscinas + decks 125 5 384.70

Deck refeições 125 1 280.00

Campos Paddle 2 400.00

Piscina Comum do Ecoresort 1 120.00

Áreas Técnicas | Contadores / RSU 23 123.51 123.51

PT 2 37.76 37.76

Portaria Hotel / PT 34.40 34.40

Recepção Ecoresort / Cafetaria 163.67 68.80 269.27

Portaria Ecoresort / Balneários 38.75 20.46 90.73

House Keeping / Manutenção / PT 226.30 35.39 342.79

Staff 78.07 17.41 147.50

Total Geral 21 800.00 21 762.02 8 200.00 6 863.39 41 500.00 41 140.25

Plano Proposta Plano Proposta Plano Proposta

3 400.00 3 190.32 100.00 0.00 1 700.00 1 700.00

3 400.00 3 190.32 100.00 0.00 1 700.00 1 700.00

Plano Proposta Plano Proposta Plano Proposta

900.00 0.00 100.00 0.00 650.00 0.00

900.00 0.00 100.00 0.00 650.00 0.00

Plano Proposta Plano Proposta Plano Proposta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 800.00 27 036.07 8 700.00 7 157.06 45 450.00 43 996.98

Diferença Proposta (≠ PP) 0.00 0.00 0.00

TOTAL PROGRAMA UNOP 4
-1 763.93 -1 542.94 -1 453.02

0.00

ATI

(P6) ESPAÇO VERDE
ABC AEC ATI

-650.00Diferença Proposta (≠ PP) -900.00 -100.00

Centro Científico e Ambiental

Total Geral 

ATI

Total Geral

Edifícios 1-5

Centro Científico e Ambiental

Total Geral 

-100.00

(P5) CENTRO CIENTÍFICO E AMBIENTAL
ABC AEC

Diferença Proposta (≠ PP) -209.68

-359.75

(P4) SERVIÇOS 
ABC AEC ATI

Diferença Proposta (≠ PP) -37.98 -1 336.61

21 800.00 8 200.00 41 500.00

-443.27

(P2) ECORESORT UNID.
ABC AEC ATI

Diferença Proposta (≠ PP) -616.27 -6.33

2 700.00 300.00 1 600.00

(P1) RUÍNAS ROMANAS UNID.
ABC AEC
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Tabela V.4. Quadro síntese de comparação de nº de pisos, altura da edificações e altura da fachada no 
Plano de Pormenor (PP) e no Projecto de Execução (Proposta).  

 

Condicionante 2. O enchimento dos lagos só poderá ocorrer a partir do momento em que a 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) esteja a introduzir efluentes tratados na 

rede de rega. 

Esta condicionante não é aplicável ao Projecto de Execução em análise, que eliminou 

todos os planos de água. 

Condicionante 3. Não utilização da água das captações públicas para outro fim que não o de 

abastecimento público. 

Nos termos do Edital N.º 299 da Câmara Municipal de Grândola, de 10 de Dezembro 

de 2009, a gestão e manutenção dos sistemas de abastecimento público de água, de 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, bem assim 

como a prestação dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, na ADTT, foi delegada na 

Infratróia – Infraestruturas de Tróia – EM. 

PP Proposta PP Proposta PP Proposta

Palácio Sottomayor (Hotel) Existente Existente Existente Existente Existente Existente

Anexo Palácio (Hotel) Existente Existente Existente Existente Existente Existente

Edifício Suites (Hotel) 2 8.30 6.25

Centros 2 7.10 4.40

PP Proposta PP Proposta PP Proposta

Villa V2 1 7.20 4.00

Villas V3 1 7.60 4.40

Villas V3D 2 7.80 4.10

Áreas Técnicas | Contadores / RSU 1 3.60 3.00

PT 1 3.70 2.90

Portaria Hotel / PT 1 5.50 3.40

Recepção Ecoresort / Cafetaria 1 6.80 3.70

Portaria Ecoresort / Balneários 1 6.60 3.90

House Keeping / Manutenção / PT 1 6.50 3.70

Staff 1 6.50 3.70

Plano Proposta Plano Proposta Plano Proposta

Edifício 1 2 9.40 7.10

Edifício 2 2 9.30 7.00

Edifício 3 2 9.90 7.60

Edifício 4 2 9.50 7.20

Edifício 5 2 9.60 7.30

Depósito de Água * - - - 3.00 - 3.00

Plano Proposta Plano Proposta Plano Proposta

Centro Científico e Ambiental 2 0 9.00 0.00 6.50 0.00

Plano Proposta Plano Proposta Plano Proposta

Centro Científico e Ambiental 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PROGRAMA UNOP 4

2

2

2

9.00

9.00

9.00

2 12.00 8.00

6.50

6.50

6.50

Nº de Pisos Altura da Edificação Altura da Fachada

(P1) RUÍNAS ROMANAS 

2 9.00 6.50

Nº de pisos Altura Edificação Altura Fachada

(P2) ECORESORT 
Nº de Pisos Altura da Edificação Altura da Fachada

(P4) SERVIÇOS
Nº de pisos Altura da Edificação Altura da Fachada

(P5) CENTRO CIENTÍFICO E AMBIENTAL
Nº de Pisos Altura da Edificação Altura da Fachada

OK OK OK

(P6) ESPAÇO VERDE
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A UNOP 4 apenas será abastecida pela rede do sistema de abastecimento público de 

água. Uma vez que o PE exclui a possibilidade de rega sob pena de degradação ou 

perda de valores ambientais, nomeadamente a nível de espécies e habitats, na UNOP 

4 não haverá lugar à instalação de uma rede de rega e, como tal, à utilização de água 

reciclada. 

Condicionante 4. Publicação da nova área non aedificandi, integrada em Zona Especial de 

Protecção da Estação Arqueológica de Tróia, e implementação das medidas de minimização de 

impactes definidas no parecer da Comissão de Avaliação e constantes na presente DIA. 

A nova área non aedificandi da Zona Especial de Protecção da Estação Arqueológica de 

Tróia foi publicada pela Portaria n.º 1170/2009, de 5 de Novembro de 2009, com as 

rectificações decorrentes da Declaração de rectificação n.º 1699/2010 de 24 de Agosto 

de 2010. 

As medidas de minimização de impactes respeitantes à Arqueologia estão incluídas no 

Plano de Acompanhamento Ambiental (Anexo II), de implementação obrigatória, 

especificamente, nos seus Anexos VIII – medidas 12. E 13. – e IX – medidas 43. 44. 

e 45. – e operacionalizadas no Anexo X – Cláusulas ambientais, nos pontos II.1.f. e 

II.1.g. 

Condicionante 5. Entrega de um relatório ao IGESPAR, previamente à entrega do Relatório 

de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) na Autoridade de AIA, com os 

resultados das sondagens e escavações arqueológicas efectuadas. 

O relatório com os resultados das sondagens e escavações arqueológicas efectuadas 

no quadro do presente RECAPE foi entregue à Direção Regional de Cultura do Alentejo 

(DRCA) em 4 de Fevereiro de 2022. 

Condicionante 6. Apresentação de soluções relativas à implantação urbanística, infra-

estruturas associadas e sistema estrutural e construtivo, bem como definição dos acessos, que 

sejam compatíveis com os objectivos de conservação definidos no Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 (PSRN 2000). 

A compatibilização do Projecto de Execução com os objectivos de conservação 

definidos no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 é demostrada ao longo de vários 

pontos desenvolvidos ao longo deste RECAPE, nomeadamente a nível das opções 

estratégicas do Projecto de Execução (cf. III - DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO 

PROJECTO DE EXECUÇÃO) e da reavaliação de impactes associados ao mesmo (cf. IV - 

REAVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO). 

Condicionante 7. A emissão da licença de exploração turística da UNOP 4 Tróia só poderá 

ocorrer após a implementação de todas as infra-estruturas de apoio à visita e à 

animação/educação ambiental e à aprovação por parte do Instituto de Conservação da 

Natureza e Biodiversidade (ICNB) e Turismo de Portugal, IP, do programa e regulamento e 

capacidade de carga das actividades recreativas a desenvolver pelo promotor na área da UNOP 

4 Tróia. 

A calendarização dos trabalhos correspondentes à implementação do Projecto de 

Execução (cf. Tabela III.2, acima) mostra que a construção do “Edifício dos Centros”, 
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que servirá como base para essas actividades, é a primeira actividade construtiva 

prevista, entre os meses 5 e 10 de desenvolvimento do PE, apenas antecedida pela 

construção das redes de infra-estruturas que, para o Prédio 1, onde este edifício será 

edificado, terá início entre os meses 1 e 3. 

Em anexo encontram-se as propostas de programa, medidas regulamentares e 

capacidade de carga para as actividades recreativas a desenvolver pelo promotor na 

área da UNOP 4 (Anexo VI - Programas, Regulamentos e Capacidade de Carga das 

actividades recreativas a desenvolver pelo promotor na UNOP 4 – Sítio Arqueológico e 

Património Natural). 

Para o Sítio Arqueológico, prevê-se uma carga efectiva de c. de 250 visitantes/dia que, 

pontualmemte, poderá atingir as 400 pessoas. Para o Património Natural, 

considerando actividades de interior - a decorrer no Edifício dos Centros, na 

configuração agora prevista - e no exterior - distribuídas por 3 áreas focais: margem 

estuarina, Caldeira e envolvente da Caldeira - prevê-se uma carga efectiva de 90 

visitantes/dia (45 pessoas no terreno em simultâneo, em cada uma de duas rotações 

- manhã e tarde) podendo, pontualmente, ser atingido um máximo de 75 visitantes 

no terreno. 

Condicionante 8. Cumprimento das disposições legislativas em matéria de sobreiros e de 

outras espécies florísticas com estatuto de protecção que, eventualmente, venham a ser 

afectadas pelo projecto, nomeadamente do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 

Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

O levantamento botânico efectuado nos termos do elemento 31. da DIA, permitiu 

confirmar a presença de quatro sobreiros (Quercus suber) na área de implantação do 

projecto em análise. Presume-se que estes exemplares tenham sido plantados em 

algum momento no passado, pois estão alinhados e aparentam ser da mesma idade, 

e já em 2010 estes exemplares apresentavam sinais de decrepitude. A ocorrência de 

outras espécies com estatuto de protecção, ao abrigo do Decreto-Lei nº.49/2005, de 

24 de Fevereiro, é descrita no estudo efectuado (Anexo III), sendo indicadas as 

espécies ocorrentes e a sua cartografia.  

No presente volume são também reavaliados os impactes do projecto sobre estas 

espécies e apresentadas medidas para a minimização ou compensação dos impactes 

identificados (cf. IV - REAVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

E COMPENSAÇÃO). 

Condicionante 9. Garantia da realização da festa centenária da Nossa Senhora do Rosário de 

Tróia, que se realiza durante o mês de Agosto e que é tradição dos pescadores acamparem 

nesta zona, durante os três dias que a mesma se desenrola. 

Ao longo dos anos, tem sido assegurada a realização da festa centenária, através da 

colaboração entre a S.I.I. – Soberana e a Comissão Organizadora das Festas da Nossa 

Senhora do Rosário de Tróia. 

O Projecto de Execução contempla especificamente o acesso à capela de Nossa 

Senhora de Tróia (em fase de licenciamento), bem como a definição da área do 

estacionamento que será afectada à realização do evento e as infra-estruturas 
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específicas de apoio às festas de Nª Srª de Tróia: área de acampamento temporário, 

água e saneamento (Figura V.1). 

 
Figura V.1. Localização dos apoios à realização das festas de Nossa Senhora do Rosário de Tróia.  

 

Condicionante 10. Implementação do Sistema de Gestão Ambiental 

O TROIA RESORT possui um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que tem por âmbito 

a Exploração do TROIA RESORT, onde se incluem as Actividades de Serviços de 

Alojamento, Restauração e Lazer. O SGA encontra-se implementado de acordo com o 

modelo da norma ISO 14001 e com os requisitos do Sistema Comunitário de Ecogestão 

e Auditoria – EMAS.  

Em Junho de 2005, o SGA foi certificado pela SGS ICS de acordo com o referencial 

ISO 14001. O registo do TROIA RESORT no EMAS teve lugar em Maio de 2008. A 

responsabilidade pelo estabelecimento, implementação e manutenção do sistema de 

gestão ambiental (SGA) é do Representante da Administração, tendo sido delegada na 

responsável pela Gestão Ambiental a responsabilidade pela gestão operacional do SGA.  
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Anualmente é estabelecido um Programa de Gestão Ambiental, que contempla os 

objectivos e metas ambientais, tendo por base os compromissos estabelecidos na 

Política de Ambiente e os aspectos com impacte ambiental significativo. 

No âmbito do registo do SGA do TROIA RESORT no EMAS, é divulgada anualmente a 

Declaração Ambiental, um documento validado por um verificador externo acreditado, 

no qual é dado a conhecer ao público em geral o desempenho ambiental do TROIA 

RESORT, disponível em: 

https://www.troiaresort.pt/wp-

content/uploads/Declara%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_Troiaresort_2020.pdf 

Este SGA abrange todos os projectos que, independentemente da fase de 

desenvolvimento em que se encontrem, integram o empreendimento TROIA RESORT. 

Assim, o projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, cujo 

promotor é a S.I.I. – Soberana – Investimentos Turísticos, S.A., está directamente 

abrangido pelo SGA do TROIA RESORT.  

Condicionante 11. Cumprimento integral de medidas de minimização e dos Projectos, 

Estudos e Planos a entregar em fase de RECAPE, e ainda dos Planos de Monitorização 

constantes da DIA. 

A implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo II), de 

implementação obrigatória, e do Projecto de Arquitetura Paisagista do Projecto de 

Execução (Anexo VII), dará cumprimento a todas as medidas constantes na DIA.  

Adicionalmente, para além dos Projectos e Planos que integram o Projecto de 

Execução, foi levada a cabo uma actualização da caracterização ambiental da área a 

intervencionar e envolvente, ao longo de um ano. Estes dados foram depois integrados 

com os registos anteriores disponíveis, para 2004 e 2007-2008. 

Esta actualização teve, entre outros objectivos, o de dar cumprimento ao estabelecido 

na DIA relativamente à monitorização ambiental, especificamente, no ponto 32., “A 

fase de caracterização da situação das espécies/grupo a monitorizar na área antes da 

construção do projecto deverá abranger, pelo menos, um ciclo anual...”. 

A informação assim obtida permite caracterizar de forma representativa o actual 

estado dos elementos alvo desta monitorização e cumprir assim os objectivos da DIA. 

Condicionante 12. Integrar no Caderno de Encargos as medidas a concretizar na fase de 

obra. 

As medidas a concretizar na fase de obra do presente projecto de execução estão 

integradas no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra (Anexo II), de 

implementação obrigatória, especificamente, nos seus Anexos VIII e IX e 

operacionalizadas no Anexo X – Cláusulas ambientais para as empreitadas, que 

integrarão o processo de concurso da empreitada e serão de implementação 

obrigatória por parte de empreiteiro, responsabilizando-o face às questões de natureza 

ambiental associadas à execução da obra.   

https://www.troiaresort.pt/wp-content/uploads/Declara%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_Troiaresort_2020.pdf
https://www.troiaresort.pt/wp-content/uploads/Declara%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_Troiaresort_2020.pdf
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 Condicionante 13. As medidas de minimização a concretizar/adoptar, constantes da 

presente DIA, devem ser especificadas no Projecto de Execução e, consequentemente, ser 

implementadas. 

As medidas de minimização requeridas na DIA aplicáveis ao presente Projecto de 

Execução estão também devidamente incluídas no Plano de Acompanhamento 

Ambiental (Anexo II), de implementação obrigatória, especificamente, nos seus 

Anexos VIII – medidas 12. e 13. – e IX – medidas 43. 44. e 45. – e operacionalizadas 

no Anexo X – Cláusulas ambientais, que integrarão o processo de concurso da 

empreitada e serão de implementação obrigatória por parte de empreiteiro, 

responsabilizando-o face às questões de natureza ambiental associadas à execução da 

obra. 

Condicionante 14. Dar conhecimento à Autoridade de AIA (CCDR-Alentejo) da data de início 

da fase de instalação do Projecto, assim como das restantes fases do mesmo, de forma a que 

seja possível àquela entidade desempenhar as suas competências de Pós-Avaliação do 

Projecto. 

Enquanto Autoridade de AIA, a CCDR-Alentejo será devidamente informada da data 

de início da fase de instalação do Projecto, bem como das restantes fases do mesmo. 

Condicionante 15. Apresentar os relatórios de monitorização à Autoridade de AIA, 

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Enquanto Autoridade de AIA, a CCDR-Alentejo receberá os relatórios de monitorização 

devidos, de acordo com a decisão final relativa à conformidade ambiental do presente 

Projecto de Execução e nos termos da legislação em vigor. 

Condicionante 16. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta DIA deve 

ser efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos do artigo 28º do Decreto-Lei n.º 69/2000, 

de 3 de Maio, na sua redacção actual, previamente à emissão, pela entidade competente, da 

autorização do Projecto de Execução. 

O Projecto de Execução e o presente RECAPE, são apresentados à CCDR-Alentejo, nos 

termos da legislação e da DIA. 

V.2 TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS A EXECUTAR ANTES DA ELABORAÇÃO DO 

RECAPE 

A 4 de Fevereiro de 2022, a equipa arqueológica que estuda a estação arqueológica de Tróia 

sob a direcção da Doutora Inês Vaz Pinto, apresentou à autoridade competente, a DRCA, o 

Relatório dos Trabalhos Arqueológicos relativos à Declaração de Impacte Ambiental 

do Projecto Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, realizados no complexo industrial 

de Tróia e na estrada de acesso ao sítio arqueológico, no âmbito da elaboração do Relatório 

de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) da Ocupação Turística da UNOP 

4 de Tróia, promovido pela S.I.I. – Soberana – Investimentos Imobiliários, S.A. (Figura V.2). 

Nesta secção são apresentados, de forma resumida, os resultados deste extenso relatório que 

dão resposta a cada um dos pontos identificados na DIA. O relatório completo constitui o Anexo 

VIII do RECAPE. 
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Figura V.2. Áreas cobertas pelos trabalhos arqueológicos executados previamente ao RECAPE, 
sobrepostas às edificações existentes. 

 

V.2.1 HOTEL PALÁCIO SOTTOMAYOR 

Elemento 1. Realizar na área do Hotel Palácio Sottomayor, pátio interior e anexos, trabalhos 

de escação arqueológica integral prévia nos locais que se prevê virem a ser intervencionados 

pelas obras de recuperação do edifício e de construção de projectos complementares, tais 

como piscina, rede de infra-estruturas, estacionamento e equipamentos de apoio.  

Nesta campanha de trabalhos arqueológicos, apenas não foi possível realizar trabalhos 

de escavação arqueológica integral prévia no interior do Palácio Sottomayor por uma 

questão de segurança dado o seu adiantado estado de ruína. Todos os restantes 

trabalhos indicados foram integralmente realizados, encontrando-se a descrição 

detalhada das escavações efectuadas e dos seus resultados no Relatório dos Trabalhos 

Arqueológicos (Anexo VIII).  

Elemento 2. Remoção das estruturas em betão (reservatórios e placas partidas) a sudeste da 

basílica e do palácio e escavação arqueológica dessa zona até uma cota próxima do pavimento 

interior da basílica. 

“Na parte norte desta área, diante da parede sudeste da basílica, não foi possível 

remover mais do que uma camada superficial porque o lintel que apoia a cobertura da 
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basílica, uma cobertura provisória instalada em 1976, está implantado sobre essa 

mesma duna, a uma cota muito alta, e a cobertura está muito degradada e em risco 

de colapso. Por razões de segurança, não foi possível cumprir o objectivo de escavar 

até uma cota próxima do pavimento interior da basílica” (cf. p. 317 do Relatório dos 

Trabalhos Arqueológicos, Capítulo de Conclusões). 

“Sob os reservatórios demolidos e sob a espessa duna de areia fina e estéril, formada 

por acção do vento, em que assentavam, pôs-se a descoberto uma área de necrópole 

tal como foi abandonada no final do século IV ou início do século V, com sepulturas de 

mesa rodeadas de patamares de barro, sem qualquer afectação de época 

contemporânea”. (Ibid.) 

Elemento 3. Substituição do actual acesso pedonal à Capela de Nª Srª de Tróia por uma 

passagem sobrelevada depois da escavação integral dessa área, o que permitirá pôr a 

descoberto a continuação da necrópole de sepulturas de mesa existentes a nordeste. 

Cumpriu-se o objectivo de remover o acesso pedonal à Capela e, tal como se 

antecipava, havia sepulturas de mesa por baixo dele. Quanto à substituição do acesso 

à Capela, o projecto está concluído (cf. resposta ao Elemento 11, abaixo) e está já em 

curso o processo de licenciamento, de forma a permitir instalar o novo acesso antes 

de Agosto de 2022, de forma a possibilitar a festa que se realiza anualmente em torno 

da Capela de Nossa Senhora de Tróia (cf. p. 318 do Relatório dos Trabalhos 

Arqueológicos, Capítulo de Conclusões). 

V.2.2 CENTRO DE INTERPRETAÇÃO ARQUEOLÓGICO E AMBIENTAL 

Elemento 4. Realizar sondagens arqueológicas prévias nas zonas onde se presuma que venha 

a existir afectação do subsolo no âmbito do projecto de construção do centro de interpretação 

e das infra-estruturas associadas. Os resultados das sondagens poderão conduzir à definição 

de novas medidas de minimização, entre elas a escavação integral dos vestígios identificados. 

As áreas em questão revelaram-se estéreis do ponto de vista arqueológico, como 

constante do Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Capítulo de Conclusões (cf. 

Figuras V.2 e V.3, área 8).  

V.2.3 ÁREA ENVOLVENTE 

Elemento 5. Efectuar sondagens arqueológicas prévias na área localizada frente ao Palácio 

Sottomayor, mais concretamente nas zonas previstas para implantação de intra-estruturas e 

de outros projectos e equipamentos associados que tenham impacte no subsolo, 

nomeadamente o parque de estacionamento e eventuais projectos de arranjo paisagístico.  

As Figuras V.2 e V.3. ilustram a localização das escavações e sondagens arqueológicas 

prévias na área referida – 7.1 e 7.2, 8-A e 8-B, 9, 10, 11.1 e 11.2. 
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Figura V.3. Localização das áreas de escavação e sondagens arqueológicas prévias na frente do Palácio 
Sottomayor, projectos e equipamentos associados, parque de estacionamento e área de arranjos 
paisagísticos (Figura “Áreas de Escavação e Sondagens” do Relatório dos Trabalhos Arqueológicos).  

 

Elemento 6. Efectuar sondagens arqueológicas prévias paralelas ao caminho de acesso às 

ruínas romanas e que serão alvo de remoção de solos no âmbito do arranjo da via e da 

construção da rede de intra-estruturas.  

Cf. resposta ao Elemento 5. (acima).  

Elemento 7. Alargar as sondagens arqueológicas afectadas em fase prévia ao Projecto de 

Execução realizadas na envolvente do palácio e ao longo da via em função dos resultados 

alcançados e da localização e traçado das infra-estruturas.  

Cf. resposta ao Elemento 5. (acima). 

V.3 ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE 

V.3.1 ARQUEOLOGIA 

Elemento 8. Relatório onde conste os resultados dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos 

em fase prévia à elaboração do RECAPE, nomeadamente sondagens e escavações efectuadas 

na área envolvente ao hotel palácio Sottomayor, Centro de Interpretação Arqueológico e 

Ambiental e Área Envolvente.  
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O relatório com os resultados dos trabalhos arqueológicos constitui o Anexo VIII do 

presente RECAPE. 

Elemento 9. Soluções para o projecto de recuperação do edifício do palácio Sottomayor, tendo 

em conta os resultados dos trabalhos arqueológicos prévios de forma a garantir a sua 

preservação in situ.  

O edifício do Palácio Sottomayor encontra-se em estado adiantado de ruína. A sua 

reconstrução e reconversão para unidade hoteleira respeitará integralmente a 

volumetria e a composição de fachada do edifício existente, nomeadamente no que diz 

respeito ao ritmo de vãos, à geometria da cobertura e aos acabamentos. O interior do 

edifício do Palácio Sottomayor será totalmente reconstruído, tendo sido o layout dos 

quartos concebido em função do ritmo dos vãos da fachada, para que deste modo 

exista uma total sintonia entre o novo interior e a fachada histórica. A circulação 

vertical far-se-á através de um núcleo resistente que contém uma escada e um 

conjunto de dois elevadores. Este núcleo está localizado no centro geométrico do 

edifício e, em conjugação com as paredes periféricas do palácio, constitui-se como 

sistema estruturante do novo edifício. 

Elemento 10. Soluções de valorização das estruturas arqueológicas que foram descobertas 

no âmbito dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos previamente à fase de elaboração do 

RECAPE 

Nos trabalhos arqueológicos prévios ao RECAPE, fizeram-se descobertas arqueológicas 

nas duas sondagens junto à escadaria do Palácio Sottomayor, no pátio do Palácio e na 

área a sudoeste da Capela de Nossa Senhora de Tróia.  

Nas duas primeiras áreas, descobriram-se as fundações de um casarão dos séculos 

XVII/XVIII (a noroeste do Palácio) e uma área calcetada de estrada ou terreiro (no 

pátio). Estes achados tiveram que ser imediatamente cobertos por se situarem em 

áreas de passagem, representado um perigo para os passantes. Não se prevê a sua 

valorização e exposição ao público. 

Na área a sudoeste da Capela de Nossa Senhora de Tróia, descobriu-se a continuidade 

da necrópole das sepulturas de mesa que já se conhecia imediatamente a sudeste. 

Nesta área houve a particularidade de existirem valas modernas que permitiram 

vislumbrar fases mais antigas da necrópole, tal como a interface de destruição marinha 

no limite sudoeste permitiu escavar uma sepultura de cremação da primeira metade 

do século III com um espólio muito significativo. No entanto, a necrópole foi pouco 

escavada e a sua valorização requereria muito mais trabalhos, e um projecto de 

cobertura muito exigente quanto aos pontos de assentamento e protecção do 

escorrimento das águas numa área com bantante pendente. Como é necessário 

instalar um novo acesso pedonal à Capela sobre a necrópole (cf. resposta ao Elemento 

11., abaixo), por falta de alternativa, optou-se por proteger e aterrar a necrópole, de 

modo a conseguir um passadiço não intrusivo, e a necrópole será apresentada com 

grande destaque no Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental. 

Como solução de valorização, foi também prevista no PE a expansão do percurso de 

visita do sítio arqueológico à área da Oficina de salga 4, a SE da necrópole, e à rota 

aquaria, uma estrutura de captação de água a NE da necrópole. 
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Elemento 11. Solução de passagem sobrelevada para o acesso pedonal à Capela de Nossa 

Senhora de Tróia. 

A solução de passagem sobrelevada para o acesso pedonal à Capela de Nossa Senhora 

de Tróia é apresentada na figura V.4. 

Figura V.4. Solução de passagem sobrelevada para o acesso pedonal à Capela de Nossa Senhora de 
Tróia. Cima: vista aérea com simulação da passagem sobrelevada - a seta vermelha tracejada indica a 
linha de alçado apresentada na imagem de baixo; Baixo: alçado sudoeste da proposta.  

 

Elemento 12. Explicitar a eventual adaptação ou reformulação dos projectos arquitectónicos 

em conformidade com a descoberta de vestígios arqueológicos de elevado valor patrimonial 

ocorrida na fase prévia à elaboração do RECAPE.   

As escavações e sondagens arqueológicas efectuadas previamente ao RECAPE 

permitiram identificar três áreas, com diferente interesse patrimonial e sensibilidade 

na área da estação arqueológica de Tróia (Figura V.5): área arqueológica romana 

(laranja); área arqueológica moderna (amarelo) e área revolvida por avanço marinho 

pontual (verde). A linha turquesa corresponde ao limite N da destruição marinha. 
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Figura V.5. As três áreas de diferente interesse patrimonial e sensibilidade identificadas: área 
arqueológica romana (laranja); área arqueológica moderna (amarelo) e área revolvida por avanço marinho 
pontual (verde). 

 

O edifício do Palácio Sottomayor está localizado na área arqueológica moderna, tendo 

as escavações efectuadas na sua envolvente sugerido que assenta sobre edifício de 

hospedaria dos séculos XVII-XIX. Para proteger a maior área possível de subsolo, não 

se prevê a construção de uma cave. A remodelação do edifício deverá minimizar a 

afectação do solo e a remodelação do piso térreo terá acompanhamento arqueológico 

permanente e escavação prévia no caso de afectação do subsolo. 

O edifício do telheiro (estrutura 8 na Figura V.5) que será convertido no edifício dos 

Centros e o edifício do armazém (estrutura 9 na figura V.5), que será parte integrante 

do futuro hotel, encontram-se na área verde, estando “implantadas numa formação 

dunar que se constituiu após um avanço marinho pós-romano, mas anterior ao século 

XII. Nestas áreas não existem estruturas romanas, a probabilidade de aparecimento 

de vestígios arqueológicos de época moderna e contemporânea é fraca, mas tem 

materiais arqueológicos revolvidos. Recomenda-se acompanhamento arqueológico 

permanente de qualquer obra, mas não é necessária escavação prévia” (Relatório dos 

Trabalhos Arqueológicos, p. 322). 
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Elemento 13. As plantas do projecto de arquitectura sobrepostas à planta dos vestígios e 

estruturas arqueológicas para a área envolvente ao Hotel Palácio Sottomayor, Centro de 

Interpretação Arqueológico e Ambiental e Área Envolvente.  

A figura V.6. mostra os polígonos de implantação definidos no PE para o Hotel Palácio 

Sottomayor, edifícios dos quartos e suites, e para o edifício dos centros, bem como a 

sua envolvente, sobrepostos à planta dos vestígios (áreas arqueológicas).   

Figura V.6. Sobreposição dos polígonos de implantação do Projecto de Execução às três áreas de diferente 
interesse patrimonial e sensibilidade identificadas: área arqueológica romana (laranja); área arqueológica 
moderna (amarelo) e área revolvida por avanço marinho pontual (verde). 

 

Elemento 14. Estudos de capacidade de carga de visitantes da Estação Arqueológica de Tróia 

e explicitação do modelo e plano de gestão das visitas públicas à referida estação. 

O estudo em questão consta no Anexo VI - Programas, regulamentos e capacidade de 

carga das actividades recreativas a desenvolver pelo promotor na UNOP 4 – sítio 

arqueológico. Considerando a instalação e entrada em funcionamento do Centro de 

Interpretação Arqueológico e Ambiental previsto, os espaços de circulação e o 

estacionamento disponível, a capacidade de carga efectiva da Estação Arqueológica 

rondará os 250 visitantes/dia, sendo admissível, em situações extraordinárias e com 

transporte que não estacione no local, uma capacidade de carga efectiva que poderá 

atingir as 400 pessoas. 
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Elemento 15. Na fase de elaboração do Projecto de Execução e, no que se refere aos trabalhos 

arqueológicos, quando por razões técnicas do projecto, não houver possibilidade de proceder 

a alterações de localização dos projectos e respectivas infra-estruturas, a destruição parcial 

ou total de estruturas arqueológicas deve ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar, 

também, expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos 

vestígios e contextos a afectar directamente pela obra, através da sua escavação integral.  

A figura V.6 demonstra a inexistência de sobreposição entre as construções propostas 

e as estruturas arqueológicas identificadas. A ligação da rede de infra-estruturas aos 

edifícios recuperados (hotel, quartos e suites, edifício dos centros) será feita através 

da área arqueologicamente estéril, a sul da interface de destruição marinha.  

Elemento 16. Apresentação de medidas de minimização suplementares em função dos 

resultados das sondagens e escavações arqueológicas, entre elas também a possível 

escavação integral dos vestígios identificados. 

Dada a classificação do complexo industrial romano como Monumento Nacional, e a 

importância e complexidade da necrópole descoberta, a área sombreada a cor-de-

laranja (cf. Figura V.5), caracterizada por densos vestígios arqueológicos romanos, é 

a de maior valor científico, patrimonial e pedagógico e, também, pelas estruturas que 

a compõem, a mais frágil em termos de conservação. Recomenda-se 

acompanhamento arqueológico permanente de qualquer obra, e escavação prévia em 

áreas não integralmente escavadas. 

A área sombreada a amarelo (Figura V.5) é uma área arqueológica de época moderna 

e contemporânea, com valor patrimonial, científico e pedagógico, na medida em que 

conta a história da continuidade da ocupação de uma parte do sítio arqueológico, mas 

inferior à da área cor-de-laranja e, pela solidez das suas estruturas, menos vulnerável 

em termos de conservação. Recomenda-se acompanhamento arqueológico 

permanente de qualquer obra e escavação prévia em áreas não integralmente 

escavadas. 

As áreas sombreadas a verde (Figura V.5) estão implantadas numa formação dunar 

que se constituiu após um avanço marinho pós-romano, mas anterior ao século XII. 

Nestas áreas não existem estruturas romanas e a probabilidade de aparecimento de 

vestígios arqueológicos de época moderna e contemporânea é fraca, mas têm 

materiais arqueológicos revolvidos. Recomenda-se acompanhamento arqueológico 

permanente de qualquer obra, mas não é necessária escavação prévia. 

Para as áreas mais sensíveis preconizam-se ainda as seguintes medidas de 

minimização e prevenção (Figuras V.3 e V.5): 

1 – Área a SE do núcleo da Basílica e do Edifício Térreo (Áreas 1-3): densa necrópole 

do final do século II ao início do século V na parte central e NE; ausência de vestígios 

arqueológicos no extremo SO da área. É a área com maior valor patrimonial, científico 

e pedagógico, mas as estruturas e os depósitos são frágeis, e não podem ficar a céu 

aberto. 

- Qualquer obra deve ter acompanhamento arqueológico permanente e 

escavação prévia no caso de afectação do subsolo; 
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- A continuidade da escavação e a escavação integral de sepulturas de várias 

fases serão uma mais-valia para o conhecimento da necrópole e do mundo 

funerário de Tróia, com muito poucos dados estratigráficos obtidos através de 

metodologias actualizadas; 

- No extremo N e NE desta área, qualquer intervenção deve acautelar o estado 

de avançada degradação da cobertura da Basílica e a instabilidade da duna aí 

verificada, que rodeia também a Capela da Nª Srª do Rosário de Tróia e 

esconde outro grande edifício romano. 

2 – Área do Edifício Térreo (Áreas 4/5): a ala SE do edifício está em área de necrópole 

com sepulturas do século II-III; a ala NO do edifício está sobre a calçada dos séculos 

XVIII/XIX, e esta sobre níveis de areia; ausência de vestígios arqueológicos romanos 

no extremo SO do edifício. 

- A demolição do Edifício Térreo deve ter acompanhamento arqueológico 

permanente; 

- Qualquer nova obra deve ter acompanhamento arqueológico permanente e 

escavação prévia no caso de afectação do subsolo; 

- A escavação integral das sepulturas da área 4, a ser necessária, será uma 

mais-valia em termos científicos, e justificar-se-á pelo precário estado de 

conservação das sepulturas. A trasladação das estruturas mais significativas 

para um local com condições climáticas adaptadas pode ser uma solução. 

3 – Pátio interior do Palácio Sottomayor (Área 5): calçada dos séculos XVIII/XIX; 

fossas sanitárias contemporâneas no extremo NE. 

- Qualquer obra deve ter acompanhamento arqueológico permanente e 

escavação prévia no caso de afectação do subsolo de área ou níveis não-

escavados. 

4 – Palácio Sottomayor: deduz-se que assenta sobre edifício da hospedaria dos séculos 

XVII-XIX. 

- A remodelação do edifício, que não prevê qualquer cave, deve minimizar a 

afectação do solo; 

- A remodelação do piso térreo deve ter acompanhamento arqueológico 

permanente e escavação prévia no caso de afectação do subsolo; 

- A demolição do telhado do Palácio Sottomayor deve ser precedida de uma 

protecção das estruturas do núcleo da Basílica por empresa especializada, pois 

há risco de colapso sobre esse edifício romano, verificando-se inclusivamente 

a queda de telhas em caso de ventos fortes. 

5 – Pátio junto à fachada NO do Palácio Sottomayor (Área 6): área de implantação do 

extremo NO do edifício da hospedaria dos séculos XVII-XIX; fossas sanitárias a NE da 

escadaria do Palácio. 

- Deve-se evitar qualquer afectação do subsolo; 
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- Qualquer eventual obra deve ter acompanhamento arqueológico permanente 

e escavação prévia no caso de afectação do subsolo de área ou de níveis não-

escavados. 

6 – Estrada de acesso ao sítio arqueológico (Área 11): em toda a estrada, a 

possibilidade de achados arqueológicos é muito reduzida. No entanto, essa 

possibilidade aumenta no troço mais alto das sondagens 3 e 4. 

- Qualquer obra deve ter acompanhamento arqueológico permanente; 

- Necessidade de escavação arqueológica no caso de alguma sepultura vir a 

ser identificada, mesmo que no limite da cota de afectação. 

Elemento 17. Apresentação dos projectos das infra-estruturas associadas previstas para a 

“área envolvente”, tendo em consideração os resultados dos trabalhos arqueológicos prévios, 

de forma a garantir, sempre que possível, a sua preservação in situ. 

O traçado exacto das ligações às redes de infra-estruturas, no final da via de acesso 

será definido durante a construção e localizado na área a S da interface de destruição 

marinha, em função dos resultados do acompanhamento arqueológico permanente da 

obra, não se prevendo a necessidade de interferência com estruturas arqueológicas.  

Elemento 18. Antes da obra, proceder à escavação integral, até à base das estruturas, de 

quaisquer vestígios arqueológicos que venham a ser detectados durante a realização do 

projecto. 

Nos trabalhos arqueológicos prévios à elaboração do RECAPE, foi feita toda a escavação 

que a Direção Regional de Cultura do Alentejo julgou necessária e permitiu. Por decisão 

da Direção Regional de Cultura do Alentejo, não se escavou integralmente a área 

calcetada, apenas se fez uma sondagem dentro do edifício térreo, e só se escavaram 

sepulturas da necrópole sem cobertura ou previamente partidas pelas valas modernas. 

Nesta linha, pode-se considerar que a escavação foi exaustiva.  

Elemento 19. Relatório do acompanhamento arqueológico de todas as intervenções na Zona 

Especial de Protecção das Ruínas Romanas de Tróia, a efectuar de modo efectivo, permanente 

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

realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

O acompanhamento arqueológico de todas as intervenções – a UNOP 4 está 

integralmente inserida na Zona especial de protecção arqueológica decorrente da 

Portaria n.º 1170/2009 – está previsto no PAA, de implementação obrigatória, e 

correspondentes Cláusulas ambientais. 

O(s) correspondente(s) Relatório(s) de acompanhamento arqueológico, só existirão na 

fase de obra, na sequência das intervenções que vierem a ter lugar. 

 

Elemento 20. A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, à circulação de 

máquinas da obra, com a implantação das áreas arqueológicas identificadas, a ser integrada 

no Caderno de Encargos da Obra.  



Conformidade do Projecto de Execução com a DIA 

98 

Os estaleiros dos trabalhos a realizar na envolvente das áreas arqueológicas 

identificadas serão sempre localizados em área arqueologicamente estéril, 

nomeadamente na área prevista do parque de estacionamento. Dadas as distâncias 

envolvidas e o acompanhamento permamente dos trabalhos por um arqueólogo, não 

foi entendido necessário delimitar previamente outras áreas para além das áreas 

arqueológicas identificadas na figura V.5. 

Elemento 21. Conformar as medidas de minimização preconizadas para as fases de 

construção e de exploração com a conservação dos vestígios arqueológicos e o eventual 

impacte negativo provocado pelo público.  

A necrópole das sepulturas de mesa escavada na fase prévia ao RECAPE, de grande 

valor arqueológico, vai ser protegida por um aterro de modo a ser possível a instalação 

do novo acesso pedonal à Capela de Nossa Senhora de Tróia sem qualquer risco de 

intrusão ou perturbação da necrópole. Este aterro e a instalação do novo acesso vão 

ser feitos ainda em 2022, pela necessidade de restabelecer o acesso à Capela. Por 

conseguinte, na fase de obra esta área vai estar devidamente protegida e não correrá 

qualquer risco. 

Em fase de obra, os vestígios arqueológicos a céu aberto estarão protegidos pela 

vedação do sítio arqueológico já existente. 

O impacte do público no sítio arqueológico será acautelado pela gestão de visitantes 

que já é feita habitualmente e que, no futuro, observará os limites decorrentes da 

capacidade de carga definida no Elemento 14. 

V.3.2 AQUÍFEROS 

Elemento 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.  

Nos termos do Edital N.º 299 da Câmara Municipal de Grândola, de 10 de Dezembro 

de 2009, a gestão e manutenção dos sistemas de abastecimento público de água, de 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, bem como 

a prestação dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, na ADTT, foi delegada na Infratróia 

– Infra-estruturas de Tróia – EM. 

Neste quadro, e no referente ao presente elemento, a Infratróia subscreve o estudo 

da Rios e Aquíferos Lda., que integra o Anexo IX do presente RECAPE, relativo ao 

descritor hidrogeologia. 

Elemento 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 o funcionamento dos mesmos na rede de rega e, em simultâneo, a sua 

função como elementos de valorização paisagística da UNOP 4. 

Não aplicável dada a eliminação de todos os planos de água. 
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Elemento 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. 

Como referido acima (cf. resposta ao Elemento 22.), é a empresa municipal Infratróia 

– Infra-estruturas de Tróia – EM que detém presentemente os Títulos de captação 

Subterrânea relativos às captações para abastecimento público em Tróia. O Anexo IX 

do presente RECAPE inclui os títulos de Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos 

- Captação de Água Subterrânea, para as captações PS3, RA1, RA2 e RA3 (ex AC8), 

licenciadas em Tróia. 

Elemento 25. Apresentação de um estudo hidrogeológico detalhado. 

O estudo técnico referente à componente de hidrogeologia integra o Anexo IX do 

presente RECAPE. 

V.3.3 CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

Elemento 26. Apresentar em cartografia adequada a definição dos circuitos permitidos para 

cavalos e as zonas interditas para esta actividade, de forma a contemplar as medidas 

aprsentadas pelo EIA, bem como evitar e/ou minimizar impactes sobre habitats ou espécies 

com estatuto de protecção legal. 

Não aplicável dada a eliminação da actividade equestre no Projecto de Execução. 

Elemento 27. Apresentar um regulamento interno para a prática da actividade hípica na 

Caldeira, que inclua as medidas específicas apresentadas para esta zona sensível 

nomeadamente limitação da actividade na Caldeira e definição da capacidade de carga da 

UNOP 4.  

Não aplicável dada a eliminação da actividade equestre no Projecto de Execução. 

Elemento 28. Explicitar a medida de mitigação “Restringir ao máximo a perturbação da obra” 

a ser operacionalizada para o descritor “herpetofauna”, de forma a tornar claro o objectivo 

implícito. Proceder de igual modo para a medida dirigida às “barreiras intransponíveis” para a 

herpetofauna a implementar em “zonas de maior sensibilidade ecológica”.  

A medida de mitigação de impactes “Restringir ao máximo a perturbação da obra” será 

operacionalizada através do acompanhamento directo dos trabalhos de construção por 

técnico qualificado, nos termos do Plano de Acompanhamento Ambiental da obra 

(Anexo II), de implementação obrigatória, de forma a minimizar a perturbação de ovos 

e juvenis durante as movimentações de terras e fixação de estacas (parafusos de 

atrito) e permitir que os indivíduos afectados possam encontrar novos abrigos na zona 

envolvente. 

A medida relativa às “barreiras intransponíveis” para a herpetofauna, que visa permitir 

que a herpetofauna se possa deslocar livremente na área da UNOP 4 inclui, na fase de 

construção, a ausência de barreiras que impeçam a livre passagem dos animais, 

especificamente, tapumes envolventes das áreas a intervencionar e a ausência de 

lancis desnivelados, bem como a manutenção de um coberto vegetal que potencie a 

circulação dos animais em segurança. É também importante a utilização consagrada 

de pavimentos permeáveis em toda a rede viária. 
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A sobrelevação em estacas das unidades de alojamento e seus acessos a partir da rede 

viária é também uma contribuição muito significativa para evitar barreiras para a 

herpetofauna.  

A manutenção dos matos na envolvente das unidades de alojamento e de todo o 

aldeamento turístico, assegurará o coberto arbustivo que serve de refúgio e espaço de 

alimentação e circulação para a herpetofauna. 

Elemento 29. Concretizar a medida de limitação de acessos e actividades recreativas nas 

áreas de maior importância para as componentes das espécies da herpetocenose consideradas 

prioritárias, no que diz respeito aos acessos, assim como apresentar uma proposta concreta 

de zonamento e regulamento das várias actividades previstas em função da sensibilidade 

ecológica territorial e sazonal das várias componentes da biodiversidade protegidas. 

O Anexo VI – Programas, regulamentos e capacidade de carga das actividades 

recreativas a desenvolver pelo promotor na UNOP 4 – património natural, propõe uma 

distribuição dessas actividades no terreno de acordo com a sensibilidade ambiental do 

território e sazonal das componentes da biodiversidade presentes. 

Para além das actividades de interior, que decorrerão no Edifício dos Centros, na 

configuração agora prevista, as actividade no exterior serão distribuídas por 3 áreas 

focais: margem estuarina; Caldeira; envolvente da Caldeira, excluindo totalmente toda 

a área mais sensível correspondente ao braço S da Caldeira e sua envolvente.  

Elemento 30. Apresentar um regulamento do regime de circulação de veículos na área da 

UNOP 4. 

A Proposta de Regulamento de Circulação e Estacionamento para a UNOP 4 – Tróia 

responde cabalmente a esta solicitação (Anexo X). 

Elemento 31. Apresentar um levantamento de base sobre as espécies e habitats delimitando 

as zonas de maior valor natural, que permitam concretizar as medidas de minimização 

previstas para o factor conservação da natureza, tendo em consideração os objectivos de 

conservação e as orientações de gestão definidas no PSRN 2000 para o Sítio PTCON0011 – 

Estuário do Sado. 

Para responder de forma objectiva e actualizada a esta questão, foi efectuada uma 

caracterização aprofundada dos principais valores ambientais presentes no área de 

toda a UNOP 4, especificamente a nível da flora e habitats, da avifauna, da 

herpetofauna e no referente ao rato-de-Cabrera. Os trabalhos de campo decorreram 

entre Março de 2021 e Março de 2022, período que permitiu abranger a época de 

floração ou de maior actividade da maioria das espécies referenciadas para este 

território, em função dos estudos anteriormente realizados (IMAR, 2008).  

Os resultados correspondentes são apresentados nos Anexos III – Flora e habitats, 

Anexo IV – Herpetofauna e rato-de-Cabrera e Anexo V – Avifauna, do presente 

RECAPE. 

A partir desse conjunto de trabalhos, foi desenvolvida uma cartografia de sensibilidade 

ambiental do território (cf. IV – APROFUNDAMENTO DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 
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AMBIENTAIS), que suportou, desde logo, cada uma das localizações individuais das 

unidades de alojamento do aldeamento turístico e de todas as estruturas de apoio. 

Elemento 32. Apresentar o Programa de Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental (que 

deverá ser pormenorizado nomeadamente em termos de metodologias, técnicas e períodos de 

trabalho, explicitando segundo as fases de pré-construção, construção e exploração), 

considerando, ainda, os seguintes itens: 

• O programa de monitorização deve ser realizado em três fases – antes do início da 

construção, durante as obras e durante a exploração. 

• A fase de caracterização da situação das espécies/grupo a monitorizar na área antes da 

construção do projecto deverá abranger, pelo menos, um ciclo anual, de forma a conhecer 

as normais variações que se façam sentir ao longo do ano na utilização da área pela 

espécie (s) em questão. 

• A monitorização durante a fase de exploração deve ter uma duração não inferior a três 

anos, sendo que, e em função dos resultados obtidos, a pertinência de a prolongar deverá 

ser analisada em conjunto com o ICNB. 

• Para os vários factores ambientais, será necessário incluir pontos de controlo da 

amostragem, para que possa ser feita uma avaliação efectiva dos impactes do projecto, 

quer em fase de construção, quer em fase de exploração. 

• O Programa de Monitorização para a fase de exploração deverá ter em conta a incidência 

territorial e sazonal das várias actividades que decorrem na UNOP 4 de Tróia de forma a 

poder ser usado como efectiva ferramenta de acompanhamento e gestão ambiental. 

Face aos resultados obtidos no âmbito dos estudos conduzidos durante a preparação 

do presente RECAPE, foram delineados programas de monitorização para as 

componentes que se consideram mais relevantes no contexto deste Projecto de 

Execução, nomeadamente, flora e habitats, herpetofauna, avifauna e quirópteros. 

Seguindo as indicações para a estrutura do RECAPE, definidas no Doc n.º 

01/2016/GPF, os planos de monitorização propostos no âmbito do presente RECAPE 

são apresentados em capítulo autónomo (VI. - PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO), como 

solicitado na DIA. 

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. 

Foi efectuada uma análise retrospectiva com recurso a 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. Mesmo assim, para as primeiras (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. 
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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. 

Para a Caldeira de Tróia, foi analisado e comparado o limite definido pela vegetação 

de sapal e para as áreas predominantemente arenosas, quando possível em função da 

altura da maré, o limite do espraio. 

O resultado mais claro é a marcada constância da extensão e forma da área da 

Caldeira, com alguma variabilidade – essencialmente residual – observável nas flechas 

arenosas que marcam a transição entre a embocadura e os braços norte e sul, 

respectivamente. 

Na envolvente das ruínas romanas, para a escala de análise necessária – a área tem 

c. de 200 x 150 m – a resolução possível e os erros de georreferenciação, apenas 

permitem inferir a constância predominante da linha de costa – aliás, muito suportada 

pelo edificado romano – que apenas foi marcadamente alterada pelo enchimento 

artificial que, em 2007, permitiu proteger a primeira linha de cetárias com recurso às 

areias provenientes das fundações dos novos edifícios construídos no núcleo urbano 

de Tróia, enchimento esse, hoje em dia quase totalmente disperso pela circulação de 

maré. Esta avaliação é apresentada no Anexo XI do presente RECAPE.  

V.3.4 PROJECTO DE EXECUÇÃO 

Elemento 34. Demonstrar a compatibilização do Projecto de Execução com: 

a) o resultado obtido nas sondagens arqueológicas e escavações arqueológicas realizadas na 

Área envolvente ao Hotel Palácio Sottomayor, Centro de Interpretação Arqueológico e 

Ambiental e Área Envolvente, de forma a garantir, sempre que possível, a sua preservação in 

situ. 

Este ponto está respondido no âmbito do Elemento 13., acima. Ver também resposta 

ao Elemento 34. c), abaixo. 

b) as soluções de valorização referentes às estruturas arqueológicas que eventualmente 

tenham sido descobertas no âmbito dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos previamente à 

fase de elaboração do RECAPE.   

Este ponto está respondido no âmbito do Elemento 10., acima. Ver também resposta 

ao Elemento 34. c), abaixo. 

c) a adaptação ou reformulação dos projectos arquitectónicos ocorrentes após a eventual 

descoberta de vestígios arqueológicos de elevado valor patrimonial em resultado das 

sondagens e escavações arqueológicas ocorrentes em fase prévia à elaboração do RECAPE. 

A actual versão do Projecto de Execução resulta da sua adequação aos resultados das 

sondagens e escavações arqueológicas realizadas previamente à elaboração do 

presente RECAPE e da interacção com a Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

A 19 de Maio de 2022, a Comissão Científica do sítio arqueológico de Tróia, reuniu para 

apreciação do presente PE, no respeitante à envolvente das Ruínas Romanas de Tróia, 
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tendo sido decidido elaborar um parecer sobre a solução do PE para o Hotel Palácio 

Sottomayor e Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental. 

Esse parecer, datado de 24 de Maio de 2022, conclui que “... a solução do Projecto de 

Execução apresentado promoverá uma forte e clara valorização da estação 

arqueológica de Tróia, em especial, a construção de um Centro de Interpretação digno, 

a ligação da Basílica ao restante sítio e, ainda, o desanuviamento das vistas da Basílica 

e da Capela de Nossa Senhora de Tróia.” 

A acta e o Parecer constituem o Anexo XII ao presente RECAPE. 

d) as servidões existentes na área do projecto. 

Pela análise da planta UNOP 4 | Condicionantes do Projecto de Execução (AP_01 – 

Condicionantes), pode-se constatar que a área onde se insere o polígono de 

implantação do Projecto de Execução é condicionada pela zona non aedificandi relativa 

à protecção das ruínas romanas de Tróia, definida pela Portaria n.º1170/2009, de 5 

de Novembro (com as rectificações decorrentes da Declaração de rectificação n.º 

1699/2010 de 24 de Agosto de 2010), e por áreas de servidão militar (Decreto 

Regulamentar n.º 91/84 de 27 de Dezembro).  

Não serão intervencionadas quaisquer áreas abrangidas pelo Domínio Público Hídrico 

(Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro), de acordo com a delimitação na Planta de 

Condicionantes – geral do PP da UNOP 4 de Tróia, ou pela servidão Militar das 

instalações militares de Tróia, nos termos publicados no Diário da República n.º 91/84, 

de 27 de Dezembro. 

O polígono de implantação insere-se na Zona Especial de Conservação PTCON0011-

Estuário do Sado, da Rede Natura 2000, classificada pelo Decreto Regulamentar n.º 

1/2020, de 16 de Março, abrangida pelas orientações de gestão constantes do Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho. O presente processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental, nos termos do Artigo 40.º, n.º 4 do Plano de Urbanização (PU) de 

Tróia, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2000, de 6 de Abril, 

decorre da sua integração em área considerada sensível. 

e) o projecto de rede viária (acessos existentes e novos) que minimize os impactes de 

fragmentação e destruição de espécies e habitats com interesse para a conservação da 

natureza. 

A figura V.7 evidencia a optimização da rede viária que o abandono da construção dos 

planos de água permitiu, com a referida redução da sua extensão total em c. de 500 

m e a forma como o novo traçado se afastou de vários núcleos de Jonopsidium acaule 

e respeita as áreas de zimbral – habitat dunar protegido 2250*. 

 

https://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/219A00/65206525.pdf
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Figura V.7. Comparação dos traçados da rede viária no estudo prévio (2008) e no Projecto de Execução, 
sendo visível a menor sobreposição do actual traçado com as áreas de ocorrência de Jonopsidium acaule.  

A figura V.8 mostra como, ao longo do braço N da Caldeira (Prédio 5), a eliminação do 

acesso ao Centro Científico e Ambiental agora fundido no edifício dos Centros no Prédio 

1, libertou e eliminou a potencial presença humana (regular ou não) sobre um conjunto 

de núcleos de Ononis cossoniana, espécie avaliada como “em perigo” em Portugal.  
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Figura V.8. O acesso ao Centro Científico e Ambiental previsto no Estudo Prévio e PP confligia 
directamente com um conjunto de núcleos de Ononis cossoniana, espécie avaliada como “em perigo” em 
Portugal. A sua eliminação no Projecto de Execução obvia este problema. 

f) o levantamento no terreno dos elementos que permitam operacionalizar a implementação 

das medidas de minimização previstas para ao factor conservação da natureza que tenham 

em consideração os objectivos de conservação e as orientações de gestão definidas no Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 para as espécies e habitats desta área classificada, 

nomeadamente no que diz respeito à delimitação e sinalização de zonas sensíveis.  

O levantamento solicitado foi anteriormente apresentado no âmbito da resposta ao 

ponto 31. da DIA. Foram elaborados estudos de caracterização para as componentes 

consideradas mais relevantes a nível local, nomeadamente a flora vascular, os 

habitats, a avifauna, a herpetofauna e o rato-de-Cabrera, apresentados em detalhe 

nos Anexos III, IV e V do presente RECAPE).  

Adicionalmente, como referido em IV.2.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU 

COMPENSAÇÃO, MM2 – Condicionamento no terreno das áreas a intervencionar, 

será crítica a validação no terreno dos polígonos de implantação aquando do início de 

cada fase de construção, por forma a impedir a perda de indivíduos de espécies de 
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flora com estatuto de protecção ou ameaçadas de extinção e a degradação dos habitats 

protegidos na envolvente, devendo essa delimitação e o seu respeito ser verificados 

através do acompanhamento ambiental permanente previsto, especificamente no PAA, 

de implementação obrigatória. 

g) os requisitos da Portaria nº 372/2008, de 28 de Abril, necessários à classificação mínima 

de 4* para o conjunto turístico 

O excerto abaixo, com o resultado da classificação do PE (total de 414 pontos) obtida 

nos termos do ANEXO A – requisitos / Apartamentos Turísticos (Anexo III, Portaria n.º 

309/2015, Decl. Retif. N.º 49/2015) 2 , demonstra o cumprimento dos requisitos 

necessários à classificação mínima referida, de 4**** (acima de 210 pontos). 

 

h) o plano de faseamento da obra, sendo que os elementos gráficos a apresentar devem ter 

correspondência com as fases propostas, bem como os elementos referidos no art.º 7º da 

portaria nº 232/2008 de 11 de Março. 

Cf. Tabela III.2. Calendarização prevista da obra: infra-estruturas e arruamentos; 

edificações. (acima) 

A Portaria 232/2008, de 11 de Março, foi entretanto revogada pela Portaria 113/2015, 

de 22 de Abril. Os elementos requeridos na actual Portaria n.º 113/2015 constam do 

presente Projecto de Execução. 

i) soluções que sustentem a manutenção das cotas dos lagos da UNOP 4, face aos impactes 

que directa ou indirectamente possam ser associados aos volumes de água perdidos por 

evaporação, tendo em vista a protecção do aquífero que abastece Tróia. 

Não aplicável dada a eliminação dos lagos. 

35. O Projecto de Execução deve ser apresentado e aprovado pelas seguintes entidades: 

Turismo de Portugal, IP; 

Câmara Municipal de Grândola 

Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra; 

Capitania do Porto de Setúbal; 

Direcção Regional de Cultura do Alentejo 

 

 

2 http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/ 
Paginas/classificacao-et.aspx 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/%20Paginas/classificacao-et.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/%20Paginas/classificacao-et.aspx
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O presente Projecto de Execução foi já apresentado e discutido com as entidades 

indicadas na DIA (Tabela V.5 e Anexo XIII): 

 Tabela V.5. Entidades contactadas e informação trocada, nos termos da DIA. 

Entidade Tipo de contacto Documentos apresentados 

Turismo de Portugal, IP Reunião não presencial  

24/Jan/2022 

Relatório de reunião  

Câmara Municipal de 
Grândola – CMG  

Reunião não presencial 
03/Dez/2021 

Correspondência: 
convocatória da reunião  

Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra – APSS  

Reunião presencial 
7/Mar/2022 

Relatório de reunião  

Capitania do Porto de 
Setúbal 

Reunião presencial 
7/Mar/2022 

Correspondência  

Relatório de reunião 

Apresentação do PE  

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 
02/Dez/2021 e de 
08/Mar/2022  

 

Adicionalmente, o PE foi também apresentado e discutido com as entidades constantes 

na tabela V.6. Ver também Anexo XIII. 

 Tabela V.6. Entidades adicionais contactadas e informação trocada. 

Entidade Tipo de contacto Documentos apresentados 

Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo – 
ARH Alentejo 

Reunião não presencial  
07/Jan/2022 

Correspondência e 
agendamento de reunião  

Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas – ICNF 

Reunião não presencial 
16/Dez/2021 

Pedido de reunião 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Alentejo – CCDR-A  

Reunião presencial 
16/Nov/2021 

Correspondência e 
agendamento de reunião  

 

Elemento 36. Outros Projectos e Planos. 

- Projecto de vedação de áreas verdes de reserva natural 

Não está prevista a construção de qualquer tipo de vedações. 

- Projecto de rede viária (acessos existentes e novos) que minimize os impactes de 

fragmentação e destruição de espécies e habitats com interesse para a conservação da 

natureza e biodiversidade  

Cf. Elemento 34. e), acima e Projecto de Execução – Infra-estruturas – Planta geral da 

rede viária 

- Plano de monitorização da qualidade das águas dos lagos 

Não aplicável dada a eliminação dos lagos. 
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- Plano de desactivação 

A avaliação de impactes da Fase de Desactivação, que deverá ter lugar no final da 

vida útil do projecto, com a previsível demolição do edificado e a renaturalização da 

área de intervenção, não foi considerada pelo conjunto de razões apresentado em 

IV.1. METODOLOGIA (acima): 

- impossibilidade de antecipar o horizonte de funcionamento do projecto, incluindo a 

previsível e antecipada possibilidade de renovações maiores, características da 

actividade turística (cf. a recuperação prevista no PE do “palácio Sottomayor”, 

presentemente em ruína); 

- muito provável manutenção do uso turístico consagrado ainda que, dentro daquilo 

que possam vir a ser as condições ambientais – e sócio-económicas – da envolvente, 

num modelo reconfigurado; 

- impossibilidade de prever, a longo prazo (2 ou mais gerações), o devir de habitats e 

espécies no território, nomeadamente no quadro das alterações globais, a que se 

podem adicionar outras alterações, como o surgimento de novas espécies invasoras 

ou doenças. 

- Plano de gestão de resíduos (terras sobrantes) 

As terras sobrantes, num total estimado de 2045 m3, serão conduzidas a destino 

apropriado, sob a verificação do Sistema de Gestão Ambiental. 

- Plano de movimentações de terra  

Nas edificações propriamente ditas, não estão previstas movimentações significativas 

de terras. 

Tais movimentações apenas estão previstas no quadro da construção da rede viária, 

com a produção de um total de 2045 m3 de terras sobrantes que, como referido acima, 

serão conduzidas a destino apropriado, processo que será verificado no âmbito do PAA. 

Cf. Contornos verdes/vermelhos correspondentes a aterro /escavação, no Projecto de 

Execução – Infra-estruturas – Planta geral da rede viária. 

- Plano de aplicação de fertilizantes  

Não está previsto o recurso à aplicação de qualquer tipo de fertilizantes. 

- Plano de protecção contra incêndios 

O plano de protecção contra incêndios integra o Plano de Segurança Integrado (Anexo 

XIV do presente RECAPE). 

- Plano de emergência 

 O plano de emergência está englobado no Plano de Segurança Integrado (Anexo XIV 

do presente RECAPE). 

- Plano de comunicação para divulgação do projecto junto das populações 
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incluído no Plano de Acompanhamento Ambiental (Anexo II), de implementação 

obrigatória, especificamente, no seu Anexo X – Cláusulas ambientais, ponto I.1, da 

responsabilidade do Dono de Obra. 

- Plano de gestão e manutenção a a aplicar a áreas sujeitas a revestimento vegetal 

 Corresponde ao Projecto de Execução de Arquitectura Paisagista. 

- Plano com identificação clara das vias de circulação e de sinalização rodoviária dentro e na 

envolvente do empreendimento 

A Proposta de Regulamento de Circulação e Estacionamento para a UNOP 4 – Tróia 

responde cabalmente a esta solicitação (Anexo X). 

- Plano de manutenção e segurança de protecção florestal, vigilância, intervenção em fogos 

florestais 

A “manutenção e segurança de protecção florestal, vigilância, intervenção em fogos 

florestais”, está contemplada no Plano de Segurança Integrado (Anexo XIV do presente 

RECAPE), especificamente no seu Anexo XI – Plano de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PDFCI). 

- Plano de gestão de resíduos 

Contemplado, na fase de obra, pelo carácter obrigatório do PAA (Anexo II); na fase de 

funcionamento, no âmbito do SGA.  

- Plano de acessibilidades 

 Contemplado na Proposta de Regulamento de Circulação e Estacionamento para a 

UNOP 4 – Tróia (Anexo X). 

- Plano de segurança e contingência 

 O plano de segurança e contingência integra o Plano de Segurança Integrado (Anexo 

XIV do presente RECAPE). 

- Estudos e planos a desenvolver pelo empreiteiro 

O Plano de estaleiro será desenvolvido pelo empreiteiro antes de iniciada a empreitada. 

- Plano de gestão ambiental da empreitada (a implementar na fase de obras do 

empreeendimento, com o objectivo de controlar os aspectos ambientais mais significativos 

identificados para a fase de construção e de garantir o cumprimento da legislação em vigor e 

a implementação das medidas expressas na DIA)  

Como referido acima (cf. III.10 ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL), o Plano de 

Acompanhamento Ambiental da obra (Anexo II), sendo um instrumento de 

implementação obrigatória, é o garante fundamental do cumprimento e da 

verificação/fiscalização de todas as medidas de mitigação e minimização previstas para 

a fase de obra, especificamente das de cariz ambiental.  

Este plano vincula o dono da obra e o(s) empreiteiro(s) à implementação de todas as 

medidas expressas na DIA (cf. Anexo X do PAA - Cláusulas ambientais). 



Conformidade do Projecto de Execução com a DIA 

110 

- Plano de integração paisagística (PIP) adaptado ao Projecto de Execução. O PIP deve 

contemplar, além do enquadramento do projecto, todas as áreas afectadas pelos trabalhos de 

construção e movimentação de maquinaria (de que são exemplo, os caminhos de acesso, os 

depósitos de materiais e inertes e vazadouros e os parques de maquinaria, incluindo áreas de 

estaleiro). Este plano deverá ainda promover a beneficiação ecológica da área a intervencionar. 

O Projecto de Execução de Arquitectura Paisagista que integra o Projecto de Execução 

em análise, contempla a recuperação de todas as áreas afectadas, directa ou 

indirectamente, pelos trabalhos de construção, além do enquadramento geral do 

projecto de arquitectura e a recuperação de áreas que sejam intervencionadas no 

âmbito do controle de espécies exóticas invasoras nos Prédio 1 (Ruinas Romanas), 

Prédio 2 (Eco resort 1) e Prédio 4 (Serviços). Constitui-se, assim, como o Plano de 

integração paisagística (PIP) proposto (Anexo VII).  

Elemento 37. Caracterização do Ruído: 

- Avaliação da situação de referência da área afecta ao projecto e zonas vizinhas, de acordo 

com a Circular Clientes n.º 2/2007 do Instituto Português de Acreditação, para verificação da 

representatividade dos níveis sonoros avaliados; 

- Avaliação dos níveis sonoros resultantes da fase de exploração, identificando sempre que se 

justifique, a presença ou não de componentes tonais e ou impulsivas nesse ruído, e definição 

de medidas de minimização eventualmente necessárias, de forma a assegurar o cumprimento 

do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, na sua redacção actual; 

- Informação referente à maquinaria de carácter ruidoso a utilizar e respectivos regimes de 

funcionamento, em n.º de horas/dia. 

Na ausência de alterações significativas no ambiente receptor – área do projecto e 

zonas vizinhas – foi utilizado como situação de referência o estudo de caracterização 

e de elaboração de mapas de ruído na área da UNOP 4 de Tróia, elaborado em Abril 

de 2008, apresentado no Anexo XV ao presente RECAPE, onde se inclui o Relatório 

Final e Peças Desenhadas (mapas de ruído). O referido estudo teve como objectivo a 

estimativa dos níveis de ruído a que os receptores ficarão expostos após a intervenção, 

e a proposta de implementação de medidas correctivas por forma a reduzir os níveis 

de exposição, caso necessário. Os valores dos níveis sonoros, obtidos para os 

indicadores Lden e Ln, satisfaziam já os limites legais para zonas sensíveis, de 55 dB(A) 

para o indicador diurno-entardecer-nocturno (Figura V.9), Lden, e 45 dB(A) para o 

indicador nocturno, Ln, como determina a alínea b) do n.º 1 do Artigo 11.º do 

Regulamento Geral do Ruído3. Nesse sentido, tendo-se verificado a conformidade com 

a legislação não foram propostas quaisquer medidas de minimização. De notar, 

adicionalmente, que a eliminação da construção do Centro Científico e Ambiental e 

respectivo acesso no Prédio 5, eliminará correspondentemente a perturbação a nível 

 

 

3 Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março, e 

alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto. 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/01/01200/03890398.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/03/05400/16281628.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/08/14700/0491204913.PDF
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de ruído que seria gerada por esses usos neste território (Figura V.9), desde logo, ao 

longo da via de acesso. 

As Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA) consagram as condições da maquinaria a 

utilizar, nomeadamente no respeitante à sua marcação “CE”, definida na decisão n.º 

93/465/CEE, nos termos do Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março, e os 

correspondentes regimes de funcionamento e manutenção. 

Figura V.9. Mapa de ruído da UNOP 4 – Indicador Lden. 

V.4 OUTRAS CONDIÇÕES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO PROJECTO 

Para licenciamento do Projecto de Execução correspondente ao Estudo Prévio da Ocupação 

Turística da UNOP 4 de Tróia, avaliado a nível dos correspondentes impactes ambientais, a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) inclui um conjunto de medidas de minimização, 

incluindo medidas gerais para a fase de construção disponibilizadas em documento da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), e um conjunto alargado de medidas de minimização e 

compensação para as fases de construção e exploração. 
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De notar aqui que, todas as medidas referidas, cuja implementação deva comprometer o 

empreiteiro, estão integradas nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da obra (Anexo II), que integrará qualquer processo de concurso 

de empreitada.  

V.4.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO GERAIS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Medida 1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização 

Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do 

Ambiente: 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 14, 17 a 21, 23, 26 a 28, 34, 40 a 50 e 54; no que se refere ao 

Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) – 2, 8, 29 a 33, 37 a 39.  

As medidas de minimização gerais constantes da lista de medidas de minimização da 

fase de construção, disponibilizada pela APA, e elencadas na DIA, correspondem a: 

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

designadamente à população residente na área envolvente. A informação 

disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais 

acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à população, 

designadamente a afectação das acessibilidades. 

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

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções susceptíveis 

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

designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

As medidas 1. e 3. Enquadram-se no tipo de acções que já decorrem do 

Sistema de Gestão Ambiental implementado no TROIA RESORT, pelo que 

fazem parte dos compromissos assumidos pelo promotor e estão contempladas 

nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo desta forma o(s) 

empreiteiro(s) à sua implementação. 

A certificação ambiental do SGA do TROIA RESORT, sujeito a auditorias 

periódicas (certificação ISO 14001 desde 2005 e registado no EMAS – Sistema 

Comunitário de Ecogestão e Auditoria desde 2008), garante que a execução 

destas medidas será verificada. 

No respeitante, especificamente, à divulgação do programa de execução das 

obras junto da população potencialmente afectada, da responsabilidade do 

promotor, na ausência de uma verdadeira população residente, prevê-se que 

a mesma seja feita através de contacto directo junto das entidades gestoras 

dos diferentes empreendimentos: Associação Viver Tróia; Condomínios dos 

apartamentos turísticos em Tróia; Condomínios da UNOP 2; APROSOL-

Associação de proprietários de Soltroia (UNOP 6); Pestana Tróia – Eco-resort 

& Residences (UNOP 5); bem como do Ponto de Apoio Naval de Tróia; da Junta 

de Freguesia do Carvalhal; e da Junta de Freguesia da Comporta. 

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

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

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

genericamente entre o início de Abril e o fim de Junho. 
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Esta medida, contemplada na calendarização da obra (cf. Tabela III.2, acima) 

está vertida nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo 

desta forma o empreiteiro à sua implementação. A verificação do seu 

cumprimento está prevista no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra, 

de implementação obrigatória. 

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

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

medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, e respectiva 

calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das 

obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de 

concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da 

execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As 

cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono 

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

planeamento previsto. As medidas apresentadas para a fase de execução da obra e 

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

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

de outras que se venham a verificar necessárias. 

Como referido acima (Condicionante 10.), o TROIA RESORT possui um Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA) que tem por âmbito a sua exploração e que se 

encontra implementado de acordo com o modelo da norma ISO 14001 e com 

os requisitos do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria – EMAS. Este 

SGA foi certificado pela SGS ICS, de acordo com o referencial ISO 14001, em 

Junho de 2005, e registado no EMAS em Maio de 2008.  

Neste quadro, as medidas a concretizar na fase de obra estão integradas nas 

Cláusulas ambientais do Plano de Acompanhamento Ambiental da obra (PAA, 

Anexo II do RECAPE), que integrará o processo de concurso da empreitada e 

será de implementação obrigatória por parte do empreiteiro, 

responsabilizando-o face às questões de natureza ambiental associadas à 

execução da obra. 

No âmbito do Programa anual de Gestão Ambiental, que contempla os 

objectivos e metas ambientais, tendo por base os compromissos estabelecidos 

na Política de Ambiente e os aspectos com impacte ambiental significativo, a 

elaboração de um Plano de Gestão Ambiental é um dos requisitos cuja 

execução será avaliada no âmbito da verificação associada ao registo no EMAS. 

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

intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive 

reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e 

abertura de acessos.  

O Projecto de Execução em análise localiza-se integralmente em área da Rede 

Natura 2000, donde as restrições que inclui, relativas à intervenção no 

território. Os estaleiros de obra localizar-se-ão no interior do polígono de 

intervenção, não sendo ocupadas quaisquer áreas ambientalmente mais 
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sensíveis, nem havendo movimentações de terras associadas (Figura V.9, 

correspondente ao estaleiro principal). Esse compromisso está assegurado nas 

Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA). Dada a localização da área a 

intervencionar e a natureza da intervenção, não é previsível a necessidade de 

abertura de outros acessos à obra além dos existentes para acesso aos prédios 

a intervencionar: Prédio 1 (ruínas Romanas); Prédio 2 (Eco resort 1) e Prédio 

4 (Serviços). 

 

Figura V.9. Localização prevista do estaleiro de obra principal (c. 1500 m2), em acacial na área da futura 
recepção do Eco resort (Extracto da Planta AP_P2_07 – localização do estaleiro da obra principal). O 
tracejado a preto corresponde ao traçado da EM 253-1. 

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

decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para 

a execução da obra. 

Esta medida está contemplada nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.  
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Assim, previamente ao início da obra, será feita uma delimitação física da área 

de intervenção e a sinalização de espécies e habitats com interesse para a 

conservação, de modo a evitar a sua destruição acidental, da forma que se 

revelar mais apropriada e sob o devido acompanhamento técnico.  

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

viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas 

afectadas pela obra.  

Nos termos das Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), salvo nos locais com 

espécies exóticas, de onde não se deverão usar terras sobrantes, a camada 

superficial de solo será acondicionada e utilizada nos trabalhos de integração 

paisagística. 

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

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

reutilização.  

A natureza das intervenções previstas e a cobertura vegetal presente na área 

de intervenção determinam que apenas haverá lugar à produção de biomassa 

vegetal em quantidades médias. No caso de biomassa vegetal e resíduos de 

acacial, estes materiais deverão ser sempre encaminhados para destino final 

que não potencie o risco de propagação das acácias. A medida está incluída 

nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo desta forma o 

empreiteiro à sua implementação.  

12. Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico 

deve-se efectuar o acompanhamento arqueológico das acções de desmatação e 

proceder a prospecção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, 

aquando da caracterização da situação de referência. 

A medida está incluída nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo, desta forma, o dono da obra e o empreiteiro à sua 

implementação.  

13. Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico 

deve-se efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem 

a movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam afectar 

o património arqueológico.  

A medida está incluída nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo, desta forma, o dono da obra e o empreiteiro à sua 

implementação.  

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

limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas. 

A medida está incluída nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo, desta forma, o empreiteiro à sua implementação.  
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17. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 

material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar 

para fora da área de intervenção).  

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

devem ser armazenados em locais com características adequadas para depósito.  

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

contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação 

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

até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.  

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

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

a sua estabilidade. 

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

zonas de depósito deve excluir [nomeadamente] áreas do domínio hídrico, áreas 

inundáveis, áreas com estatuto de protecção [ambiental, patrimonial, ou outra], áreas 

urbanas e/ou turísticas e locais sensíveis [sob diferentes pontos de vista]. 

No referente às medidas 17., 18., 19., 20. e 21., a modelação do terreno foi 

projectada de modo a minimizar a existência de sobrantes. Adicionalmente, os 

trabalhos de integração paisagística previstos no correspondente Projecto de 

Execução absorverão potenciais sobrantes, excepto os provenientes de locais 

com espécies exóticas.  

De referir adicionalmente que, dadas as características e natureza da área de 

intervenção, não se prefigura qualquer probabilidade de existência de 

materiais de escavação contaminados. No entanto, todos os produtos 

provenientes de áreas com espécies exóticas deverão ser armazenados em 

locais com características apropriadas e encaminhados para destino final 

adequado.  

A camada de terra vegetal, quando exista e não inclua expécies exóticas, será 

retirada da decapagem do terreno objecto de modelação, e guardada em 

pargas de 1,5 m de altura, na proximidade da área de intervenção, ou em área 

específica para o efeito, definida pelo dono de obra. 

Estas medidas estão vertidas nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.  

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

seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 

existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações 

na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

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

previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para 

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

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

circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

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

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

e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem 

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

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

No respeitante às medidas 23., 26., 27. e 28., na ausência de receptores 

sensíveis e face às características do projecto e do território (nomeadamente, 

a nível de acessos) não é previsível que estas sejam aplicáveis, 

especificamente no tocante a eventuais desvios de tráfego. O acesso aos locais 

de obra será feito directamente a partir da Estrada Municipal 253-1 e da via 

existente de acesso à estação arqueológica, sem necessidade de 

melhoramento e não havendo também lugar à abertura de qualquer novo 

acesso específico.  

As medidas aplicáveis estão incluídas nas Cláusulas ambientais (Anexo X do 

PAA), comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.  

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

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

em vigor. 

Nos termos do Artigo 11º do PP da UNOP 4 de Tróia, toda a área da UNOP 4 é 

classificada como zona sensível para efeitos da prevenção e controle da 

poluição sonora. Como tal, nos termos do artigo 11.º do Regulamento Geral 

do Ruído (RGR), não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior 

a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo 

indicador Ln. 

As obras deverão decorrer durante o período diurno, entre as 8h e as 20h, de 

acordo com o artigo 14.º do RGR. Neste quadro, esta e outras medidas de 

minimização necessárias para controlo do ruído durante a fase de construção, 

incluindo a consagração das condições da maquinaria a utilizar, 

nomeadamente no respeitante à sua marcação “CE”, de acordo com a 

legislação em vigor, constam nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.  

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

resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 

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

responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para 

os diferentes fluxos de resíduos.  

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

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

prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível 
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a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água 

e zonas de máxima infiltração.  

42. São proibidas queimas a céu aberto.  

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

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

promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para 

reciclagem.  

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

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

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

recicláveis e, subsequentemente, valorizados. 

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

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

preferencialmente a reciclagem.  

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

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

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

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

alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente 

encaminhados para tratamento.  

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

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

de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, 

combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia 

de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.  

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

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

adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador 

licenciado. 

No que diz respeito às medidas 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. e 49., 

a escala e as características da obra não pressupõem o armazenamento de 

óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos. No entanto, por precaução, 

deve ser assegurada a instalação no local de obra de bacias de retenção 

impermeáveis.  

A gestão dos diversos tipos de resíduos de obra será efectuada de acordo com 

os parâmetros definidos no Sistema de Gestão Ambiental do TROIA RESORT, 

cuja certificação é garantia de execução destas medidas. Adicionalmente, estas 

medidas constam nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo 

desta forma o empreiteiro à sua concretização.  

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

com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria 
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de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no 

mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução de obra está 

prevista em função dos objectivos do projecto, que visa a integração do 

Aldeamento Turístico na paisagem envolvente, tendo sido desenvolvido nesse 

âmbito o Projecto de Execução da Arquitectura Paisagista. De acordo com as 

intervenções previstas nesse projecto, as condições originais serão repostas 

e/ou melhoradas em toda a envolvente. 

54. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente 

degradada – através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento 

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

A recuperação ou beneficiação paisagística da área envolvente das diferentes 

construções/intervenções, está prevista no Projecto de Execução de 

Arquitectura Paisagista, de forma adaptada às especificidades de cada uma das 

áreas a intervencionar: Prédio 1 (Ruinas Romanas; Prédio 2 (Eco resort 1); 

Prédio 4 (Serviços). 

Nos termos da DIA, as medidas 2., 8., 29. a 33. e 37. a 39. da Lista de Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção da APA4, foram integradas no corpo do PAA 

(Anexo II deste RECAPE), como referido, de implementação obrigatória. 

Fase de preparação prévia à execução das obras 

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

dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.  

Fase de execução da obra  

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais  

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

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

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

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

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

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

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

dispersão de poeiras. 

31. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que 

originem o menor ruído possível. 

 

 

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

https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2903/anexo%20ii%20-%20medidasdeminimizacaogerais2016617165759.pdf
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32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 

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

estado de conservação/manutenção. 

33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos 

à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, 

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

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

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

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

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

deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento 

de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser 

instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e 

manutenção desses dispositivos adequados. 

39. Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e 

instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que 

alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos 

limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

O cumprimento de todo este conjunto de medidas está assegurado pelo 

carácter obrigatório do PAA (Anexo II) e pela sua inclusão nas correspondentes 

Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA). 

V.4.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO  

V.4.1.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

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

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

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

armazenamento temporário de terras, estas deverão ser protegidas com coberturas 

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

pelo vento, para posterior integração nos trabalhos de arquitectura paisagística. 

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

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

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

boa infiltração da água. Devem as mesmas localizar-se nas zonas adjacentes às áreas onde 

posteriormente o solo irá ser aplicado. Deve ser executada uma sementeira de leguminosas 

para garantir o arejamento e a manutenção das características físico-químicas da terra. 

As medidas 2. e 3. estão devidamente contempladas nas Cláusulas ambientais (Anexo 

X do PAA). Exceptuam-se terras sobrantes e camada de solo orgânico provenientes de 

áreas com povoamentos de espécies exóticas, nomeadamente acacial, que devem ser 

encaminhadas para destino final que não potencie o risco de propagação das mesmas.  
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Medida 4. Implementar práticas periódicas de arejamento de solo, de forma a melhorar as 

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

Face às características e à natureza e estatuto da área de implantação do Projecto de 

Execução alvo do presente RECAPE, esta medida considera-se não aplicável já que 

apenas no traçado da rede viária são previsíveis acções capazes de promover a 

compactação do solo, nesse caso, como pretendido. 

Por outro lado, a implementação deste tipo de medidas em fase de obra poderia levar 

a uma alteração de carácter duradouro das características do solo que potenciam a 

presença e instalação, em última análise, dos habitats dunares protegidos, 

nomeadamente de zimbral (2250*) e de pinhal (2270*). 

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

poupança de água; 

Estas medidas enquadram-se no Sistema de Gestão Ambiental já em vigor no TROIA 

RESORT. A certificação ISO 14001 e EMAS deste SGA garante que estas medidas serão 

implementadas no âmbito da gestão corrente. 

Adicionalmente, esta medida está vertida na lista de normas de cariz ambiental a 

implementar na fase de exploração do empreendimento (Anexo XVI do presente 

RECAPE).  

Medida 6. Inspecção periódica das tubagens das captações; 

Nos termos do Edital N.º 299 da Câmara Municipal de Grândola, de 10 de Dezembro 

de 2009, a gestão e manutenção dos sistemas de abastecimento público de água na 

ADTT, foi delegada na Infratróia – Infraestruturas de Tróia – EM. Assim, esta medida 

caberá a essa entidade. 

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

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

de rega; 

Não aplicável dada a ausência de rega. 

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

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

Não aplicável dada a ausência de rega. 

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

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

A calendarização adoptada (cf. Tabela III.2, acima) exclui sempre a realização destas 

actividades durante o período de Fevereiro a Junho. Adicionalmente, o PE não 

contempla qualquer rede de rega. 

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

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

modo reduzir a produção de ruído e de poluição, minimizando os efeitos da sua utilização, no 

sentido de não afugentar as espécies. 
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As Cláusulas ambientais do PAA (Anexo X do PAA) consagram as condições da 

maquinaria a utilizar, nos termos da lei em vigor, nomeadamente no respeitante à sua 

marcação “CE” e à sua manutenção. 

Medida 11. Limitar a velocidade máxima de circulação automóvel dentro da propriedade 

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

também para a fase de exploração). 

A circulação dentro da área de intervenção está devidamente regulada na Proposta de 

Regulamento de Circulação e Estacionamento para a UNOP 4 – Tróia, que estabelece 

a velocidadade máxima de circulação automóvel de 30 km/h e os locais de paragem e 

estacionamento. 

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

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

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

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

Serão delimitadas por técnico especializado, previamente ao início de cada fase de 

obra, as áreas de ocorrência dos habitats protegidos 2270* e 2250pt2* e assinalados 

os indivíduos isolados de piorro (Juniperus navicularis) ou de pinheiros que ocorram 

na envolvente próxima de cada polígono de implantação de modo a minimizar possíveis 

afectações destes locais e a destruição desnecessária de indivíduos. Esta medida está 

contemplada nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo o promotor 

e o empreiteiro à sua implementação.  

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

áreas mais sensíveis da UNOP. 

Não aplicável uma vez que não haverá actividade hípica.  

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

ser delimitadas fisicamente (com fita plástica ou outro material) as zonas 

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

de instalação acompanhado por um técnico especializado. 

Esta medida está contemplada nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo o promotor e o empreiteiro à sua implementação. A sinalização ou 

delimitação física será efectuada da forma que se revelar mais apropriada no terreno, 

previamente ao início de cada fase de obra e sob o devido acompanhamento por 

técnico qualificado. 

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

(Lygos monosperma). 

Esta medida está contemplada no Projecto de Execução da Arquitectura Paisagista, 

nomeadamente na lista de espécies a utilizar nas intervenções previstas. 

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

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

propagação (sementes, estacas), que deverá ser obtido a partir das populações locais. 
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Não está prevista qualquer intervenção na área de sapal. No restante, a medida está 

contemplada nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo o 

empreiteiro à sua implementação. O potencial de obtenção de material genético das 

populações locais está contemplado no Anexo III ao presente RECAPE – Flora e 

Habitats.  

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

especial precaução no acesso ao centro científico e ambiental, devido aos núcleos de Linaria 

ficalhoana).  

A minimização da área de trabalho e movimentação de máquinas está subjacente a 

todas as intervenções que venham a ter lugar na UNOP 4, desde logo nos termos das 

Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA). Como anteriormente referido, o Projecto de 

Execução não prevê qualquer intervenção no Prédio 5, onde estava prevista a 

construção desse Centro.  

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

importantes de Linaria ficalhoana. Delimitar fisicamente (com fita plástica ou outro material) 

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

o trabalho de instalação acompanhado por um técnico especializado.  

O PE não prevê a instalação de passadiços para percursos pedonais. Os percursos 

pedonais serão estabelecidos após delimitação física (preferencialmente sem recurso 

a fita plástica), na época apropriada, de eventuais núcleos de espécies sensíveis, por 

técnico devidamente qualificado. Este processo está contemplado nas Cláusulas 

ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo o empreiteiro à sua implementação. 

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

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

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

Estas indicações estão contempladas nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo o empreiteiro à sua implementação. Nos termos da calendarização do 

Projecto de Execução (cf. Tabela III.2, acima), a erradicação e controlo de espéceis 

invasoras, apenas poderá decorrer entre Agosto e Fevereiro. 

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

mais sensíveis da UNOP 4. 

Não aplicável uma vez que não haverá actividade hípica.  

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

espécies-alvo, contribuindo para a manutenção da densidade dos passeriformes de pinhal e 

para compensar a possível diminuição da densidade de algumas espécies em virtude do 

aumento da carga humana. A maioria destas caixas-ninho deverá ser instalada longe dos 

percursos pedonais e equestres. 

Está prevista a instalação de cerca de 50 caixas-ninho de dois tipos: um, com entrada 

circular com c. de 30 mm de diâmetro, para os passeriformes que criam em cavidades 

(como chapins, trepadeiras ou estrelinhas); outro, para espécies como tordos, melros, 
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rabirruivos e fringelídeos como tentilhões, chamarizes ou verdilhões – caixas meio-

abertas.  

A sua localização e instalação só deverá ocorrer após o início da fase de exploração, 

como proposto na DIA, pelo que tanto a instalação como a correspondente manutenção 

estão contempladas na lista de normas de cariz ambiental a implementar na fase de 

exploração do empreendimento (Anexo XVI do presente RECAPE).  

Medida 22. As operações de desmatação deverão ocorrer fora da época de reprodução das 

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

abandono do ninho ou pela morte directa de crias e/ou adultos. Sempre que possível, a 

desmatação não deverá ser total, devendo ser deixadas manchas que mantenham a utilidade 

da área para as espécies de aves que dependem deste tipo de habitat. 

Na calendarização adoptada (cf. Tabela III.2, acima) o período de Março a Junho está 

integralmente salvaguardado, relativamente às operações de desmatação. As medidas 

relativas à desmatação decorrem das Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo desta forma o empreiteiro ao seu cumprimento.  

Medida 23) No Eco resort, plantar uma orla de vegetação palustre nos lagos de água doce, 

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

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

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

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

este “recanto” do lago uma zona de refúgio para a avifauna aquática e para numerosas 

espécies de passeriformes migradores (transarianos). A instalação de ilha nestes lagos poderá 

beneficiar a reprodução de várias espécies aquáticas, como patos, galeirões e mergulhões.  

Não aplicável dado que a construção dos planos de água foi abandonada no PE. 

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

alguma continuidade (funcionando como “corredor” para pequenos passeriformes 

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

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

Esta medida está contemplada no Projecto de Execução de Arquitectura Paisagista. 

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

sul”), idealmente no seu extremo sudeste, que poderá também servir para a monitorização da 

área. A construção deste possível abrigo não deverá em caso algum comprometer o uso desta 

área por parte das aves.  

Não aplicável dado que a construção dos planos de água foi abandonada no PE. 

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

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

orlas sul e parte da orla oeste de Caldeira, incluindo as áreas correspondentes a manchas de 

sapal mais densas.  



RECAPE do Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia  
 

125 

A rede de trilhos pedonais prevista não circunda toda a orla da Caldeira, libertando 

especificamente toda a margem E do braço N e as orlas S, SO e O até perto do actual 

observatório de aves (Figura V.10).  

V.10. Rede de trilhos pedonais prevista (Extracto da Planta AP_02 – UNOP 4| Trilhos pedonais e avifauna).  

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

evitar a perturbação e fuga das aves. 

O PE não prevê a construção de passadiços. A proposta de rede de trilhos pedonais 

exclui percursos junto ou ao longo da linha limite superior do sapal em toda a área 

mais sensível para a avifauna. 

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

autóctones.  



Conformidade do Projecto de Execução com a DIA 

126 

Propõe-se que a criação de uma barreira visual seja abandonada, dada a distribuição 

da rede de trilhos pedonais, afastada do limite superior do sapal, a ausência de 

percursos sobrelevados e o seu potencial para desvirtuar o território, paisagística e 

ecologicamente. Está prevista apenas a renaturalização espontânea de secções dos 

actuais trilhos que circundam a Caldeira, especificamente na sua orla S e SO, com 

recurso ao seu abandono/encerramento. 

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

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

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

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

Para além do observatório existente, localizado e construído de acordo com proposta 

do ICNF, propõe-se agora um segundo observatório na margem oposta (E) da Caldeira 

em localização articulada com a rede de percursos de interpretação (Figura V.10). Nos 

termos do Projecto de Execução da Arquitectura Paisagista, a aproximação aos 

observatórios será circundada por sebes vivas arbustivas de espécies autóctones, por 

exemplo, de Pistacia lentiscus.  

Medida 30. Limitar as áreas de circulação de cavalos na Caldeira.  

Não aplicável uma vez que não haverá actividade hípica.  

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

construção e da abertura de novos acessos.  

Princípio estabelecido no EP e que se manteve no presente PE (Figuras III.15 e V.7). 

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

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

De acordo com o Projecto de Execução, o acesso aos locais de obra será sempre 

assegurado através da rede viária prevista, com vias que, em fase de obra, terão uma 

largura máxima de 6 a 7 m. 

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

doce do Eco resort, de forma a permitir a colonização pela rã-verde (Rana perezi) desses lagos 

antes da transformação do seu habitat actual em zona de sapal, com benefício para outras 

espécies de anfíbios que eventualmente não tenham sido detectadas no decurso dos trabalhos 

de inventariação. 

Não aplicável, uma vez que não haverá lugar à construção de lagos de água doce nem 

ao alagamento a partir da Caldeira.  

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

sua permanência na região. 

Durante os trabalhos de campo de base para o EIA do estudo prévio da ocupação 

turística da UNOP 4, em 2008 (Pita, 2008), aventou-se a possibilidade da presença do 

rato-de-Cabrera neste território, na sequência da detecção de “uma latrina com 

dejectos antigos”, atribuídos a animais desta espécie, numa zona junto à Caldeira. 
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Mais de uma década depois da DIA, e durante várias prospecções dirigidas à detecção 

da espécie, não foram encontrados quaisquer indivíduos ou indícios da sua presença 

na área da UNOP 4. Assim sendo, perante toda a evidência disponível, conclui-se que 

a espécie não ocorre neste território e, como tal, todos os pontos da DIA relativos a 

esta espécie são tratados nesse pressuposto.  

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

de habitats potencialmente favoráveis ao rato de Cabrera, nomeadamente vegetação 

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

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

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

Cistus psilocepalus, Cistus salvifosium, Asparagus aphyllus, Halimium halimifolium ou Ulex 

welwitschianus), espécies já presentes em Tróia. 

Não aplicável uma vez que a construção de lagos foi abandonada no PE. 

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

alimentação. 

Não aplicável por referente ao rato-de-Cabrera. 

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

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

eventual transferência para o morcegário dos morcegos que utilizam esta casa.  

Integrado nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), que comprometem o promotor 

e o empreiteiro. 

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

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

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

desse período. 

Integrado nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo, desta forma, 

o empreiteiro. 

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

Integrado nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo, desta forma, 

o empreiteiro. 

Medida 40. Colocar sinalização nas proximidades do acesso. 

Integrado nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo, desta forma, 

o empreiteiro. 

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

Na ausência de áreas residenciais adjacentes à obra, não é previsível qualquer 

perturbação das acessibilidades na sua envolvente.  
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Medida 42. Assegurar a manutenção, conservação e limpeza regular de todos os acessos 

rodoviários e pedonais localizados na área afecta à obra. 

Integrado nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), comprometendo, desta forma, 

o empreiteiro. 

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

movimentações/revolvimentos de solos, nomeadamente a construção de caminhos de acesso, 

implantação de estaleiros, áreas de depósito e empréstimo de terras, construção de edifícios, 

abertura de valas para as infra-estruturas, plantação de vegetação, estacionamentos, entre 

outros. 

Todos os trabalhos a realizar, que envolvam movimentação ou revolvimento de solos 

serão devidamente acompanhados por um arqueólogo, nos termos das Cláusulas 

ambientais (Anexo X do PAA), que comprometem o promotor e o empreiteiro. 

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

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

realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

Todos os trabalhos a realizar, que envolvam movimentação ou revolvimento de solos 

serão devidamente acompanhados por um arqueólogo, nos termos das Cláusulas 

ambientais (Anexo X do PAA), que comprometem o promotor e o empreiteiro. 

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

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

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

Todos os trabalhos a realizar, que envolvam movimentação ou revolvimento de solos 

serão devidamente acompanhados por um arqueólogo, nos termos das Cláusulas 

ambientais (Anexo X do PAA), que compromentem o promotor e o empreiteiro. O 

correspondente pedido de acompanhamento será devidamente formalizado em tempo 

útil. 

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

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

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

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

fugas, do solo ou água. 

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

autobetoneiras. 

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

acidente. 

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

transporte para destino final, em local devidamente impermeabilizado e possuam sistema de 

retenção de escorrências de modo a impedir a contaminação do solo ou água. 
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Medida 50. Armazenar o material resultante das acções de escavação que contenha vestígios 

de contaminação em local que não permita a contaminação dos aquíferos, através da 

escorrência devida à precipitação. 

As medidas 46., 47., 48., 49. e 50., todas relacionadas com a gestão de resíduos de 

obra, estão contempladas nas Cláusulas ambientais (Anexo X do PAA), 

comprometendo desta forma o empreiteiro. A gestão dos resíduos de obra deverá ser 

desenvolvida de acordo com os procedimentos já estabelecidos no Sistema de Gestão 

Ambiental do TROIA RESORT, em vigor. É de referir ainda que não é previsível a 

existência na obra de depósitos significativos de quaisquer dos produtos mencionados 

e que também não é previsível a existência de material de escavação contaminado.  

V.4.1.2 FASE DE EXPLORAÇÃO: 

Medida 51. Proceder aos rigorosos acondicionamento, armazenagem, manuseamento e 

aplicação de fertilizantes, herbicidas e fungicidas; 

O PE não prevê a utilização de fertilizantes, herbicidas e/ou fungicidas.  

Medida 52. Inspecção periódica das tubagens das captações. 

Nos termos do Edital N.º 299 da Câmara Municipal de Grândola, de 10 de Dezembro 

de 2009, a gestão e manutenção dos sistemas de abastecimento público de água na 

ADTT, foi delegada na Infratróia – Infraestruturas de Tróia – EM. Assim, esta medida 

depende dessa entidade. 

Medida 53. Assegurar que o enchimento das piscinas a partir da rede de abastecimento de 

água potável, seja efectuado em período de época baixa.  

A medida está integrada nas normas de cariz ambiental a implementar na fase de 

exploração do empreendimento (Anexo XVI do RECAPE). Estas normas, a incluir nos 

documentos constitutivos, designadamente no Regulamento de Administração, 

vincularão assim o promotor, proprietários e a própria administração/entidade 

exploradora. 

Medida 54. Utilizar um sistema de controlo de irrigação, que permita proceder à correcta 

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

de rega. 

Medida 55. Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas. 

Medida 56. Implementar o Plano de Gestão de Rega; 

Medida 57. Implementar o Plano de Aplicação de Fertilizantes; 

As medidas 54., 55., 56. e 57. não são aplicáveis uma vez que não haverá rega ou 

utilização/aplicação de fertilizantes no quadro do presente PE. 

Medida 58. Implementar o Plano de Gestão de Efluentes; 

Nos termos do Edital N.º 299 da Câmara Municipal de Grândola, de 10 de Dezembro 

de 2009, a gestão e manutenção dos sistemas de saneamento de águas residuais 

urbanas, bem como a prestação dos serviços de saneamento de águas residuais 

urbanas na ADT de Tróia, foi delegada na Infratróia – Infraestruturas de Tróia – EM. 
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As características do Projecto de Execução determinam a ausência de outros efluentes 

para além dos efluentes domésticos.  

Medida 59. Garantir a limpeza regular do lago e de todos os órgãos de drenagem, de modo 

a garantir a funcionalidade dos mesmos. 

Não aplicável uma vez que a construção de lagos foi abandonada no PE. 

Medida 60. Manter em bom estado de funcionamento a rede de rega e os equipamentos, de 

modo a minimizar perdas no sistema, devendo as regas ser realizadas recorrendo à menor 

quantidade de água possível, preferencialmente em períodos de reduzida evaporação; 

Não aplicável uma vez que o PE não contempla o recurso a rega.  

Medida 61. Os pesticidas e fertilizantes devem ser utilizados, de modo a evitar a 

contaminação das águas subterrâneas, nomeadamente com substâncias perigosas 

(classificadas na lista I e II da Directiva CEE) e nutrientes. 

Não aplicável uma vez que, além de fertilizantes, também não se prevê a utilização de 

pesticidas ou fitofármacos no quadro do PE.  

Medida 62. Aplicar as medidas previstas no Programa Nacional para Uso Eficiente da Água – 

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

Não aplicável uma vez que não haverá rega no quadro do PE.  

Medida 63. Sensibilizar os utentes do Eco resort para a conservação das espécies com 

estatuto de protecção.  

Este é um dos objectivos dos Centros de Interpretação Arqueológico e Ambiental e do 

Centro Científico e Ambiental e que consta no programa de ambos os centros e no 

programa e regulamento e capacidade de carga das actividades recreativas a 

desenvolver pelo promotor na área da UNOP 4 (Anexo VI do RECAPE).  

Medida 64. Remover rapidamente da área envolvente dos lagos, as espécies invasoras 

(Arundo donax, Phragmites australis, etc.) que se possam vir a instalar espontaneamente.  

Medida 65. Evitar o estabelecimento de espécies de carácter invasor e tolerantes à salinidade, 

como Phragmites australis, que se possam instalar espontaneamente, na área envolvente da 

Caldeira (por aumento de salinidade).  

As medidas 64. e 65. não são aplicáveis, uma vez que não haverá lugar à construção 

de lagos de água doce na UNOP 4 nem ao alagamento marético a partir da Caldeira. 

Medida 66. Limitar as áreas de circulação dos cavalos, incluindo protecção integral nas áreas 

mais sensíveis da UNOP 4. 

Medida 67. Limitar o número de cavalos a circular em simultâneo na UNOP 4. 

Medida 68. Remover regularmente os excrementos dos cavalos de forma a evitar a nitrofilia 

do solo.  

As medidas 66., 67. e 68. não são aplicáveis porque o PE excluiu a actividade hípica 

na UNOP 4. 
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Medida 69. Não efectuar os passeios pedonais e a cavalo na zona da Caldeira e suas margens, 

durante a preia-mar de marés viva, de forma a não perturbação das aves aquáticas da Caldeira 

enquanto utilizam as manchas de sapal como refúgio de maré alta. 

A rede de trilhos pedonais proposta afasta os utentes da margem da Caldeira e, 

consequentemente, do limite superior do sapal. Para os passeios pedonais guiados, 

esta medida consta e decorre do programa e regulamento e capacidade de carga das 

actividades recreativas a desenvolver pelo promotor na área da UNOP 4 (Anexo VI do 

RECAPE). No restante, como referido, não haverá actividade hípica na UNOP 4. 

Medida 70. Limitar os acessos e as actividades recreativas nas áreas de maior importância 

para a lagartixa-de-dedos-denteados (A. erythrurus) e para o fura-pastos-ibérico (C. 

bedriagai). 

Medida 71. Marcar e sobreelevar caminhos pedonais na área de maior sensibilidade para as 

três componentes da herpetofauna, promovendo a sua utilização e desincentivando o pisoteio 

de áreas envolventes. 

No respeitante às medidas 70. e 71., a área contígua de maior importância para a 

herpetofauna corresponde a parte do Eco resort e da envolvente das instalações da 

Marinha, onde não estão previstas quaisquer actividades recreativas. Adicionalmente, 

no Eco resort, todos os acessos às unidades de alojamento e de ligação entre os 

elementos que integram cada uma delas, são feitos em passadiços sobrelevados, o 

que desincentiva o pisoteio e minimiza a fragmentação do habitat para estas espécies. 

Em todas as restantes áreas não estão previstas actividades ou presença humana 

regular.  

Medida 72. Restringir o acesso de veículos deve ser restringido ao mínimo possível na área 

do Projecto. 

A circulação de veículos está restringida à rede viária proposta, de acesso limitado aos 

hóspedes na área do Aldeamento turístico e pública no acesso ao Prédio 1 (Ruínas 

Romanas) e no acesso ao Prédio 4 (Serviços), tendo sido eliminada no Prédio 5 (Centro 

científico e ambiental). Adicionalmente, é promovida a mobilidade doce, com utilização 

da biciceta, na rede viária proposta e no acesso e utilização da ciclovia longitudinal de 

Tróia, ao longo da EM 253-1. 

Medida 73. Promover a qualidade ambiental das áreas não afectadas, incluindo a recuperação 

dos habitats mais relevantes para a herpetofauna que se encontrem presentemente 

degradados (e.g. pinhal dunar na zona este da Caldeira).  

Esta medida está subjacente a todo o Projecto de Execução da Arquitectura Paisagista.  

Medida 74. Favorecer o desenvolvimento de uma densa e diversificada cobertura de 

vegetação herbácea, representada por gramíneas e jucáceas e alguns arbustos nas margens 

dos lagos, de forma a criar habitats favoráveis ao rato Cabrera 

Não aplicável porque não haverá lagos de água doce e toda a informação disponível 

sugere que o rato-de-Cabrera não ocorre na área da UNOP 4. 
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Medida 75. Manter/criar planos de água, incluindo a galeria ripícola, gerir adequadamente a 

área florestada, substituindo gradualmente as espécies exóticas, como o eucalipto e a acácia-

americana, por espécies autóctones. Garantir ainda uma gestão sustentável de toda a zona de 

pinhal-manso já existente, incluindo as medidas de acompanhamento e prevenção do 

nemátode do pinheiro.  

O PE abandonou a construção dos planos de água. A gestão integrada da área 

florestada, nos termos propostos no Projecto de Execução da Arquitectura Paisagista 

(Anexo VII do presente RECAPE), terá lugar no quadro do SGA do TROIA RESORT.  

Medida 76. Implementar o Projecto de Integração Paisagística (PIP); 

Corresponde à execução do Projeto de Execução da Arquitectura Paisagista. 

Medida 77. Cumprir as medidas cautelares preconizadas no caderno de encargos do Projecto 

de Integração Paisagística (PIP); 

Assegurada através do cumprimento das medidas do Projecto de Execução da 

Arquitectura Paisagista, e nos termos das normas de cariz ambiental a implementar 

na fase de exploração do empreendimento (Anexo XVI do presente RECAPE). 

Medida 78. Dado o elevado risco de incêndio da região, o Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística deverá ter sempre em conta, em qualquer eventual actualização, a rearborização 

das áreas afectadas com recurso a espécies autóctones, ecologicamente adequadas à estação 

e resilientes ao fogo; 

Propõe-se que, na situação presente, o elenco de espécies a utilizar tenha como base 

espécies autóctones ecologicamente adaptadas ao local, nomeadamente:  

- povoamento arbóreo com Pinus pinea; 

- espécies arbustivas: Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyea angustifolia, 

Juniperus turbinata, Osyris alba, Corema album; outras opções incluiriam 

Rhamnus lycioides e Juniperus navicularis; 

- arbustos menores, de crescimento espontâneo. 

Medida 79. Cumprir o Plano de Gestão de Resíduos. 

Medida 80. Efectuar a correcta deposição final dos resíduos sólidos urbanos produzidos na 

área social, de acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, devendo os mesmos 

ser entregues à Câmara Municipal ou combinada a sua recolha. É expressamente proibida a 

sua queima ou enterramento. 

Medida 81. Efectuar o encaminhamento dos resíduos produzidos para destino adequado. 

Todas as empresas/entidades receptoras de resíduos deverão constar da listagem de 

operadores de gestão de resíduos não urbanos do ex-Instituto dos Resíduos, constantes do 

site oficial da Agência Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt). 

Medida 82. Promover a separação dos resíduos na origem, de forma a promover a sua 

valorização por fluxos ou fileira, conforme previsto no n.º 3 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro. 
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Medida 83. Efectuar a recolha selectiva e triagem dos resíduos de embalagem produzidos na 

instalação, e providenciar a sua valorização, directamente em unidades devidamente 

licenciadas para o efeito ou através de um dos dois seguintes sistemas: de consignação ou 

integrado - nos termos do disposto nos n.º 7 do artigo 4º e nos 1 e 2 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 

162/2000, de 27 de Julho e n.º 92/2006, de 25 de Maio. 

As medidas 79., 80., 81., 82. e 83., relativas à recolha e encaminhamento de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) envolvem directamente a Infratróia - Infraestruturas de Tróia, 

E.M., empresa detida maioritariamente pela Câmara Municipal de Grândola e que, 

desde a sua fundação, em 12 de Abril de 2001, é responsável pela recolha, gestão e 

encaminhamento desses resíduos. A separação das fracções recicláveis está prevista, 

desde logo, no quadro do projecto das infraestruturas de RSU. A recolha dessas 

fracções é efectuada pela Ambilital (sistema intermunicipal).  

Medida 84. Os resíduos verdes resultantes da manutenção de espaços verdes poderão, via 

compostagem, ser reaproveitados como fertilizantes orgânicos; deverá ainda prever-se um 

tratamento adequado para os lixiviados produzidos na compostagem, evitando eventuais 

contaminações das águas superficiais e subterrâneas. As aparas contaminadas com 

fitofármacos (aparas de corte após aplicação de pesticidas) não deverão ser compostadas. 

Todos os resíduos verdes eventualmente gerados pela manutenção de espaços verdes 

deverão ser sempre recolhidos e conduzidos a destino final pela entidade responsável, 

a Infratróia - Infraestruturas de Tróia, E.M., salvo se essa responsabilidade couber 

directamente à entidade produtora dos resíduos.  

Medida 85. Efectuar o armazenamento temporário de óleos usados da seguinte forma: 

- não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar 

a possibilidade de derrame, incêndio ou exlosão devendo ser respeitadas as condições de 

segurança relativas às características que conferem perigosidade ao(s) resíduo(s); 

- em local devidamente coberto e impermeabilizado devendo ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames e águas de lavagem e de modo a 

evitar a possibilidade de dispersão e de contaminação de solos e águas. Os pavimentos das 

instalações deverão, assim, dispor de caleiras, devendo a capacidade de contenção das 

respectivas bacias ser, no mínimo, de 25% do total de óleos usados armazenados.  

Em fase de exploração não está prevista a produção de óleos usados.  Em situações 

pontuais em que estes venham a ser produzidos, a sua gestão e encaminhamento final 

será assegurada no quadro do SGA do TROIA RESORT. 
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VI - PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

 

A DIA apresenta indicações para um plano geral de monitorização a implementar na UNOP 4, 

especificando como aspectos alvo, os aquíferos, superficial e profundo, a laguna da Caldeira, 

a flora e habitats e alguns grupos de fauna, como a herpetofauna, os mamíferos, a avifauna e 

os quirópteros. 

No que diz respeito ao Aquífero superficial, uma vez que a monitorização estava relacionada 

com a avaliação dos efeitos da remoção do dique Sul da Caldeira e que esta intervenção não 

virá a ser realizada, não se apresenta qualquer programa.  

A monitorização do Aquífero profundo que avalia a qualidade e disponibilidade da água de 

abastecimento em toda a península de Tróia é, desde 12 de Abril de 2001, da responsabilidade 

da Infratróia - Infraestruturas de Tróia, E.M., pelo que também não se apresenta qualquer 

programa para esta componente. 

Da mesma maneira, tendo sido abandonada a proposta de reabertura do braço Sul da Caldeira, 

não se apresenta qualquer proposta relativamente à Laguna da Caldeira.  

Os resultados deste RECAPE mostram que o rato-de-Cabrera não ocorre na UNOP 4. O 

desaparecimento da área agrícola abandonada, que continha charcas de água doce e 

vegetação ripícola, levou ao desaparecimento na UNOP 4 de habitats favoráveis à presença do 

rato-de-Cabrera. O adicional desenvolvimento do empreendimento urbanístico na Soltróia 

constitui uma barreira à dispersão de indivíduos que poderiam colonizar Tróia vindos de sul. 

Com o abandono da construção dos lagos artificiais de água doce, prevista no EP e no PP, é 

extremamente improvável que o rato-de-Cabrera volte a colonizar a UNOP 4 por não encontrar 

habitats favoráveis à sua ocupação e persistência. Com base nestes pressupostos, este 

RECAPE não estabelece um plano de monitorização para Mamíferos, dirigido ao rato-de-

Cabrera, como especificado na DIA. 

Apresentam-se, de seguida, as propostas de planos de monitorização para as componentes: 

- Flora e habitats; 

- Herpetofauna; 

- Avifauna; 

- Quirópteros. 

 

VI.1 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE FLORA E HABITATS 

VI.1.1 FUNDAMENTAÇÃO E OBJECTIVOS 

O presente programa de monitorização de flora e habitats na UNOP 4 responde às disposições 

constantes na DIA do Estudo Prévio da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, com algumas 

alterações que resultam do conhecimento acumulado da monitorização do Centro Desportivo 

da UNOP 4 (em curso). Está delineado de modo a abranger todas as espécies e habitats com 

estatuto de proteção legal sinalizadas na UNOP 4, cumprindo desse modo a disposição da DIA, 

este plano abrange também as espécies de flora ameaçadas de extinção em Portugal 

continental (Carapeto et al., 2020), que irão integrar o Cadastro Nacional dos Valores Naturais 
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Classificados, ao abrigo do Artigo 29º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12/08, passando então 

a beneficiar de protecção legal5. 

Por uma questão de optimização de recursos, o programa de monitorização está focado nos 

principais valores que foram identificados na UNOP 4. Relativamente à flora, incide nas plantas 

prioritárias para a conservação, ou cuja população sinalizada na UNOP 4 é considerada de 

relevância nacional, nomeadamente, Jonopsidium acaule, Linaria ficalhoana, Limonium 

lanceolatum, Reseda alba e Ononis cossoniana. Relativamente aos habitats protegidos, o 

programa está focado naqueles que possuem um carácter prioritário: 2250 (ambos os 

subtipos) e 2270. Não obstante este foco, está prevista a monitorização de todas as plantas e 

habitats com estatuto de protecção sinalizados na UNOP 4. 

O programa de monitorização de flora e habitats tem os seguintes objectivos:  

- Verificar o significado dos impactes previstos, ou a existência de impactes não 

previstos, sobre os núcleos populacionais das plantas-alvo e sobre os locais de 

ocorrência dos habitats-alvo; 

- Prospectar a ocorrência de Reseda alba e outras espécies raras na UNOP 4 (e.g., 

Ononis cossoniana, após as perturbações decorridas); 

- Verificar os resultados das medidas de minimização/compensação que venham a ser 

implementadas. 

VI.1.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

O presente programa de monitorização prevê o estudo de pontos de amostragem fixos 

localizados em quatro zonas distintas: no interior do perímetro do Eco resort, na zona limítrofe 

ao Eco resort (até 100 m de distância ao seu limite), na zona envolvente ao Eco resort (entre 

100 e 500 m de distância), na zona de controlo (a mais de 500 m de distância ao Eco resort). 

Com este zonamento pretende-se diferenciar os eventuais impactes de diferentes graus de 

perturbação humana. É de realçar que alguns valores têm uma distribuição restrita e como 

tal, não é possível a sua amostragem em todas as zonas consideradas. 

Está previsto um máximo de 130 pontos de amostragem, sendo o número de pontos dedicados 

a cada planta ou habitat variável e dependente do número de ocorrências desse valor na UNOP 

4 e do potencial de perturbação do valor devido ao projecto. A distribuição dos pontos é 

apresentada na Figura VI.1 e na Tabela VI.1. Numa lógica de optimização de recursos, alguns 

pontos de amostragem irão permitir monitorizar mais de um valor. 

As parcelas de amostragem serão marcadas no terreno com recurso a estacas de madeira e 

terão uma forma rectangular, com dimensões variáveis, consoante os valores alvo6. Assim, as 

parcelas dedicadas às plantas herbáceas e arbustivas de porte baixo e aos habitats dominados 

por plantas com a mesma fisionomia terão uma dimensão de 2 m x 1 m (2 m2). As parcelas 

 

 

5 Segundo o disposto no Artigo 44.º do mesmo diploma, que interdita a destruição de plantas ameaçadas ou dos seus habitats, em 
qualquer parte do território nacional. 

6 Embora a DIA indique parcelas circulares, com raio de 5 m, a experiência decorrente do trabalho de campo, já realizado na 
península de Tróia, sugere que a delimitação de parcelas circulares no terreno é mais complexa e torna o processo de contagem de 
indivíduos mais moroso, promovendo uma maior perturbação nas parcelas de amostragem, sendo por isso contraproducente com 
o esforço de conservação desejável.  
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dedicadas aos habitats florestais e arbustivos de médio-grande porte terão uma dimensão de 

6 m x 3 m (18 m2). 

 

 

Figura VI.1. Distribuição dos pontos de amostragem propostos para a monitorização da Flora e Habitats 
na UNOP 4. 
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Tabela VI.1. Distribuição dos pontos de amostragem e dimensão das parcelas 

 Nº Pontos de Amostragem 

Valor Valor
-alvo 

Dimensão 
da parcela 

(m) 

Interior 
do Eco 

resort 

Zona 
limítrofe 

(<100m) 

Zona 
envolvente 

(<500m) 

Zona de 
controlo 

(>500m) 

Jonopsidium acaule Sim 2x1 10 5 5 5 

Linaria ficalhoana Sim 2x1 0 2 6 7 

Limonium lanceolatum Sim 2x1 0 1 4 5 

Ononis cossoniana Sim 2x1 2 0 0 5 

Reseda alba Sim 2x1 0 0 0 2 

Herniaria maritima Não 2x1 3 0 2 3 

Salix salviifolia subsp. 
australis 

Não 6x3 0 0 1 0 

Santolina impressa Não 2x1 5 5 5 5 

Scrophularia sublyrata Não 2x1 0 1 0 1 

Thymus capitellatus Não 2x1 5 5 5 5 

Thymus carnosus Não 2x1 0 5 5 5 

1410 Não 2x1 0 1 1 1 

1420 Não 2x1 0 1 4 5 

1430 Não 6x3 0 0 0 3 

2110 Não 2x1 0 0 1 3 

2130 Não 2x1 0 1 2 3 

2150 Não 6x3 0 1 1 1 

2230pt1 Não 2x1 0 0 2 5 

2230pt2 Não 2x1 8 0 1 1 

2250pt1 Sim 6x3 0 1 7 7 

2250pt2 Sim 6x3 7 5 5 2 

2270 Sim 6x3 0 5 7 3 

5330pt1 Não 6x3 0 0 0 5 

6420 Não 2x1 3 0 0 3 

 

Nas parcelas dirigidas às plantas serão colhidos os seguintes dados: 

- Número de indivíduos da(s) planta(s) a monitorizar; 

- Percentagem de cobertura da(s) planta(s) a monitorizar, na parcela; 

- Percentagem de cobertura total da parcela; 

- Indícios de perturbação; 

- Fotografia da parcela, a partir do seu limite sul, em direção sul/norte. 

Nas parcelas dirigidas aos habitats serão colhidos os seguintes dados: 

- Elenco florístico (incluindo musgos e líquenes), com percentagem de cobertura de 

cada na parcela; 

- Percentagem de cobertura total da parcela; 

- Indícios de perturbação; 

- Fotografia da parcela, a partir do seu limite sul, em direção sul/norte. 

O programa de monitorização deverá ser implementado durante 3 fases: 

- Previamente à realização de obras no terreno (caracterização da situação de 

referência). 
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- Durante a fase de construção (sinalização e avaliação de impactes não previstos ou 

subestimados); 

- Durante a fase de exploração (avaliação dos impactes decorrentes do aumento da 

presença humana no território). 

A monitorização deverá iniciar-se no ano anterior ao início da fase de construção e ter uma 

frequência anual durante a fase de construção e durante os três primeiros anos da fase de 

exploração do Prédio 2. Após esse período, deverá ser alargada a periodicidade para intervalos 

de dois anos, e a monitorização deverá estender-se por um período de até 10 anos após o 

início da fase de exploração.  

Posteriormente a esse período, deverão ser avaliados os resultados da monitorização, incluindo 

os decorrentes das medidas de minimização/compensação e necessidade de prolongamento 

da monitorização, em conjunto com o ICNF. 

Os trabalhos de campo deverão decorrer em períodos distintos, de acordo com o pico de 

floração expectável de alguns valores-alvo, nomeadamente os de fenologia/desenvolvimento 

anual, incluindo as plantas Jonopsidium acaule, Linaria ficalhoana e Ononis cossoniana, Reseda 

alba e o habitat 2230. Os períodos de amostragem propostos para os diferentes valores de 

flora e habitats são os indicados na Tabela .  

 

Tabela VI.2. Períodos de amostragem propostos. 

Período Valor 

Entre a 2ª quinzena de Janeiro e a 1ª quinzena de Fevereiro Jonopsidium acaule 

Entre a 2ª quinzena de Março e a 1ª de Abril 2230 

Durante o mês de Abril (preferentemente entre a 2ª e 3ª 
semana) 

Linaria ficalhoana, Ononis 
cossoniana; Reseda alba 

Entre a 2ª quinzena de Março e a última quinzena de Maio. Outros valores 

 

A monitorização deverá ser mantida com a periodicidade definida, mesmo em caso de 

perturbação grave da parcela, pois isso permitirá acompanhar a eventual regeneração do 

habitat ou da(s) espécie(s) alvo. 

 

VI.2 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA HERPETOFAUNA 

VI.2.1 FUNDAMENTAÇÃO E OBJECTIVOS  

A lagartixa-da-areia (A. erythrurus) é uma espécie de estatuto “quase ameaçado” no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Há indícios que apontam para um decréscimo da sua 

ocorrência associado a uma perda de habitat favorável, nomeadamente nas zonas costeiras 

(Slimani et al., 2009). Por sua vez, o fura-pastos-ibérico (C. bedriagai) é o réptil mais relevante 

da área de estudo, tendo em consideração o seu estatuto de conservação (incluído no anexo 

IV do Decreto-Lei n.o 140/99 de 24 de Abril - “Espécies animais e vegetais de interesse 

comunitário que exigem uma protecção rigorosa”), estatuto biogeográfico (endemismo ibérico) 

e relevância regional (raridade regional). Porém, a fraca detectabilidade do fura-pastos limita 

uma monitorização rigorosa da sua população em Tróia. 
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Uma vez que a ocupação turística da UNOP 4 (construção e funcionamento) implicará o 

aumento global da pressão humana sobre habitats de importância para a herpetofauna, será 

importante proceder à sua monitorização. Recomenda-se uma amostragem baseada em 

metodologias que maximizem a detecção da lagartixa-da-areia e do fura-pastos-ibérico, e que 

permita quantificar o efeito da presença humana sobre esta componente. 

Assim, os objectivos do plano de monitorização para a herpetofauna são: 

- verificar a eficácia das medidas de minimização preconizadas no EIA para as diferentes 

fases do projecto; 

- analisar a resposta das espécies-alvo em relação aos impactes previstos; 

- divulgar e sensibilizar o promotor, o empreiteiro e os trabalhadores para a importância 

da implementação das medidas de minimização e para a salvaguarda dos valores em 

questão. 

 

VI.2.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Os impactes na herpetofauna resumem-se a: 

- alterações no solo e destruição de habitats naturais durante a fase de construção; 

- crescente humanização da área durante a fase de exploração. 

O plano de monitorização deverá incidir sobre estas duas fases, nomeadamente: 

- acompanhar se as medidas de mitigação estão a ser devidamente implementadas, 

em especial se o coberto vegetal é intervencionado o menos possível e se a obra é 

feita no período menos sensível do ano para a herpetofauna; 

- registar os dados de ocupação populacional em todas as fases do processo, com 

especial ênfase na área dentro e em redor do Eco resort. 

Os parâmetros a monitorizar deverão respeitar sobretudo à presença das duas espécies com 

interesse de conservação em cada uma das parcelas da UNOP 4 definidas no EIA e neste 

RECAPE. A ocorrência de outras espécies de herpetofauna deverá também ser registada para 

acompanhar eventuais alterações populacionais. 

A monitorização da lagartixa-de-dedos-denteados e do fura-pastos-ibérico deverá ter início 

em simultâneo com a fase de obra, com uma frequência anual, no período entre Abril e 

Setembro e estender-se ao longo de 3 anos após o início do pleno funcionamento da ocupação 

turística do Prédio 2. 

A metodologia deverá ser idêntica à utilizada no EIA e no RECAPE.  

Sucintamente, deverão ser percorridos quatro transectos com a duração de uma hora em cada 

parcela da UNOP 4 (Figura VI.2). Os transectos realizados terão de ser feitos em dias diferentes 

dentro de cada parcela. As observações serão feitas visualmente a pé, e complementadas com 

o levantamento de pedras e troncos para detectar o fura-pastos. A localização de todas as 

observações deverá ser registada em GPS para que possa ser posteriormente sincronizada 

com mudanças no habitat. Quaisquer observações pertinentes que possam afectar a ecologia 

da herpetofauna, como escavações, movimentos de terras, ou presença de predadores, deverá 

também ser registada. 
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Os resultados da monitorização deverão ser enquadrados ao longo de todas as fases do 

projecto. Em particular, deverá prestar-se atenção aos Prédios 1, 2 e 4, que sofrerão mais 

alterações durante a fase de construção e exploração.  

O tratamento estatístico posterior dos dados deverá ser baseado em modelos espaço-

temporais, se possível, para avaliar a variação espacial da herpetofauna ao longo de cada fase 

do projecto. Se tal não for possível, no mínimo, é importante fazer uma exploração descritiva 

contínua dos dados e estar atento a eventuais declínios populacionais acentuados (superiores 

a 70%) da herpetofauna, sobretudo da população de lagartixa-da-areia. Neste caso, ou em 

qualquer outro em que os impactos registados tenham um efeito negativo para lá do esperado, 

as medidas de mitigação previstas no RECAPE deverão ser revistas. 

Na sequência do programa de monitorização, se for registado um declínio acentuado da 

herpetofauna nas parcelas amostradas, dever-se-ão adoptar medidas de mitigação adicionais 

nas respectivas parcelas. Estas medidas podem passar por: 

- minimizar a perturbação humana fora do Eco resort; 

- aumentar a frequência da recolha de lixo e detritos; 

- renaturalização de áreas mais perturbadas. 

Também se deverá equacionar um maior esforço de amostragem ou, no caso das espécies 

com estatuto de conservação, um esforço de amostragem mais direccionado, se forem 

registados fortes declínios durante o plano de monitorização. Isto é particularmente importante 

no caso do fura-pastos-ibérico, cuja detectabilidade é baixa. 

 
Figura VI.2. Parcelas da UNOP 4 onde deverá ser prospectada a herpetofauna. De notar que a parcela 1 
foi alargada para abranger toda a parcela a sul da Caldeira.  
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A elaboração dos relatórios de monitorização deverá ser feita com uma periodicidade anual e 

entregue no final do ano de amostragem à autoridade de AIA. 

VI.3 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE AVIFAUNA 

VI.3.1 FUNDAMENTAÇÃO E OBJECTIVOS 

Para perceber de que modo cada fase do projecto de ocupação turística da UNOP 4 de Tróia, 

irá afectar a avifauna da área, é fundamental manter programas de monitorização regulares e 

contínuos que quantifiquem a riqueza e elenco específicos (“quantas espécies” e “que 

espécies”), a densidade e a abundância das comunidades de aves presentes nesta área para, 

dessa forma, avaliar o efeito do potencial aumento da perturbação humana e a necessidade 

de ajuste ou criação de novas medidas de mitigação de impactes. 

Os objectivos do programa de monitorização proposto são: 

- Avaliar a evolução temporal da comunidade avifaunística da UNOP 4 em termos de riqueza 

e elenco específicos e abundância e densidade de aves, em resposta aos impactes previstos 

associados com maior pressão humana; 

- Quantificar o aumento de pressão humana previsto na área da UNOP 4, com métricas 

apropriadas que permitam avaliar o seu impacto nos resultados da monitorização da 

avifauna. 

VI.3.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Os parâmetros a monitorizar incluem: 

- Riqueza específica e elenco das espécies de aves; 

- Abundância e densidade de cada espécie; 

- Perturbação humana: n.º de pessoas (classificar de acordo com a actividade: 

mariscadores, outros “trabalhadores”, lazer, com animais de estimação, etc.) observadas 

em cada ponto ou transecto de observação; 

- Medida de ruído (por exemplo, decibéis); 

- Taxa de ocupação das caixas-ninho, com identificação da espécie e alguma medida de 

produtividade (exemplo, n.º de crias voadoras). 

A monitorização deverá ser realizada nos mesmos locais que as monitorizações feitas até à 

data: pontos fixos de observação em redor da Caldeira e transectos de observação e escuta 

nos biótopos terrestres (Fig. VI.3). A monitorização da avifauna e da pressão humana nos 

locais identificados permite uma cobertura completa dos habitats mais representativos da área 

da UNOP 4, particularmente das áreas que estarão sujeitas a uma maior intervenção do projeto 

e para as quais é esperado uma maior carga humana durante a fase de exploração. A 

monitorização destes locais também permitirá uma comparação directa com os resultados da 

monitorização obtidos durante o estudo prévio e durante o RECAPE. 
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Figura VI.3. Pontos (pontos) e transectos (retas) propostos para a monitorização da avifauna da Caldeira 
de Tróia e dos biótopos terrestres, respetivamente, presente na área da UNOP 4 (delimitada a laranja). 

Deverão ser realizadas visitas de monitorização regulares aos pontos e transectos definidos na 

secção anterior, para a avifauna. Estas visitas deverão ocorrer em períodos distintos do ano, 

consoante se trate da comunidade de aves da Caldeira ou dos biótopos terrestres. Para a 

Caldeira, a monitorização deverá ser realizada nos meses de Dezembro e Janeiro (uma visita 

durante a baixa-mar e a preia-mar por mês), que corresponde ao pico de abundância da maior 

parte das espécies aquáticas aqui presentes. Adicionalmente, deverá ser feita uma visita 

(baixa-mar e preia-mar) no mês de Abril, que deverá corresponder ao pico de migração pré-

nupcial, e que permitirá monitorizar a população de espécies migradores relevantes a nível 

nacional como o Maçarico-galego (Numenius phaeopus). No caso dos biótopos terrestres, as 

monitorizações deverão ser feitas nos meses de Abril e Maio, que corresponde ao pico de 

actividade reprodutora da maior parte das espécies presentes nestes biótopos. 

Adicionalmente, deverá ser realizada uma visita no mês de Setembro, para que se possam 

monitorizar espécies em migração pós-nupcial, Papa-moscas-cinzento (Muscicapa striata), ou 

até a chegada de espécies invernantes como a Felosinha-comum (Philloscopus collybita). 

No caso das caixas-ninho, estas deverão ser visitadas pelo menos uma vez durante a época 

reprodutora (meados de Abril), para confirmar que a caixa está a ser utilizada e identificar a 

espécie que a utiliza. Se possível, sugere-se a realização de mais visitas, com periodicidade 

quinzenal, para avaliar a produtividade (exemplo n.º de crias voadoras) ou registo de mais do 

que uma postura pela mesma espécie ou por espécies diferentes. 
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À semelhança do descrito anteriormente, a metodologia de monitorização deverá ser idêntica 

à utilizada durante o estudo prévio e durante o RECAPE: 

- Caldeira: pontos fixos de observação de modo a registar todas as aves presentes na área 

da Caldeira durante a preia-mar e durante a baixa-mar; 

- Biótopos terrestres: transectos de observação e escuto com extensão pré-definida, a ser 

percorrida a uma velocidade lenta constante. Registar todas as aves que utilizam uma área 

de 100 metros de largura (50 m para cada lado do observador). 

No que diz respeito às caixas-ninho, deverá ser feito o registo da espécie que utiliza cada caixa 

e de métricas que avaliem o sucesso reprodutor (número de ovos, crias e crias voadoras) bem 

como do estado de conservação da própria caixa e de eventuais necessidades de reparação ou 

substituição, a serem efectuadas por um especialista na área. 

Equipamento necessário: 

- Binóculo para observação da avifauna em ambos os biótopos; 

- Telescópio ornitológico para observação da avifauna na Caldeira; 

- Medidor de ruído; 

- Folha de registo e material de escrita; 

- Guia de campo das espécies de aves (opcional); 

- Gravador de som para registo de vocalizações que o observador não consiga 

identificar in situ (opcional); 

- Contador manual (“tally counter”) para facilitar a contagem de aves (opcional). 

Em paralelo, propõe-se um programa de monitorização da utilização de cada biótopo pelos 

utentes, para avaliar os efeitos das medidas propostas de minimização. Os resultados desta 

monitorização, quando cruzados com os resultados da monitorização da avifauna, permitirão 

ajustar as medidas de mitigação de impactes. Este programa de monitorização da utilização 

humana na UNOP 4 deveria incluir medidas de intensidade da carga humana indicadas por um 

especialista na área mas tendo em consideração as propostas feitas para a avifauna, de modo 

a garantir que os resultados de ambas as monitorizações sejam compatíveis e que possam ser 

obtidas conclusões sobre o efeito da perturbação humana na avifauna. Alguns parâmetros 

simples que podem ser implementados incluem: o registo do número de pessoas em cada 

ponto ou transecto de observação, com classificação da sua actividade (por exemplo, se estão 

em actividade de mariscagem ou lazer, outros trabalhadores, como jardineiros ou seguranças, 

presença de cães ou outros animais de estimação); o registo de níveis de ruído (decibéis), a 

efectuar, por exemplo, em cada ponto fixo de observação na Caldeira, e no início, meio, e fim, 

de cada transecto de monitorização (Francis et al., 2009; González-Oreja et al., 2012).  

As metodologias de monitorização da avifauna descritas acima permitem obter resultados 

directos sobre a riqueza específica (número de espécies diferentes), o elenco específico (quais 

espécies), a abundância (número de espécies por transecto/bitótopo) e densidade de cada ave 

(dividindo o número de indivíduos de cada espécie pela área do transecto). Estes dados 

poderão depois ser directamente comparados com os dados de monitorizações anteriores, 

através de testes estatísticos de comparação de médias ou análises semelhantes. Podem ser 

calculadas retas de correlação ou criação de modelos simples que relacionem os parâmetros 
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da avifauna (riqueza, abundância, densidade) com a carga humana (número de pessoas, 

ruído). Estes resultados permitem uma avaliação objetiva da alteração da comunidade de aves 

em cada biótopo ao longo das várias fases do projeto, assim como das medidas de mitigação 

propostas e o seu sucesso ou necessidade de ajuste.  

O protocolo de monitorização proposto permite a recolha de dados directamente comparáveis 

com monitorizações anteriores, através do cálculo da diferença directa nos valores de riqueza 

específica ou densidade de aves entre os períodos monitorizados. Os dados recolhidos 

permitem responder a perguntas como: foram registadas mais ou menos espécies do que na 

monitorização anterior para o mesmo período? O elenco de espécies é semelhante? Onde há 

diferenças? A densidade de aves aumentou ou diminui? A actividade de mariscagem aumentou 

face à situação anterior? E o lazer? A resposta a estas perguntas permite obter uma avaliação 

directa dos impactes previstos na comunidade avifaunística da UNOP 4. 

A periodicidade das visitas poderá ser ajustada de acordo com a disponibilidade do observador: 

idealmente com periodicidade mensal, mas com possibilidade de restringir a monitorização 

apenas aos períodos de maior concentração de aves em cada um dos biótopos.  

A periodicidade da visita às caixas-ninho também deverá ser também ajustada, equilibrando 

a quantidade de informação recolhida com a eventual perturbação efetuada no ninho (por 

exemplo, em espécies mais sensíveis a monitorização deverá ser feita com menor frequência). 

A monitorização da avifauna na área da UNOP 4 será realizada para duas comunidades de aves 

distintas com fenologias distintas: aves aquáticas na Caldeira, sobretudo nos meses de 

Inverno, e aves nos biótopos terrestres, sobretudo nos meses da Primavera. Desta maneira, 

sugere-se que cada período de monitorização se inicie em Setembro e termine em Maio, com 

a elaboração de um relatório de monitorização a ser entregue em Setembro, que integrará a 

comunidade de aves em cada biótopo. 

O programa de monitorização poderá ser revisto consoante os seguintes critérios: 

- Possibilidade de visitas a cada ponto e transecto com a periodicidade indicada; 

- Obtenção dos parâmetros de monitorização definidos para a caracterização da 

avifauna, para cada visita a cada transecto; 

- Obtenção dos parâmetros definidos para avaliação da carga humana, para cada visita 

a cada transecto; 

O protocolo de monitorização é propositadamente simples, objectivo e flexível e a sua 

periodicidade poderá ser ajustada de acordo com a disponibilidade de observadores e com a 

potencial perturbação nas aves que utilizam as caixas-ninho.  

O programa de monitorização deverá desenrolar-se ao longo da fase de construção e, pelo 

menos, durante 3 anos após o início do pleno funcionamento da ocupação turística do Prédio 

2 (fase de exploração). Após os três primeiros anos da fase de exploração, em função dos 

resultados obtidos, deverá ser equacionada a necessidade de o prolongar ou adaptar. 
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VI.4 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 

VI.4.1 FUNDAMENTAÇÃO E OBJECTIVO 

A necessidade de um programa de monitorização (PM) de quirópteros no quadro do 

acompanhamento do projecto de execução da ocupação turística da UNOP 4 de Tróia decorre 

directamente da corespondente DIA.  

A UNOP 4 de Tróia está totalmente integrada na ZEC PTCON0011 – Estuário do Sado e localiza-

se entre duas áreas protegidas nacionais (o Parque Natural da Arrábida e a Reserva Natural 

do Estuário do Sado), que albergam comunidades diversificadas de morcegos e constituem 

importantes áreas de alimentação e refúgio para estas espécies (Rainho et al., 1998). O plano 

sectorial da Rede Natura 2000 para esta ZEC identifica a ocorrência no Estuário do Sado de 5 

espécies de quirópteros, referidos no Anexo IV da Directiva Habitats (espécies animais e 

vegetais particularmente ameaçadas), incluindo as 3 espécies que ocorrem regularmente no 

Morcegário de Tróia: Morcego-rabudo (Tadarida teniotis), Morcego-hortelão (Eptesicus 

serotinus) e Morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus).  

O objectivo deste PM é avaliar os efeitos da construção e exploração do projecto de ocupação 

turística na comunidade de morcegos que utiliza a área da UNOP 4 de Tróia, para, face aos 

resultados obtidos, se poder avaliar a necessidade de implementação de medidas de gestão 

específicas. O desenho do programa de monitorização segue as directrizes do ICNF “para a 

consideração de morcegos em programas de monitorização de Parques Eólicos em Portugal 

Continental” (ICNF, 2017), com as devidas adaptações para a tipologia de projecto em apreço.  

VI.4.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

O plano consiste na monitorização da actividade de morcegos na área da UNOP 4 e na 

envolvente, através da prospecção das espécies presentes com detectores de ultra-sons, para 

ser o menos intrusiva/perturbadora possível para os animais. Propõe-se a utilização de 

detectores/registadores automáticos do tipo AudioMoth, ou similares, que permitam a 

detecção de morcegos num raio de c. 250 m. Propõe-se amostrar 3 áreas/habitats, com 2 

detectores por área/habitat (replicados), correspondendo aos 6 pontos de amostragem fixos 

assinalados na figura VI.4: 

- Margem poente da Caldeira: Morcegário (1) e observatório de aves existente (2). 

Abrange áreas de pinhal misto e Caldeira. O ponto de observação do morcegário abarca 

áreas da envolvente da UNOP 4; 

- Margem nascente da Caldeira: futuro Centro Científico e Ambiental (3) e observatório 

de aves previsto (4). Abrange áreas mais abertas de praia e Caldeira, com vegetação 

mais arbustiva; 

- Eco resort: Desvio da estrada militar para as ruínas (5) e recepção do Eco resort (6). 

Abrange duas áreas florestais mistas predominantemente de acacial e eucaliptal. O 

ponto de observação localizado na recepção do Eco resort permite abarcar áreas da 

envolvente da UNOP 4.   
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Figura VI.4. Localização dos pontos de amostragem propostos para o programa de monitorização dos 
quirópteros da UNOP 4. Os círculos correspondem a 250 m de raio em relação ao ponto de amostragem.  

 

A amostragem deverá ser sazonal, decorrendo ao longo de uma quinzena: 

- Primavera (preferencialmente na 2ª quinzena de Abril); 

- Verão (preferencialmente na 2ª quinzena de Junho); 

- Outono.  

A amostragem deverá realizar-se no período compreendido entre 1h antes do pôr do sol e 1h 

após o nascer-do-sol. Devem ser usadas estações automáticas do mesmo tipo, assegurando 

que as definições são as mesmas (nomeadamente, duração da gravação, intervalo entre 

gravações, ganho, trigger e filtros) para permitir a comparação dos dados entre as estações. 

As definições usadas devem ser descriminadas no relatório. 

As gravações devem ser guardadas, para posterior análise, registando-se o local de registo e 

a data.   

Os registos obtidos nas estações automáticas poderão ser sujeitos à medição automática das 

características das vocalizações e/ou identificação automática, desde que com posterior 

200 m
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validação de mais de 5% dos registos recolhidos; os dados validados terão de incluir registos 

de todas as espécies identificadas. 

A actividade dos morcegos deve ser apresentada como índice de actividade horário (nº de 

passagens por hora, sensu Fenton, 1970), analisada por espécie, grupo de espécies ou global, 

que permitirá avaliar a utilização de cada área em termos de actividade de morcegos e riqueza 

específica. Deve ser considerada a variação entre amostragens, locais e período do ano 

(estação do ano). Se houver acesso a informação meteorológica para o local, os dados poderão 

ser enquadrados com a caracterização climatérica de cada período de amostragem 

(nomeadamente, temperatura, precipitação, velocidade/intensidade do vento). Sempre que 

possível, a análise deve relacionar os dados recolhidos com dados disponíveis de 

funcionamento do projecto e com os dados da monitorização do Morcegário de Tróia, que 

decorre desde Janeiro de 2005. 

O programa de monitorização deverá iniciar-se na fase de pré-construção (idealmente um ciclo 

anual) que permitirá o estabelecimento da situação de referência. Se, na fase de pré-

construção não for possível assegurar as três épocas do ano previstas, será crucial assegurar, 

pelo menos, a monitorização de Primavera. O programa de monitorização deverá desenrolar-

se ao longo da fase de construção e, pelo menos, durante 3 anos após o início do pleno 

funcionamento da ocupação turística do Prédio 2 (fase de exploração). Após os três primeiros 

anos da fase de exploração, tendo em conta a análise dos resultados entretanto recolhidos, 

será equacionada a necessidade de prolongar o programa de monitorização ou alterar a 

metodologia do mesmo, nomeadamente de forma a monitorizar a implementação de medidas 

de minimização/compensação que possam vir a ser estabelecidas. 

Os relatórios de monitorização serão apresentados anualmente no final do ciclo de amostragem 

(Outono) ou em conjunto com a apresentação de resultados dos outros programas de 

monitorização.  

VI.5 PROGRAMAÇÃO DO PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

A tabela VI.3 sintetiza o desenvolvimento e duração do Plano Geral de Monitorização proposto. 

Dada a diferente sensibilidade ambiental das áreas de intervenção, será sempre entendido 

como “pleno funcionamento” a plena operação do aldeamento turístico (Eco resort) no Prédio 

2, a área de maior sensibilidade. 

Tabela VI.3. Programação do Plano Geral de Monitorização. 

Factor 

Fase de Construção Fase de Exploração 

Duração Periodicidade Duração Periodicidade 

Flora e habitats 
Toda a fase de 

construção 
Anual 

10 anos após início 
do pleno 

funcionamento 

Anual nos 
primeiros 3 anos; 
bienal a partir daí 

Herpetofauna 
Toda a fase de 

construção 
Anual 

3 anos após início 
do pleno 

funcionamento 
Anual 

Avifauna 
Toda a fase de 

construção 
Anual 

3 anos após início 
do pleno 

funcionamento 
Anual 

Quirópteros 
Pré-construção e 

construção  
Anual 

3 anos após início 
do pleno 

funcionamento 
Anual 
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VII - LACUNAS DE CONHECIMENTO 

 

Identificaram-se dois tipos principais de lacunas de conhecimento:  

- aspectos internos ou endógenos ao empreendimento; 

- aspectos externos ou exógenos ao empreendimento.  

No que diz respeito a aspectos internos, há a considerar o conjunto de incertezas identificadas 

anteriormente (cf. capítulos IV e V) relacionadas com a fase de desactivação, nomeadamente 

a impossibilidade de se antecipar, no presente, um horizonte provável de funcionamento do 

projecto, incluindo as previsíveis possibilidades/necessidades de renovações maiores, tanto 

características da actividade turística como inerentes ao processo construtivo ligeiro previsto, 

desde logo, para todo o Prédio 2, o Eco resort, em resposta às restrições de carácter ambiental 

que a sensibilidade do território determina.  

Considera-se como altamente provável a manutenção duradoura do uso turístico consagrado, 

ainda que num modelo reconfigurado, dentro daquilo que possam vir a ser as condições 

ambientais – e sócio-económicas – da envolvente.  

Desconhece-se também a real dimensão e densidade do banco de sementes no solo, de acácias 

e de outras espécies potencialmente infestantes, e a forma como irá responder, quer às 

intervenções previstas, quer às alterações globais. 

Finalmente, no respeitante às lacunas de conhecimento relativas a aspectos endógenos, é de 

referir que, apesar de o PE representar um potencial de redução substancial do risco de 

incêndio, esse risco estará sempre presente e, de facto, a potencial regeneração do sistema 

numa situação pós-fogo dependerá, em primeiro lugar, da dimensão do sinistro, depois, da 

capacidade de resposta em termos da reposição das condições originais – estímulo da 

recuperação, desde logo, dos ecossistemas afectados – e finalmente, da reacção “natural” da 

área ardida que pode, simplesmente, tender a evoluir para um novo estado de equilibrio. 

Em termos de aspectos exógenos, há também a considerar o desconhecimento da eficácia real 

das diferentes alternativas de erradicação de acácias, a que acresce a impossibilidade de 

prever, a longo prazo (2 ou mais gerações humanas) e no quadro das tendências previsíveis 

das alterações globais em curso (IPCC, 2022), qual o devir de todo o sistema que a UNOP 4 

constitui e, num quadro mais alargado, onde o território se insere, sob os efeitos de: 

• uma subida de até 2 ºC da temperatura do ar – com invernos progressivamente mais 

quentes e mais violentas e frequentes ondas de calor?  

• uma alteração do regime de precipitação – com menor precipitação anual mas com 

eventos pontuais mais violentos?  

• uma subida do nível médio do mar de até c. de 0,8 m – com a correspondente potencial 

elevação do freático superficial até muito perto do nível do solo? 

Paralelamente, há um conjunto de questões em aberto a nível da ecologia do sistema: 

• qual o eventual padrão de substituição de espécies e das correspondentes 

consociações?  
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• quais os efeitos da instalação de novas espéceis invasoras ou do surgimento de 

problemas fitossanitários maiores?  

• a que nível o ecossistema se pode tornar mais ou menos “apetecível” e procurado pela 

demanda turística – que novos tipos de paisagem poderá vir a apresentar?  

• qual a potencial evolução do mercado no qual se vai inserir – quais poderão vir a ser 

os factores de preferência mais críticos: disponibilidade de serviços ecossistémicos 

específicos? segurança? salubridade? 

Todos estes factores podem influenciar de forma significativa o resultado a médio-longo prazo 

da implementação deste projecto, relevando a importância do seu acompanhamento cuidado 

e continuado e de uma gestão adaptativa.  
  



RECAPE do Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia  
 

151 

VIII - CONCLUSÕES 

VIII.1  CONFORMIDADE COM A DIA 

O Presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) da 

Ocupação Turística da UNOP 4 - Tróia demonstra o cumprimento integral de todas as 

condicionantes, elementos a entregar e medidas – para as fases de construção e de 

exploração, incluindo o correspondente plano de monitorização – identificadas na Declaração 

de Impacte Ambiental relativa ao Estudo Prévio daquela Ocupação Turística (Anexo I do 

presente RECAPE). Demonstra-se assim a total conformidade do PE com a DIA original: 

• O Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia respeita 

integralmente os parâmetros urbanísticos do PP da UNOP 4 – Tróia e consagra ainda, 

em relação ao previsto no PP, uma redução da área total de implantação em c. de 

1450 m2 (c. de 3%), da área total de construção em c. de 3300 m2 (c. de 9%) e da 

área bruta de construção (ABC) em c. de 1760 m2 (c. de 6%); 

• O PE respeita também a nova área non-aedificandi da zona especial de protecção da 

estação arqueológica de Tróia, publicada em 2009 e rectificada em 2010, e integra 

toda a nova informação sobre o sítio arqueológico, tendo recebido da Comissão 

Científica do sítio o parecer positivo, de 24/05/2022, que integra o Anexo XII; 

• As soluções consagradas no PE, de implantação, construtivas e de funcionamento da 

ocupação turística da UNOP 4, totalmente integrada na ZEC PTCON0011-Estuário do 

Sado, estão compatibilizadas com a realidade ambiental do território, especificamente, 

os valores ambientais com estatuto de protecção, e com os objectivos de conservação 

definidos no Plano Sectorial da Rede Natura 2000; 

• O englobamento do PE no Sistema de Gestão Ambiental do TROIA RESORT, sujeito a 

auditorias periódicas e devidamente certificado (certificação ISO 14001 desde 2005 e 

registado no EMAS – Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria desde 2008), 

constitui uma garantia operacional da verificação e cumprimento das medidas de 

gestão ambiental identificadas e propostas. 

Para os factores ambientais reavaliados, nos termos da DIA, demonstra-se também a redução 

do nível de significância de parte dos impactes directos da ocupação turística originalmente 

identificados, associada, essencialmente, a alterações de base no conceito do PE relativamente 

ao EP original, com menor dispersão e pressão sobre o território da UNOP 4 (cf. Tabela IV.11): 

• ausência de criação de planos de água – doce ou por alagamento marético – e, 

consequentemente, das correspondentes perdas de área/território e movimentações 

de terras, dos consumos de água, do risco de instalação e expansão de espécies 

exóticas, bem como dos riscos de saúde pública associados (potenciais focos de 

propagação de vectores de doença); 

• supressão da actividade equestre e consequentemente, das perturbações associadas; 

• ausência de intervenção no Prédio 5 (Centro científico e ambiental, respectivo acesso 

e restantes infra-estruturas); 

• fusão das valências do Centro Científico e Ambiental no Centro de Interpretação 

Arqueológico e Ambiental. 
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Os níveis de impacte que se agravam decorrem de aspectos externos ao PE: 

• o potencial de uma má interpretação e aplicação do Dec.-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro, no sentido de determinar desmatações que conduzam a afectação e perda, 

potencialmente irreversíveis, de espécies e habitats com elevado interesse de 

conservação; 

• as tendências populacionais negativas verificadas entre 2008 e 2022 em algumas 

espécies de aves, que potenciam uma maior sensibilidade perante eventuais 

perturbações.  

VIII.2  ANÁLISE GLOBAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

A Tabela VIII.1. sintetiza o conjunto de aspectos fortes e fracos e das oportunidades e ameaças 

decorrentes da implementação do Projecto de Execução da ocupação turística da UNOP 4 sob 

a forma de uma análise SWOT. 

Tabela VIII.1. Análise de fortes, fracos, oportunidades e ameaças (SWOT) do PE da ocupação turística 
da UNOP 4 de Tróia.  

Fortes Oportunidades 

Soluções construtivas predominantes de impacte 
mínimo (pré-fabricação e assemblagem modular no 
local; sobrelevação do terreno; fundações por 
parafusos de atrito em aço galvanizado) 

Conservação e valorização do património cultural: 
estação arqueológica de Tróia e capela e festas de 
N. S.ª do Rosário de Tróia 

Fusão do Centro Científico e Ambiental com o Centro 
de Interpretação Arqueológico e Ambiental na área 
mais “nobre” do empreendimento 

Preservação dos valores ambientais com estatuto de 
protecção e de acordo com os objectivos de 
conservação do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

Ausência de intervenção em todo o Prédio 5 

PE englobado no SGA do TROIA RESORT, auditado e 
certificado (ISO 14001 e sistema EMAS) 

Comparativamente com o EP/PP:  

Redução da área total de implantação (c. 3%) e da 
área total de construção (c. 9%) 

Menor dispersão no território  

Eliminação da actividade hípica 

Eliminação dos planos de água 

Sensibilização de hóspedes e visitantes em 
relação a aspectos e valores do património 
cultural e ambiental únicos da UNOP 4 

Erradicação de manchas de espécies exóticas 
(acacial e eucaliptal) 

Recuperação natural de habitats e espécies com 
interesse de conservação, a nível nacional e 
europeu, em alguns casos prioritários, noutros 
mesmo ameaçadas de extinção 

Redução significativa do risco de incêndio, por 
gestão ambiental do território com criação de 
descontinuidades horizontais e verticais de 
biomassa  

 

Fracos Ameaças 

Decorrentes das opções políticas para o território: 
Plano de Urbanização de Tróia; Plano de Pormenor 
da UNOP 4 

Aumento da construção e da carga humana (maior 
pressão e perturbação de espécies e habitats) 

Maior consumo de água 

 

Falhas na observância das normas de cariz 
ambiental para a fase de exploração do 
empreendimento 

Expansão de espécies exóticas por falha na 
implementação ou manutenção das acções de 
controlo 

Tendências populacionais negativas por causas 
externas ao PE 

Perda irreversível de habitats e espécies da 
fauna e da flora 

Má aplicação da legislação relativa às faixas de 
gestão de combustível 

Alterações climáticas  
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