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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto em análise no presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) diz respeito ao projecto de 

loteamento para a instalação de empreendimentos turísticos a implementar na Herdade da 

Alápega, em fase de Estudo Prévio (corresponde em termos de licenciamento camarário a um 

pedido de informação prévia). 

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido ao abrigo do Decreto-Lei nº 69/2001 de 

69/2000 de 3 de Maio, alterado e republicado através do Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de 

Novembro, encontrando-se o presente projecto incluído no Anexo II (n.º 12 – Turismo, alíneas c)), 

Com o presente projecto pretende-se a criação de um empreendimento de alta qualidade, a 

desenvolver em espaço rural, nas proximidades de Alcácer do Sal, perto da povoação de Sta 

Susana, na estrada que se dirige a Montemor-o-Novo, numa herdade denominada Alápega. 

A herdade estende-se por uma área com cerca de 712,7 hectares (ha), tendo como principal 

atracção a Natureza. 

 

Fotografia 1.1 - Vista sobre a Herdade 
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Pretende-se para o Empreendimento o desenvolvimento de uma zona para a implantação de 

empreendimentos turísticos e de um Campo de Golfe com 18 buracos. As zonas urbanas a 

desenvolver serão concentradas e envolvidas pelo Espaço Natural existente, ficando ligadas entre 

si e ao exterior por um Espaço Canal onde se desenvolverão as vias de acesso e as diferentes 

infra-estruturas gerais. 

Estas zonas turisticas integrarão unidades hoteleiras e um conjunto de meios complementares de 

alojamento turístico, constituído por apartamentos e moradias com diversas tipologias, para além 

de outras áreas destinadas aos serviços de apoio e actividades complementares. 

1.2. PROPONENTE 

O proponente do projecto é a empresa LogoAlápega, Lda, que se propõe efectuar a construção do 

projecto em questão. 

Esta empresa integra-se na esfera da Lusofinança, Lda, holding que agrega um conjunto de 

investimentos/novos negócios dos dois accionistas da Logoplaste, Dr. Filipe de Botton e Dr. 

Alexandre Relvas, segundo uma lógica de “venture capital”. 

A Lusofinança tem por objectivo o desenvolvimento de activos/negócios nas seguintes áreas: 

• Hotelaria (em parceria com a PortoBay Hotels and Resorts); 

• Resorts turísticos integrados; 

• Office/retail parks; 

• Enologia (Projecto Logowines, com construção de uma adega de elevada capacidade industrial no 

concelho de Évora); 

• Saúde/indústria farmacêutica. 

A Logoplaste é um dos principais produtores europeus de embalagens plásticas rígidas, tendo 

desenvolvido o distintivo e modelo de negócio "hole-in-the-wall” (com produção das embalagens 

nas unidades industriais dos seus clientes) e um caso de estudo de crescimento, alcançando de 

forma sustentada um nível de crescimento de quase 20% ao ano na última década. 

A Logoplaste é presentemente uma verdadeira multinacional, gerindo 50 unidades de produção em 

continentes (Europa, Américas e Ásia) e contando com uma equipa de 18 nacionalidades.  

Em 2007 a Logoplaste vendeu 5 mil milhões de embalagens em todo o mundo e atingiu um valor 

de facturação de cerca de 300 milhões de euros. Entre os seus clientes estão as principais 

empresas multinacionais a nível mundial, como sejam o caso da Procter&Gamble entre muitas 

outras. 
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1.3. ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora do projecto é a Câmara Municipal de Alcácer do Sal. No âmbito do 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, a autoridade de AIA competente é a Comissão 

de Coordenação de Desenvolvimento Regional de o Alentejo. 

 

1.4. EQUIPA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

A equipa responsável pela realização do presente EIA encontra-se especificada seguidamente, 

tendo a realização do estudo decorrido entre Maio e Outubro de 2009. 

 

Susana Serra 
(Engenharia do Ambiente)  Coordenação Geral 

   
   

Claudia Oliveira 
(Engenharia do Ambiente)  Qualidade do Ar, Clima e Solos 

   
Susana Serra 

(Engenharia do Ambiente)  Ruído 

   

João Paulo Fonseca 
(Biologia)  Diversidade Biológica  

Margarida Silva 
(Biologia)  Uso actual do solo 

   
Rita Oliveira 

(Geologia) 
 
 Geologia, Hidrogeologia e Recursos Hídricos 

   
Sara Fernandes 

(Arquitectura Paisagista) 
 
 Paisagem  

   
Dalila Antunes 

Joana Lino 
(Psicologia) 

 Aspectos Sócio-Económicos 

   
Inês Castanheira 
Raquel Policarpo 

(Arqueologia) 

 
 Património  

   
Inês Mendes 

(Geografia)  Ordenamento do Território 

   
Pedro Nunes 
(Desenhador) 

 
 Desenho e Imagem 
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 

O presente EIA é constituído pelos seguintes volumes: 

- VOLUME 1 – Resumo Não Técnico 

- VOLUME 2 – Relatório Síntese 

- VOLUME 3 – Peças Desenhadas 

- VOLUME 4 – Anexos 

No respeitante ao Resumo Não Técnico, pretendeu-se a elaboração de um documento sintetizado 

e traduzido em linguagem não técnica, do conteúdo do EIA, com toda a informação necessária 

referente aos principais efeitos que a concretização do projecto incutirá no ambiente, constituindo 

um documento perceptível, logo acessível, ao público que o pretenda consultar (facilitando a 

participação de um grupo mais alargado de interessados em processos de AIA). 

Relativamente ao Relatório Síntese, em termos gerais, proceder-se-á a uma caracterização da 

situação actual da área de implementação do projecto e sua envolvente imediata, sendo 

posteriormente analisadas as alterações de efeito directo ou indirecto, consequentes das fases de 

construção e exploração do projecto em estudo.  

Assim sendo, será efectuada uma identificação, avaliação e, a posteriori, uma síntese dos 

principais impactes ambientais que o projecto poderá gerar sobre os descritores considerados 

neste estudo. Ainda nesta óptica, realizar-se-á uma análise à hipótese de ausência de intervenção, 

onde serão apontados os vários aspectos e consequências da não construção do projecto, 

evidenciando os factores positivos e negativos da construção e exploração do mesmo. 

Para além disso, serão ainda apontadas medidas de minimização e potenciação, com o objectivo de 

diminuir os impactes ambientais que se prevejam fazer sentir de forma negativa, ou potenciar os 

que se façam sentir de forma positiva. 

Complementarmente serão propostas medidas de monitorização e gestão ambiental, que visam 

aferir sobre a eficácia das medidas de minimização e promover boas práticas ambientais a 

desenvolver nas várias fases de projecto. 

As Peças Desenhadas pretendem servir de suporte aos trabalhos desenvolvidos nos vários 

descritores, demonstrando os efeitos considerados mais significativos e promovendo uma 

panorâmica geral da situação actual do projecto. 

Por último, o volume 4 – Anexos tem como objectivo complementar a informação descrita e 

analisada aquando do Relatório Síntese. 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

2.1. DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO 

De modo a descrever os objectivos que se pretendem para o projecto em análise considera-se 

relevante a explicação das condições da Herdade da Alápega que a tornam ideal para a 

implementação do presente projecto. Estas condições incluem os seguintes aspectos: 

 Paisagem rural humanizada muito atraente, com um forte e reconhecível carácter 

alentejano e que está a ser submetida a melhoramentos substanciais; 

• Localização pioneira para um projecto turístico em Portugal, com pouca concorrência local; 

 A albufeira do Pego do Altar e a ribeira de leito largo (Ribeira de São Cristóvão, que 

alimenta a albufeira) constituem óptimos recursos desta localização, excelentes para 

actividades de lazer; 

• Topografia impressionante e única na parte oriental da área do empreendimento, perto do 

rio; 

 Vistas muito atraentes sobre a planície, albufeira, Ribeira de São Cristóvão e outros montes 

circundantes; 

• Localização muito acessível a partir de Lisboa, do litoral e de Espanha; 

 Uma grande parte da área do empreendimento junto à estrada EN253 apresenta muito 

boas condições para ocupação turística e lazer (incluindo golfe), visto que não é florestada 

nem está a ser agricultada (solos incultos), e é muito acessível a partir das redes 

rodoviárias nacionais; 

 Coberto vegetal substancialmente melhorado por diversas campanhas recentes. Em muitas 

partes, a paisagem apresenta semelhanças às paisagens de savana, sendo as árvores 

maioritariamente baixas, rodeadas por arbustos ou erva. 

Sendo assim, e com estas condições, os promotores estabeleceram como objectivo o 

desenvolvimento de um empreendimento turístico de referência em Portugal, com as seguintes 

características: 

 estabelecer uma componente de inovação/diferenciação relevante face aos 

empreendimentos tradicionais que se encontram em desenvolvimento (e que tipicamente 

apenas contemplam a componente golfe + imobiliária residencial + imobiliária hoteleira); 

 contribuir para a consolidação do Alentejo (e da região de Alcácer do Sal) enquanto destino 

turístico internacional de referência; 

 respeitar e preservar o ambiente e adoptar princípios de sustentabilidade ambiental; 
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 respeitar todas as condicionantes relativas a este tipo de empreendimentos (ambientais, 

PDM, POA da Barragem do Pego do Altar, etc.); 

 criar emprego numa zona actualmente deprimida de investimento e desenvolvimento 

económico; 

 assegurar um retorno financeiro adequado para os seus promotores. 

Deste modo, o conceito global do projecto é O bem estar e reencontro com a vida, pretendendo-se 

implementar na herdade da Alápega um projecto que constitua um destino baseado na qualidade 

de vida que a região do Alentejo oferece, destinando-se, quer a utilização ocasional, quer a 

residência permanente ou regular, nas condições estabelecidas pela legislação em vigor referente a 

empreendimentos turísticos. 

Pretende-se oferecer uma experiência que inclua: 

• a descoberta e a “curiosidade”; 

• o “reencontro” pessoal e com os outros; 

• o conhecimento, respeito e cuidado com a natureza e o meio ambiente; 

• o conhecimento e ligação à cultura e tradição local e da sua componente rural/agrícola; 

• a prática de um vasto conjunto de desportos e actividades didácticas e de bem estar ao 

longo do ano (i.e., promova o bem estar físico e mental); 

• a descompressão que permita recuperar do stress/tensão associados ao estilo de vida 

actual. 

A oferta turística da Alápega assenta em três ofertas distintas e complementares, conceptualizadas 

nos temas que se descrevem seguidamente, para os quais se desenvolveu um programa que reúne 

as instalações e serviços necessários e a disponibilizar na Herdade: 

• Vida em Harmonia com a Natureza 

• Vida Activa 

• Vida Interior 

Quanto á vida em harmonia com a natureza, pretende-se criar um local que proporcione o 

conhecimento da vida no montado existente, um lugar para conhecer e compreender como o meio 

rural e o ambiente têm vindo a evoluir em Portugal e os excelentes produtos que oferece – como 

as frutas, o mel, os vinhos e os queijos produzidos localmente - para os hóspedes provarem e 

levarem para casa. 

Na Alápega será fácil socializar (especialmente para as famílias), explorar o mundo rural, 

empreender uma vasta gama de actividades e desportos ao ar livre, dar um mergulho refrescante 
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nas piscinas e lagos, passear nos caminhos rurais ao pôr-do-sol, ou simplesmente ler um livro 

debaixo de um sobreiro, á hora da sesta. 

Para além disso, a herdade da Alápega com o seu conceito de vida activa será também um local 

para pessoas activas, de qualquer idade, que procuram viver uma vida plena e aprender ou 

aperfeiçoar novos desportos e actividades recreativas, com a oferta de uma grande variedade de 

oportunidades, de actividade e de lazer. A Ribeira de São Cristóvão, os lagos e a paisagem do 

montado são o cenário em que tudo isto acontece, com um vasto conjunto de trilhos para andar a 

pé, de bicicleta e a cavalo, praticar desportos aquáticos e outras actividades de lazer ao ar livre. 

Para além disso, não deve ser esquecido o campo de golfe, cujo percurso se desenvolve através 

das colinas ondulantes e sobreiros e que se encontra concebido de forma a integrar-se 

naturalmente na paisagem. 

A Herdade da Alápega será também um local que oferecerá, principalmente a hóspedes seniores, 

um espaço de vida interior onde se poderão desenvolver actividades com objectivos de tratarem 

de si mesmos, e para recuperarem de doenças e operações. 

Será um local de recuperação do ritmo acelerado da vida do século XXI, onde será possível cultivar 

novos interesses e participar em actividades alternativas, que permitam o reencontro do eu 

interior. 

Oferecerá a combinação inovadora de spa, centro de aprendizagem e instalações médicas para 

apoiar uma abordagem holística da experiência do bem estar integral, mente sã em corpo são. 

Uma outra componente da oferta da Herdade da Alápega consistirá num incentivo ao regresso ao 

passado no bom sentido, ou seja, o reencontro com, as artes, tradições e costumes 

locais/alentejanos. Nesse “regresso ao passado” cada um (re)descobrirá a história de Portugal e a 

sua cultura. 

 

2.2. ANTECEDENTES DO PROJECTO  

Relativamente a procedimentos de avaliação de impacte ambiental, este projecto não foi sujeito a 

qualquer avaliação. 

O terreno de implementação do projecto foi adquirido pelo proponente em 2005, tendo sode desde 

então alvo de um programa de reflorestação de gestão ambiental que tem como grande objectivo a 

comunidade com a floresta e a correcta gestão de todos os elementos presentes. 
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Em 2005, foi requerido á câmara municipal de Alcácer do Sal um pedido de informação prévia 

(PIP), sobre o qual recaíram pareceres de diversas entidades bem como da Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal. 

Posteriormente foi utilizada uma nova equipa técnica bem como um novo conceito de 

desenvolvimento do projecto, existindo para isso uma total renovação do mesmo. Assim, foi 

elaborado novo PIP efectuado em Dezembro de 2008. Embora este PIP tenha sido elaborado com 

base em alguns pressupostos do anterior, teve-se especial cuidado em incluir todos os estudos e 

em desenvolver as soluções de projecto para dar resposta ás questões constantes nos pareceres 

obtidos. 

Sendo assim, o PIP iniciou a recolha de pareceres de entidades em Dezembro de 2008, tendo sido 

aprovado pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal em 5 de Junho de 2009. 

Os pareceres obtidos foram resumidamente os seguintes: 

 Autoridade Florestal Nacional: 

o Realizou um primeiro parecer com observações colmatadas por entregue de 

elementos complementares pelo proponente; 

o Aprovou o PIP com base nos elementos complementares enviados. 

 

 Câmara Municipal de Alcácer do Sal: 

o Aprovou o PIP, condicionado ao parecer da CCDR e outros. 

 

 Comissão de coordenação e desenvolvimento do Alentejo: 

o Aprovou o PIP, favorável á elaboração de estudos ambientais específicos a sujeitar 

a parecer do ICNB. 

 

 EDP: 

o Requereu o desvio do traçado da linha de média tensão existente na área do 

projecto; 

o Viabilizou a alimentação do empreendimento através desta linha; 

o Referiu a insuficiência dos PTs previstos para a área do projecto. 

 

 Estradas de Portugal: 

o Requereu a alteração dos acessos á propriedade de modo a serem alterados de três 

para dois acessos. No presente projecto já se encontra patente esta alteração; 

o Requereu a realização de um estudo de acessibilidades que se encontra em anexo 

a este documento; 
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o Requereu a análise dos impactes ambientais decorrentes do aumento da circulação 

de veículos na área de influência do estudo. Esta análise é realizada no capítulo 

referente ao Ruído; 

o Requereu que toda a abertura de valas ao longo da EN235 seja alvo de 

licenciamento a apresentar na Delegação Regional de Setúbal. Este licenciamento 

será realizado antes da realização da fase de construção. 

 

 ICNB: 

o Referiu que as utilizações de água devem ser fundamentadas face á região onde o 

projecto se insere; 

o Referiu que os aldeamentos A1 e A2 estão localizados em áreas declivosas 

implicando várias movimentações de terras; 

o Referiu que apenas se pronunciará no âmbito de um processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental. 

 

 IGESPAR: 

o Aprovou o relatório arqueológico realizado sobre a área de estudo; 

o Requereu a inclusão de medidas de minimização relacionadas com o 

acompanhamento arqueológico da obra. Estas medidas foram vertidas para o 

presente relatório – capítulo referente ao património. 

 

 INAG: 

o Remeteu o projecto á ARH a qual não emitiu qualquer resposta. 

 

 Turismo de Portugal: 

o Aprovou o PIP realizado realçando que o projecto possui um elevado interesse 

turístico atendendo ao seu impacte económico positivo na criação de postos de 

trabalho. 

Mediante estes pareceres, foi agora realizado o presente Estudo de Impacte Ambiental do projecto 

aprovado em fase de Pedido de Informação Prévia (com as devidas alterações provenientes dos 

pareceres referidos anteriormente) de modo a dar seguimento a um processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental  
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2.3. CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  

O projecto em estudo localiza-se no concelho de Alcácer do Sal sendo que há a destacar os 

seguintes Instrumentes de Gestão do Território: 

 Plano Director Municipal; 

O Plano Director Municipal (PDM) de Alcácer do Sal foi ratificado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 25/94, de 29 de Abril e 1994, tendo sido objecto de uma primeira alteração por 

intermédio da RCM n.º 86/99, de 12 de Agosto, e de uma segunda por intermédio da RCM n.º 

170/2004, de 4 de Novembro (esta sujeita à Declaração de Rectificação n.º 1-C/2005, de 24 de 

Janeiro).  

O PDM divide o território concelhio, para efeitos de condicionamento à ocupação turística, nas 

faixas litoral (FL), central (FC) e interior (FI), sendo nesta última que se insere a Herdade da 

Alápega. 

Relativamente à classificação e qualificação do uso do solo, a área de intervenção encontra 

totalmente inserida em Solo Rural, encontrando-se abrangida predominantemente por espaços 

Florestais de Produção e integrando ainda uma pequena área classificada como espaços Florestais 

de Protecção. 

O regulamento do PDM estabelece no seu artigo 7º que “a ocupação turística no concelho é 

permitida (…) em empreendimentos turísticos na FI”, estando o licenciamento dos 

empreendimentos fora dos aglomerados urbanos,”, como é o caso, sujeito a uma avaliação caso a 

caso e “condicionado aos seguintes parâmetros”: 

Densidade máxima – 35 camas turísticas/ha, com excepção dos parques de campismo, em que 

será de 100 campistas/ha; 

Índice de utilização líquido – máximo 0,15.” 

O projecto agora apresentado para a Herdade da Alápega prevê uma densidade de ocupação de 

cerca de 4,9 camas turísticas/hectare e um índice de utilização líquido de 0,017, ficando assim 

claramente aquém dos indicadores máximos previstos pelo PDM de Alcácer do Sal para 

empreendimentos turísticos situados fora dos aglomerados urbanos na Faixa Interior. 

 Plano de Ordenamento da Barragem do Pego do Altar; 

A albufeira de Pego do Altar, em funcionamento desde 1948, tem como objectivo principal o 

fornecimento de água para rega, e, ainda que em menor escala, o aproveitamento hidroeléctrico. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 29 

Relatório Síntese 

Esta albufeira ocupa uma área de cerca de 790ha e possui uma capacidade utilizável de 

armazenamento de 94x108m3. 

O Plano de Ordenamento da Albufeira de Pego do Altar (POAPA), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 35/2005, de 24 de Fevereiro, incide sobre o plano de água e respectiva 

faixa de protecção com uma largura de 500 metros contada a partir do nível de pleno 

armazenamento (NPA) e medida na horizontal.  

Constitui objectivo central do POAPA “a definição de um modelo de ocupação da sua área de 

intervenção de forma a disciplinar, proteger, desenvolver e compatibilizar um conjunto de 

actividades, incluindo as de lazer, recreio e turismo, evitando a degradação do equilíbrio ambiental 

e salvaguardando a finalidade principal desta albufeira, que é a rega”. 

Relativamente à Herdade, a sua parte Nascente encontra se totalmente no interior da área de 

intervenção deste plano, numa faixa que totaliza cerca de 196 hectares – de entre estes 13 

hectares estão dentro do limite da zona reservada (faixa de 50 m) e 37 hectares dentro do limite 

da faixa de protecção da albufeira (faixa de 100 m). 

Conforme a Planta de Síntese do Plano, à área de estudo são atribuídas as seguintes classificações: 

 Zona reservada – corresponde a uma faixa marginal da albufeira com a largura máxima 

de 50m, medidos na horizontal a partir do NPA. Nestas áreas encontram se interditos 

diversos actos e actividades;  

 Zona com aptidão para a localização de empreendimentos turísticos – estas zonas 

ocupam apenas uma pequena franja da zona sul da Herdade (11 ha), e segundo o 

regulamento deverá ser submetida a Plano de Pormenor (PP) que abranja a totalidade da 

zona turística. A capacidade máxima de alojamento desta zona do POAPA é de 300 camas 

e a área bruta de construção máxima é de 12.000 m2; 

 Zona florestal de protecção – classificação dominante na área de estudo. Nestas áreas 

encontram-se interditas, entre outras actividades, “novas construções, sendo apenas 

admitidos hotéis rurais e obras de reconstrução, de conservação e ampliação do edificado 

existente”; 

 Zona de protecção ambiental – áreas “de elevada probabilidade de ocorrência de 

espécies animais de interesse comunitário e/ou de nidificação de aves com estatuto de 

ameaça, que exigem protecção rigorosa”. Nos espaços com esta classificação encontram-se 

interditas “as actividades recreativas, com excepção de recreio passivo, passeios a pé, a 

cavalo ou bicicleta, em trilhos e caminhos sinalizados; outras actividades susceptíveis de 

prejudicar a vegetação natural, bem como a tranquilidade e as condições de reprodução, 

alimentação ou abrigo da fauna selvagem”. À semelhança do disposto para a zona florestal 
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de protecção, também nestes casos apenas é admitida a construção de hotéis rurais e a 

execução de obras de reconstrução, de conservação e ampliação de edifícios existentes. 

O projecto respeita integralmente as disposições do POAPA, na zona da Herdade por ele abrangida. 

No que diz respeito à pequena parte da Herdade abrangida pela “Zona com aptidão para a 

localização de empreendimentos turísticos”, para a qual se estimou, na proporção da respectiva 

área, uma capacidade máxima de 20 camas e a área bruta de construção máxima é de 900 m2, a 

definição de respectiva ocupação ficará, dependente da elaboração do Plano de Pormenor previsto 

no POAPA. 

 Rede Natura 2000. 

O projecto situa-se integralmente no Sitio Cabrela – PTCON0033, da Rede Natura 2000. Neste 

sentido, foram elaborados estudos, já na fase de PIP, bastante exaustivos e aprofundados 

relativamente à componente ambiental e à biodiversidade. 

Na figura seguinte, representa-se a implantação da área do projecto face aos limites deste Sítio da 

Rede Natura 2000: 

 
Figura 2.1 - Localização do projecto face às áreas sensíveis do ponto do vista ecológico de acordo 

com Decreto-lei 69/2000, de 3 de Maio.  
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A quase totalidade da área do projecto (99,7%) desenvolver-se-á fora de habitats classificados. A 

afectação admitida destes habitats, não será intervenvionada e restringe-se à afectação marginal 

de esteval (4030pt5), em cerca de 0,6 ha, correspondendo a 0,27 % da área de implantação do 

projecto 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1. ENQUADRAMENTO 

O projecto pretende a execução do loteamento da Herdade da Alápega que contempla a instalação 

de 12 Empreendimentos Turísticos que integram dois Estabelecimentos Hoteleiros e dez 

Aldeamentos Turísticos com a categoria mínima de 4 estrelas.  

Pretende-se igualmente, e de forma a dotar os empreendimentos turísticos a instalar na Herdade 

de Equipamentos e Espaços de Recreio e Lazer de apoio à actividade turística, a construção de 

Equipamentos Autónomos, que deverão integrar:  

 Campo de Golfe de 18 buracos; 

 Centro Equestre; 

 Centro Náutico; 

 Spa ou Equipamento Similar; 

 Centro de Saúde e Bem Estar; 

 Centro Agrícola.  

O conjunto dos espaços afectos a Empreendimentos Turísticos e a Equipamentos Autónomos é 

designado por Espaços Turísticos. 

Os restantes espaços que integram a Herdade constituem a Estrutura Ecológica, correspondem 

aos descritores biofísicos mais relevantes identificados. A Estrutura Ecológica foi subdividida em 

Principal e Secundária, segundo critérios de referência ambiental e paisagística, para as quais se 

estabelecem as intervenções a desenvolver, aferidas à sensibilidade diagnosticada. 

Os Espaços Canais integram a estrutura viária existente e proposta e as vias de circulação 

pedonal, bem como as demais infra-estruturas necessárias ao funcionamento dos 

empreendimentos turísticos a instalar na Herdade. O dimensionamento das infra-estruturas teve 

como referência o número máximo de camas e de unidades de alojamento propostos para a 

totalidade da Herdade. 

A presente Memória Descritiva refere-se ao conteúdo previsto e desenvolvido na Planta de 

Implantação, elaborada à escala 1:5.000 para toda a área de intervenção do PIP (Planta de 

Implantação Geral), e desenvolvida à escala 1:2.000 (Planta de Implantação), para as áreas 

ocupadas pelos Espaços Turísticos. 

Seguidamente irão ser descritas as principais classes de espaço previstas na Planta de 

Implantação. Neste sentido, pretende-se apresentar os conteúdos programáticos previstos para o 

uso e concepção do solo estruturado por: Espaços Turísticos, Estrutura Ecológica e Espaços 

Canais. 
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3.2. CONCEITO DO PROJECTO E ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

A Herdade da Alápega é actualmente atravessada por uma série de vales que conduzem a um rio 

que corre de norte para sul a leste da área do empreendimento. A principal estrada norte-sul que 

atravessa a área do empreendimento conduz a Espanha o que cria uma dicotomia que se procurou 

explorar como elemento principal do design e como elemento essencial do projecto. 

O primeiro lado desta dicotomia é definido pela zona a nascente da estrada nacional EN253 e do 

caminho municipal (CM1063-1), que parte desta em direcção a noroeste. O uso actual do solo 

nesta área é eminentemente florestal: destaca-se uma percentagem significativa de áreas de 

sobreiros, alguns eucaliptais e áreas para a produção de mel em pequena escala. A nascente existe 

ainda uma significativa área menos humanizada, onde pastagens alimentam caprinos, ovinos e 

bovinos. O carácter do terreno dentro do seu contexto regional tornou-se uma grande influência na 

evolução do conceito de ocupação desenvolvido. Por isso, procurou-se criar um conceito turístico 

integrado, baseado na autenticidade da região e não mais um produto genérico. Dito isto, as 

instalações terão um nível internacional e serão operadas e disporão de serviços de forma a criar 

um produto com o mais elevado nível de qualidade. 

O povoamento rural genuíno do Alentejo apresenta-se tipicamente sob a forma de “aldeias” ou de 

aglomerados de pequenas dimensões. O desenho urbano desenvolvido no projecto em estudo 

utilizou esta abordagem, em oposição à habitual solução comum nos resorts de golfe, de 

residências espalhadas ao longo da periferia do campo, ou de outros equipamentos e serviços. 

Estudou-se uma série de aldeias tradicionais locais já existentes para compreender melhor a 

linguagem conceptual adequada. Nesta zona do empreendimento, cada “aldeia” proposta tem um 

carácter único que se relaciona directamente com a sua função e uso da paisagem adjacente.  

É de realçar que, algumas destas “aldeias” confrontam com a grande área natural, que será 

acessível a partir de uma rede de caminhos para nascente e um extenso campo de golfe bem 

inserido na natureza, para poente. Outra “aldeia” ficará defronte de um grande Centro Equestre, 

enquanto outra “aldeia” irá estar diante de uma Quinta, que irá mostrar e vender os produtos da 

agricultura da região.  

Cada “aldeia” será composta por uma combinação de unidades de alojamento turístico com as 

tipologias urbanísticas de apartamentos, moradias em banda ou geminadas e moradias isoladas. 

Estas unidades estão cuidadosamente agrupadas, para maximizar a sensação de comunidade, 

mantendo simultaneamente a privacidade e maximizando as vistas da paisagem “emprestada" pela 

envolvente do empreendimento. Estas vistas são variadas e vão desde espaços de golfe a 

natureza, passando por espaços agrícolas, como é o caso dos olivais ou das vinhas. 
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Como se pretende que a Herdade da Alápega constitua também um destino de golfe, irá ser criado 

um Clube de Golfe, ou ClubHouse, e um estabelecimento hoteleiro de apoio e complementar a esta 

actividade. Pretende-se que estas instalações se enquadrem dentro da hierarquia como grandes 

“montes alentejanos” dentro do cenário rural que prolonga o carácter natural da envolvente.  

A segunda metade da dicotomia é constituída pela zona poente do caminho municipal (CM1063-1). 

Esta zona é essencialmente constituída por uma série de cumes que se estendem em direcção a 

poente e proporcionam excelentes vistas, particularmente apelativas, em especial ao pôr-do-sol. 

Esta parte da Herdade tem um carácter mais natural, e pretende-se que as unidades de 

alojamento turístico se assemelhem a montes alentejanos implantados em dedos de terra, com 

lotes de dimensão generosa.  

Uma vez que as extensas vistas são únicas, cada unidade foi individualmente localizada de modo a 

maximizar a privacidade. Estas unidades são também as maiores no projecto e serão as que 

disporão dos níveis de qualidade mais elevados. Serão projectadas para se implantarem em 

harmonia com o terreno, com o mínimo de alterações à topografia. Os edifícios serão envolvidos 

por terraços e espaços ao ar livre, criando espaços exteriores ou pequenos jardins privados, com 

as restantes grandes parcelas mantidas no seu formato original de modo a manter o carácter 

natural da área do empreendimento. 

Um espaço destinado à criação de um spa ou similar associado a um Estabelecimento Hoteleiro 

fomentam a centralidade necessária à zona poente da Herdade. Constituirá uma atracção regional 

e contemplará também um centro de saúde e bem-estar. O estabelecimento hoteleiro associado ao 

Spa terá uma parte comum de serviços e uma outra com um modelo de ocupação desconcentrado, 

constituído por várias unidades de alojamento disseminadas e adoçadas ao terreno, em estreita 

relação com a paisagem envolvente. 

Nas “aldeias” poder-se-á caminhar livremente minimizando a dependência em relação ao carro 

através da disponibilização de buggies de golfe. No adensamento vegetal e na utilização 

ornamental serão utilizadas espécies autóctones, de forma a reduzir a dependência da irrigação. A 

utilização da água será devidamente planeada e gerida, e o recurso à reciclagem incentivado. 

As ligações viárias que ligam o empreendimento acompanham sempre que possível caminhos 

existentes, ajustando-se à topografia. Como resultado, ter-se-ão estradas sinuosas, lembrando 

estradas de quinta, de carácter intimista. Do mesmo modo, o estacionamento será mais “ad hoc” 
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do que formalmente projectado, com poucos parques de estacionamento, para preservar a 

sensação de aldeia do empreendimento1. 

A abordagem ponderada e integrada, baseada na preservação da autenticidade local e no conceito 

definido, permitiu criar algo que é visual e culturalmente exclusivo e simultaneamente adequado à 

região. 

3.3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O projecto em análise, assenta nos vários estudos efectuados referentes à caracterização da 

situação existente (realizados no âmbito do Pedido de Informação Prévia já aprovado pela Câmara 

Municipal de Alcácer do Sal) com o recurso ao levantamento exaustivo das variáveis territoriais que 

constituem a Herdade. 

A ocupação da Herdade da Alápega resulta assim directamente do programa estabelecido e da 

caracterização biofísica e ambiental. 

Sempre que possível procurou-se o posicionamento das construções em locais estratégicos onde, 

simultaneamente, apresentassem baixo impacto visual e proporcionassem ângulos cénicos de longa 

distância, ou de visualização próxima do Campo de Golfe e das áreas de maior valorização 

paisagística. 

A ocupação ocorre distribuída em núcleos de diferentes densidades de ocupação e tipologias 

diversas. Na sua implantação pretende-se o máximo respeito pelas pendentes naturais e 

consequente preservação das depressões activas que proporcionam a bioretenção e 

consequentemente são facilitadoras da drenagem natural dos solos. As construções permitem 

confinar os ângulos visuais do interior para a envolvente exterior quer seja golfe, paisagem rural 

ou planos de água.  

A intervenção prevista para a Herdade, estrutura a ocupação do solo da seguinte forma:  

Estrutura Ecológica que integra os espaços afectos à Estrutura Ecológica Principal, que 

inclui os Espaços de ocupação muito condicionada e os Espaços de Ocupação pouco 

condicionada, e os Espaços afectos à Estrutura Ecológica Secundária, que inclui os 

Espaços Silvo Pastoris e os Espaços de Transição e Enquadramento; 

                                                

1 São garantidos os lugares de estacionamento previstos na legislação em vigor aplicável 
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Albufeiras e Charcas que integram todos os planos de água existentes e propostos para 

o interior da Herdade; 

Espaços Turísticos que integram os Espaços para Estabelecimentos Hoteleiros, os 

Espaços para Aldeamentos Turísticos e os Espaços para Equipamentos Autónomos 

constituindo as principais áreas de actividades que se pretendem para a Herdade; 

Espaços Canais que integram todos os espaços afectos à circulação viária, à circulação 

pedonal e ao estacionamento.  

O solo rural da herdade é constituído por Estrutura Ecológica Principal, Estrutura Ecológica 

Secundária e Albufeiras e Charcas, consoante os usos e funções atribuídos aos diferentes espaços e 

respectivos condicionamentos ao uso. 

Propõe-se a criação de núcleos de ocupação articulados, estruturados pelos espaços canais, 

espaços de golfe e pela estrutura ecológica traduzindo uma unidade territorial devidamente coesa.  

As unidades de alojamento turístico encontram-se distribuídas por 10 Aldeamentos Turísticos com 

diferentes formas de ocupação e dois espaços destinado à criação de duas unidades hoteleiras. Os 

Equipamentos Autónomos constituem-se também como elementos de referência dinamizadores do 

programa a implementar.  

O modelo ocupacional assente em núcleos desenvolve-se em articulação com o campo de Golfe a 

implementar, privilegiando a relação entre este e as unidades de alojamentos e simultaneamente 

com os espaços naturais envolventes. A rede viária assegura a articulação entre os diferentes 

espaços criados evidenciando-se a importância traduzida nos traçados propostos devidamente 

ajustada à morfologia da Herdade O padrão apresentado, baseado em linhas sinuosas, reduz 

significativamente a movimentação dos solos relativamente a uma solução de malha reticulada ou 

mesmo com alguma fragmentação. Devido à maior extensão da solução adoptada, desenvolveram-

se perfis viários com dimensões contidas. As vias e caminhos propostos estão parcialmente 

traçados sobre caminhos já existentes. 

3.3.1. ESTRUTURA ECOLÓGICA PROPOSTA 

Após a elaboração de levantamentos de usos do solo existentes na herdade, procedeu-se à 

delimitação da Estrutura Ecológica, conforme consta no desenho EIA-RF.00-DPJ-02 do volume das 

peças desenhadas.  

Essa delimitação consistiu na integração total dos descritores identificados, não tendo sido 

efectuadas quaisquer correcções, apenas retirando-se áreas de dimensão reduzida, dispersas, sem 

ligação a esta rede, e ampliando outras de forma a reforçar a ligação entre toda a rede. 
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Para a definição das áreas a incluir na Estrutura Ecológica Principal - (áreas que praticamente não 

irão ser intervencionadas no desenvolvimento do empreendimento) foram tidos em conta os 

seguintes objectivos: 

 Garantir a salvaguarda e a manutenção dos sistemas ecológicos de maior valor e a 

conservação da natureza, em áreas com dimensão suficiente para que sejam 

sustentáveis, por si e permitindo ligações às áreas exteriores de maior interesse; 

 Seleccionar para a EEP as áreas com maior potencialidade para instalação de 

matos e vegetação diversos que conformem habitats estruturalmente diversificados 

e ecologicamente equilibrados e que constitua uma mais-valia ambiental para o 

empreendimento e áreas envolventes. 

A Estrutura Ecológica apresenta uma distribuição periférica, sendo que a faixa que se estende ao 

longo do limite nascente da herdade, apresenta uma dimensão significativa e uma boa relação com 

o exterior. Esta faixa liga-se à faixa do limite poente, através de um núcleo central de grandes 

dimensões, que se estende até ao limite sudoeste da herdade. 

Junto ao limite noroeste da herdade a faixa de Estrutura Ecológica apresenta uma largura menor, 

sendo no entanto, muito razoável a sua dimensão, principalmente se se considerar o efeito de rede 

de todo o conjunto.  

Entende-se ser de reforçar que, devido à juventude dos povoamentos florestais da área, não 

existem grandes valores ecológicos a salvaguardar. Para que esta estrutura cumpra as funções que 

se pretende, terá de ser objecto de um plano de intervenções, de acordo com as intenções atrás 

descritas. 

Em termos estatísticos, a Estrutura Ecológica Principal (EEP) totaliza a área de 445,2 ha, a 

Estrutura Ecológica Secundária (EES) totaliza a área de 71,2 ha, o que considerando que a área 

total da herdade é de cerca de 713 ha, corresponde respectivamente a 62,5% e 10% da mesma. 

Os factores biofísicos identificados na delimitação da EEP não têm todos o mesmo valor e 

sensibilidade, no que se refere ao ordenamento do espaço não intervencionado da herdade, sendo 

classificada em duas classes – Muito Condicionada e Pouco Condicionada. A Estrutura Ecológica 

Secundária, complementar da Primária integra também duas classes de espaços distintas: Espaços 

Agro-silvo-pastorís e Espaços de Transição e Enquadramento.  

Os Habitats da Rede Natura 2000 – Sítio Cabrela, integram as Estrutura Ecológica Principal e 

incidem sobre Espaços de Ocupação muito Condicionada e Espaços de Ocupação Pouco 

Condicionada, de acordo com o grau de protecção identificado como necessário. 
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3.3.1.1. ESTRUTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

Na estrutura ecológica principal foram então consideradas duas classes de espaços, de acordo com 

os seguintes critérios e usos possíveis: 

 

Espaços de Ocupação Muito Condicionada 

Esta tipologia de espaços engloba as áreas com Relevância Fitocenótica Alta, as Áreas com 

Riscos de Erosão incluídas na REN e as áreas em que estas duas condicionantes se sobrepõem. 

Caracterizam-se pela presença de valores naturais ou condicionantes biofísicas que, pelas suas 

características, devem prosseguir objectivos de protecção e conservação da natureza, numa 

perspectiva de protecção do solo e dos ecossistemas, bem como da promoção da biodiversidade 

sendo a sua função dominante a conservação da natureza e a biodiversidade.  

Desta forma, não são permitidos quaisquer usos não compatíveis com a conservação da natureza e 

a biodiversidade, sendo apenas admitidos usos e acções que não coloquem em causa as funções de 

conservação do solo, a manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos e 

a regulação do ciclo da água, promovendo a infiltração em detrimento do escoamento superficial.  

Simultaneamente à conservação da natureza, poderão ser realizadas acções e actividades pouco 

intensivas (trilhos ou percursos pedestres, equestres e cicláveis), desde que complementadas com 

acções que favoreçam a estabilização e protecção do solo nomeadamente adensamento de 

vegetação. 

Pela importância histórica e cultural prevê-se a recuperação do “trilho” que percorre de forma 

paralela a margem da Ribeira de São Cristóvão, já na área do regolfo da Albufeira de Pego do 

Altar. 

Nestas áreas, o uso preferencial é a floresta de protecção, cujas funções principais são as de 

assegurar a continuidade da estrutura verde e proteger a diversidade ecológica. As plantações 

devem privilegiar as espécies autóctones e as espécies adaptadas às condições ecológicas locais e 

tradicionalmente utilizadas. São interditas as plantações, em áreas continuas, com espécies de 

crescimento rápido e/ou consideradas invasoras. 

 

Espaços de Ocupação Pouco Condicionada 

Esta classe de espaços é constituída pelos restantes espaços identificados com valor natural e 

biofísico, englobando as manchas de Montado de Sobro, que inclui povoamentos recentes, e de 
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matos. A salvaguarda do Montado de Sobro é legalmente obrigatória por se constituir de um 

elevado valor ecológico. 

Em geral, nestas áreas, sem prejuízo no disposto em legislação específica de protecção do 

sobreiro, são interditas as acções que coloquem em causa a concretização das funções do montado 

e a sua sustentabilidade, pelo que devem ser seguidas as seguintes orientações: 

 impedir o corte, abate e arranque de sobreiros e azinheiras; 

 promover plantações ou a regeneração natural de sobreiros e azinheiras; 

 em situações de consociação de povoamentos de sobro com outras espécies como o 

eucalipto, pinheiro manso ou matos, deve-se promover a substituição progressiva destas 

espécies, no sentido de constituir montados ou azinhais, onde dominem as quercíneas, 

para que estas áreas sejam bem beneficiadas na sua estrutura e equilíbrio ecológico. 

O uso preferencial destas áreas é o montado, mais ou menos denso, consoante as restantes 

características do território, devendo também o coberto sub-arbóreo ajustar-se a estas. 

Assim, os usos admissíveis devem ter em conta as especificidades do sistema e as características 

biofísicas do território, e promover o seu uso múltiplo, quer seja produtivo (extracção de cortiça, 

produção de lenha, apicultura, colheita de plantas aromáticas e medicinais, produção de pastagens 

para gado) ou recreativo (percursos pedestres, equestres e cicláveis, educação ambiental, caça). 

Dado que estas áreas integram os Espaços de Ocupação Pouco Condicionados da Estrutura 

Ecológica Principal, e admitindo-se que estes espaços são menos restritivos no que se refere à 

ocupação do solo, que os de Ocupação Muito Condicionada, importa referir que as acções a 

desenvolver não devem implicar grandes mobilizações do solo, prejudicar o sistema radicular das 

árvores, nem contribuir para o surgimento de processos de erosão do solo. 

A utilização de pavimentos impermeáveis fica condicionada a situações pontuais, onde se verifique 

a impossibilidade de aplicação de soluções alternativas e desde que complementada por 

implementação de sistemas biofísicos de drenagem que promovam a infiltração da água no solo, 

compensando assim as impermeabilizações que forem efectuadas. 

É admitido o atravessamento pontual de calhas técnicas, corredores de infraestruturas e vias de 

acesso, desde que não existam alternativas viáveis para a sua passagem, que não sejam abatidas 

árvores notáveis e que sejam utilizadas soluções que minimizem e mitiguem os impactes 

produzidos no montado. 

É ainda possível a implantação de áreas e estruturas de recreio e lazer e serviços, bem como de 

vigilância e socorro. Estas áreas deverão constituir interrupções pontuais e limitarem-se a áreas 
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reduzidas, localizadas preferencialmente nas orlas e devidamente enquadradas em termos 

paisagísticos.  

Em qualquer das classes da EEP, nas áreas abrangidas por servidões e restrições de utilidade 

pública, devem ser observadas as condicionantes dispostas na legislação competente. 

 

3.3.1.2. ESTRUTURA ECOLÓGICA SECUNDÁRIA  

É constituída por áreas que, pelas suas características biofísicas e pelas funções a que se destinam, 

devem ser integradas na estrutura ecológica por constituírem áreas de continuidade entre as zonas 

edificadas e a paisagem envolvente. Foram consideradas duas tipologias: 

 

Espaços Agro-silvo-pastorís  

Estas áreas foram definidas tendo em conta a inexistência de valores naturais relevantes ou por o 

uso actual do solo nessas áreas (eucaliptais, pinhais, algumas áreas de incultos) permitir uma 

utilização mais intensiva ou ser passível de reconversão em novos usos, mais adequados às 

características biofísicas do território. 

São áreas sem condicionamentos especiais ao uso, à excepção de algumas áreas pontuais mais 

declivosas, em geral situadas nas periferias das áreas edificadas, e nas quais o uso florestal actual 

(ou mesmo no caso de matos ou incultos) deve ser reconvertido gradualmente em sistemas agro-

silvo-pastoris, com o objectivo de contribuir para a protecção do solo, do regime hídrico e para a 

promoção da biodiversidade, permitindo também um aproveitamento dos solo mais sustentável.  

Simultaneamente, deve verificar-se a reconversão florestal com espécies autóctones e a 

implementação de pastagens permanentes sob-coberto, favorecendo o uso múltiplo da paisagem, 

como acontece no caso dos montados. 

 

Espaços de transição e enquadramento 

Os espaços de transição e enquadramento localizam-se, essencialmente, junto às vias de 

comunicação, na envolvente dos núcleos edificados, e dos equipamentos autónomos, e têm como 

função enquadrar estas unidades e estabelecer um contínuo natural que permita a articulação 

entre os espaços edificados e os espaços envolventes, contribuindo para a sua correcta integração 

na paisagem. 
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Nestas áreas deve ser privilegiada a criação de espaços verdes de enquadramento, com utilização 

de material vivo e inerte, sendo admitido pontualmente, uma maior artificialização. No caso de 

materiais vegetais, a sua aplicação deve ter em conta as especificidades edafo-climáticas da região 

em que o empreendimento se insere, devendo recorrer-se a espécies autóctones específicas dos 

ecossistemas mediterrânicos. Quanto aos materiais inertes, devem ser escolhidos em função da 

sua correcta integração paisagística e deve ser dada preferência ao uso de materiais da região. 

Sendo que o objectivo destas áreas é o enquadramento das unidades mais artificiais e a transição 

para os espaços naturais, a sua configuração poderá ir do mais artificial (ornamental) para o mais 

naturalizado (exclusivamente autóctones, sem rega). 

 

3.3.2. ALBUFEIRAS E CHARCAS 

Nesta categoria foram incluídas as charcas e albufeiras existentes e a criar no âmbito do programa 

de intervenção. 

Está prevista a construção de pequenas charcas ou pequenos lagos, em pontos estratégicos das 

bacias das linhas de água, para efeitos de regulação hídrica e de enquadramento das estruturas 

construídas e do campo de golfe, e que foram estudadas de forma a contribuir para uma melhor 

gestão hídrica do empreendimento, mas que se admite que venham a contribuir para a criação de 

condições de abrigo, reprodução e alimento da fauna, ou ainda para o aumento do valor estético 

da paisagem. 

A implementação deste tipo de estruturas deverá sempre ter em conta o correcto enquadramento 

paisagístico e ambiental, diminuindo ao mínimo o seu impacto e aumentando o seu efeito positivo 

em termos de conservação da natureza e da qualidade estética da paisagem. As margens destes 

sistemas lacustres deverão reproduzir as condições biofísicas que se enquadrem na região em que 

se inserem. 

Quanto às albufeiras e charcas existentes, interessa salvaguardar, para além da qualidade e 

quantidade da água na albufeira, o interface terra-água e a dinâmica dos processos físicos e 

biológicos a ele associados. Por essa razão, na faixa de protecção das albufeiras, são interditos os 

usos e as acções que coloquem em causa as seguintes funções: salvaguarda da qualidade e 

quantidade da água armazenada, regulação do ciclo hidrológico, controlo das cheias e conservação 

das espécies da flora e da fauna associadas à presença das albufeiras. 

Há ainda a salientar que estas áreas correspondem a áreas de elevada probabilidade de ocorrência 

de espécies animais de interesse comunitário e ou de nidificação de aves com estatuto de 
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ameaçadas, que exigem uma protecção mais cautelosa. São ainda interditas as actividades 

susceptíveis de prejudicar a vegetação natural, bem como a tranquilidade e as condições de 

reprodução, alimentação ou abrigo da fauna selvagem. 

 

3.3.3. ESPAÇOS TURÍSTICOS 

Correspondem aos espaços cuja ocupação prevê assegurar o desenvolvimento da actividade 

turística sendo constituídos pelos Espaços para Estabelecimentos Hoteleiros, Espaços para 

Aldeamentos Turísticos e Espaços para Equipamentos Autónomos. Representam espaços 

artificializados devidamente estruturados onde se situam as unidades de alojamento e os meios 

complementares necessários ao desenvolvimentos das actividades turísticas a implementar. 

 

3.3.3.1. ESPAÇOS PARA ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS  

Pretende-se a criação de dois Estabelecimentos Hoteleiros situados no centro da Herdade um a 

nascente (H2) associado ao Campo de Golfe e um a Poente (H1) associado ao Espaço destinado ao 

spa ou Estabelecimento Similar.  

O Estabelecimento H1 pretende-se constituído por unidades de alojamento individualizadas e 

servidas por uma unidade central. Prevê-se uma ocupação máxima de 3333 m2,e uma altura 

máxima de fachada de 8 metros correspondentes a 5000 m2 de área bruta de construção (a.b.c.) 

para a criação de 50 unidades de alojamento, correspondentes a 100 camas. Este Estabelecimento 

encontra-se dividido em dois lotes o H1a e o H1b, sendo que o Lote H1a, se destina 

essencialmente ao parque de estacionamento da Unidade Hoteleira, do spa e do Centro de Saúde e 

Bem Estar, cuja capacidade mínima será de 70 lugares de estacionamento. O projecto deverá 

desenvolver-se em socalcos adoçados à morfologia topográfica, seguindo uma estruturação 

conjunta com os vários edifícios a construir neste núcleo. 

Para o Estabelecimento H2, prevê-se uma unidade hoteleira com 120 unidades de alojamento e 

240 camas. A área de implantação máxima desta unidade hoteleira corresponde a 7200 m2, e a 

a.b.c. de 10800 m2 sendo a altura máxima da fachada de 9 metros. A unidade hoteleira prevê uma 

área de estacionamento com capacidade para 80 lugares.  

Para além das unidades de alojamento criadas, os estabelecimentos hoteleiros deverão também 

integrar espaços para a realização de eventos bem como assegurar a existência de determinados 

serviços como restaurante, bar, pequena unidade comercial, cabeleireiro, entre outros. 
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Os projectos de arquitectura deverão ser desenvolvidos em perfeita harmonia com o 

enquadramento paisagístico e morfológico em que se inserem, partindo para uma concepção 

assente na arquitectura desenvolvida nesta região. 

Ambas as unidades hoteleiras deverão ter uma categoria igual ou superior a 4 estrelas. 

Os Espaços para Estabelecimentos Hoteleiros foram dimensionados de forma a que cada 

estabelecimento, e respectivas unidades de alojamento, disponham das áreas necessárias ao 

cumprimento dos requisitos e condições fixados no Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, e na 

Portaria n.º 327/2008, de 28 de Abril, em função da categoria a atribuir-lhes. 

 

3.3.3.2. ESPAÇOS PARA ALDEAMENTOS TURÍSTICOS 

Prevê-se a criação de 10 aldeamentos turísticos designados de A1 a A10, com categoria mínima de 

4 estrelas. Estes espaços compreendem áreas destinadas à constituição de unidades de 

alojamento, espaços de utilização comum, equipamentos, vias de circulação viária, pedonal, 

estacionamentos privativos e comuns, espaços verdes ornamentais e espaços afectos à Estrutura 

Ecológica. Relativamente a estes últimos, merecem destaque os Espaços de Transição e 

Enquadramento pertencentes à Estrutura Ecológica Secundária que sempre que possível foram 

integrados em proporções moderadas no interior dos aldeamentos de forma a enquadrar e a 

amenizar o impacto das estruturas edificadas.  

Os Aldeamentos A1 e A2, situam-se a poente do CM1063-1 sendo constituídos por unidades de 

alojamento que integram lotes para a construção de moradias isoladas. Trata-se das unidades de 

alojamento de maior dimensão com lotes a variar aproximadamente entre os 1500m2 e os 4000 

m2, que privilegiam uma vivência mais naturalizada, marcada pela envolvente. O Aldeamento A1, 

ocupa uma área com aproximadamente 40 ha para o qual está previsto a criação de 86 lotes que 

integram tipologias T3, T4 e T5, que correspondem a uma área de construção máxima de 27605 

m2. A zona central do aldeamento é marcada pela presença de um lago que ocupa cerca de 20 ha, 

ao qual se encontra associado o lote destinado ao apoio comercial e recreativo do aldeamento. 

O Aldeamento A2, com características de ocupação muito semelhantes ao A1, ocupa uma área com 

cerca de 16,6 ha, para o qual se prevê a criação de 36 lotes destinados à constituição de unidades 

de alojamento. Como referido e à semelhança do Aldeamento A1, apenas a tipologia de moradia 

isolada está prevista, em que a dimensão do lote varia entre os 1500m2 e os 4000 m2 com 

tipologias, T3, T4 e T5, que correspondem a uma área de construção máxima de 12720 m2. O 
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aldeamento A2, situa-se a sul do A1, tendo na envolvente Sul, o estabelecimento hoteleiro H1 que 

compreende a unidade de spa. 

Os Aldeamentos A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10, situam-se a nascente do CM1063-1, 

encontrando-se os aldeamentos A3, A4, A5, entre o CM1063-1 e a EN253, e os restantes a oriente 

da EN253. Em complementaridade aos aldeamentos A1 e A2, estes desenvolvem-se em núcleos de 

menor dimensão, e apesar de alguns integrarem moradias isoladas, mais afastadas das zonas 

centrais do aldeamento, seguiu-se na maior parte da sua área construída um modelo de ocupação 

mais concentrado, sugerindo a ideia de pequenas “aldeias”, procurando aproximar-se do modelo 

típico do povoamento alentejano. As unidades de alojamento integram moradias isoladas, moradias 

em banda e apartamentos com diferentes tipologias a variar entre T1 (só para apartamentos) e T4.  

A dimensão dos lotes de moradias isoladas varia em média entre os 350m2 e os mais de 2500 m2 e 

para as moradias em banda 150m2 e 350 m2. Os lotes de apartamentos concentram diferentes 

tipologias, T1, T2, T3 e T4 e as suas áreas brutas de construção variam em média entre 90 e 180 

m2. 

A implantação destes aldeamentos verifica-se em perfeita articulação com o campo de golfe que se 

desenvolve longitudinalmente na herdade. Para o Aldeamento A5, pela sua centralidade prevê-se a 

constituição de uma área de uso misto, que visa assegurar um conjunto de funções comerciais 

associado a unidades de alojamento e tirando partido da presença de um lago que lhe confere um 

enquadramento cénico valorizado. Este lote ocupa uma área com cerca de 1,14 ha, estando 

previstos 1400 m2 de área de construção para estabelecimentos comerciais e 1980 m2 para 18 

apartamentos (T1, T2 e T3). Embora nesta fase conceptual seja precoce apresentar o seu 

programa detalhado pretende-se assegurar a criação de um percurso de Fitness associado a um 

ginásio/fitness centre, com uma extensão de 300m e com 5 estações de fitness/exercícios.  

A altura máxima de fachada prevista para a globalidade dos aldeamentos é de 7 metros. 

Todos os aldeamentos dispõem de uma área de utilização comum e equipamentos, de apoio à 

actividade turística, dinamizador com funções de Praça, Largo ou Praceta com uma capacidade 

edificativa média de 200 m2, onde é expectável a construção dos edifícios e equipamentos para o 

desenvolvimento de actividades recreativas e de lazer, prevendo-se igualmente a instalação de 

algum comércio nomeadamente restaurantes e pequenas unidades comerciais. Para cada uma 

destas áreas prevê-se ainda áreas com piscina e pelo menos um equipamento de desporto e lazer 

conforme previsto no artigo 16º do DL 39/2008, por força do estatuído no artigo 13.º, n.º 3, do 

mesmo diploma. As dimensões específicas de cada uma das áreas reservadas para estes 

equipamentos permitem sugerir para as mesmas a ocupação que consta do quadro em baixo. 
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A acessibilidade aos diferentes espaços dos Aldeamentos é assegurada pela rede viária e pelas 

áreas de circulação pedonal propostas.  

Para cada aldeamento está igualmente prevista a criação de espaços verdes ornamentais que 

visam o enquadramento paisagístico da intervenção. Estas áreas correspondem aos espaços 

intersticiais no interior das pequenas “aldeias” dos aldeamentos A3 a A10, caracterizando-se por 

serem espaços permeáveis, com utilização de material vegetal e inerte. Destinam-se a constituir 

pequenas zonas verdes dentro dos núcleos edificados, com funções dominantes de enquadramento 

(ornamentais), devido sobretudo à sua reduzida dimensão. 

São áreas que, para além de enquadrarem paisagisticamente as construções, contribuem para o 

estabelecimento de um contínuo natural entre as áreas edificadas e os espaços de transição e 

enquadramento, favorecendo assim a ligação com a paisagem e a amenização do ambiente 

urbano. 

Os materiais vegetais a utilizar deverão ser constituídos por espécies herbáceas, arbustivas e 

arbóreas adaptadas às condições edafo-climáticas da região, privilegiando-se o uso de espécies 

autóctones dos sistemas secos mediterrânicos. 

Por se tratar de áreas ornamentais, admite-se uma maior artificialização e a utilização de espécies 

vegetais exóticas, desde que bem adaptadas às condições edafo-climáticas da região e não 

possuam grandes exigências em termos de rega. Os sistemas de rega deverão ser automatizados, 

de baixo débito, preferencialmente do tipo gota-a-gota. 

Os materiais e técnicas de construção com inertes a aplicar nestes espaços, especialmente no que 

respeita aos revestimentos, devem ter em atenção a manutenção da permeabilidade do solo.  

No Quadro seguinte sistematiza-se a informação referente aos Aldeamentos descritos. 
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Quadro 3.1 - Quadro Síntese dos Aldeamentos 

ID 

Ald. 

Área da 

Parcela 

(m2) 

Estrutura 

ecológica 

(m2) 

a.b.c 

(m2) 

N. de lugares de 

estacionamento Total Equipamentos de utilização 

comum 
Privativos 

De Utilização 

Comum 

A1 400.297 122.822 27.605 86 86 

Piscina e Percurso de fitness 

associado a um ginásio, com 

uma extensão de 300m e com 

5 estações de exercícios. 

Possibilidade de incluir o lago 

para algumas actividades de 

recreio (remo, canoagem). 

A2 166.266 35.276 12.920 36 37 

Piscina e Parque/circuito de 

reflexologia (relacionado com o 

conceito de “Vida Interior” que 

se quer associar a esta parte do 

empreendimento). 

A3 74.558 17.881 15.810 103 94 Piscina e campo de ténis; 

A4 81.197 18.675 13.495 75 50 Piscina e dois campos de ténis; 

A5 91.703 28.841 13.865 78 106 Piscina e campo de ténis; 

A6 28.648 3.517 7360 46 29 

Piscina e percurso de fitness 

associado a um ginásio/fitness 

centre, com uma extensão de 

300m e com 5 estações de 

fitness/exercícios; 

A7 52.530 15.723 8770 52 31 

Piscina e percurso de fitness 

associado a um ginásio/fitness 

centre, com uma extensão de 

300m e com 5 estações de 

fitness/exercícios; 

A8 48.038 9.849 12.015 77 33 
Piscina e dois campos de 

squash/racquetball; 

A9 103.346 38.753 12.460 63 52 
Piscina e dois campos de 

squash/racquetball; 

A10 85.936 33.736 15.920 94 63 Piscina e dois campos de ténis; 

Total 1.132.092 310.994 140.220 710 581  
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Relativamente ao número de camas por tipologia de alojamento, tendo em conta o Despacho do 

Secretário de Estado do Turismo n.º 11375/2007, de 11 de Junho, procedeu-se à diferenciação 

entre o Número de camas para Cálculo de Densidade Máxima e Número de camas por 

tipologia para efeitos de licenciamento, com base na seguinte forma de contabilização: 

a) Número de camas para Cálculo de Densidade Máxima, procedeu-se à aplicação 

do factor de conversão Tn+1,5 em que Tn corresponde à tipologia do edifício, sendo 

que da sua aplicação resulta um número total de 3179 camas em aldeamentos. 

b) Número de camas por tipologia para efeitos de licenciamento, procedeu-se à 

aplicação do factor de conversão Tnx2 em Tn corresponde à tipologia do edifício, 

sendo que da sua aplicação resultou um número total de 4080 em aldeamentos. Foi 

com base neste número (mais as 340 camas dos estabelecimentos hoteleiros) que 

foram dimensionadas as infraestruturas urbanas e os equipamentos. 

 

3.3.3.3. ESPAÇOS PARA EQUIPAMENTOS AUTÓNOMOS 

Os Equipamentos Autónomos são estruturantes para a dinamização dos vários empreendimentos 

turísticos a implementar na Herdade da Alápega. Neste sentido o programa prevê a criação de um 

conjunto de equipamentos que possam diversificar a oferta e contribuir para assegurar a qualidade 

desejada para o empreendimento, designadamente o Campo de Golfe, o Centro Equestre, o Centro 

Náutico, o Spa ou Equipamento Similar e o Centro Agrícola. 

Estão ainda previstas três áreas de reserva que para além de poderem servir propósitos de 

armazenamento de máquinas e instrumentos (por exemplo, para o golfe) ou para a implantação de 

estruturas de apoio, poderão dar resposta aos requisitos necessários à implementação de um ou 

dois Conjuntos Turísticos, constituindo potenciais áreas para a criação das zonas comuns para 

equipamentos exigidas pelo Decreto-Lei n.º 39/2008 de 7 de Março.  

Centro Equestre 

O Lote do Centro Equestre ocupa uma área com aproximadamente 20,8 ha dos quais 1,4 se 

destinam à implantação das estruturas edificadas e a restante área adjacente se destina à 

utilização lúdica e recreativo outdoor no âmbito da prática equestre, estando prevista para a 

mesma a criação de pistas de ar livre para a prática do hipismo, bem como algumas estruturas 

leves e não fixas como estábulos e paddocks.  

Esta área livre abrange áreas da Estrutura Ecológica Principal, Muito Condicionada e Pouco 

Condicionada. Algumas destas áreas serão utilizadas para pastagens sob-coberto, para os cavalos, 

e para percursos de passeio a cavalo, em trilhos definidos e preparados para esse fim, de modo a 
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diminuir os impactos no meio natural, nomeadamente os riscos de erosão. Poderá também, 

englobar uma pista de “cross-country”, destinada a corridas a galope com transposição de 

obstáculos, desde que preparada de forma a minimizar os impactos na área da Estrutura Ecológica, 

e sempre que possível, evitando as áreas Muito Condicionadas (como por exemplo a área definida 

como habitat prioritário no capitulo da biologia e que abrange parte do lote destinado ao centro 

equestre). 

As áreas de pastagem terão de ser bem delimitadas e controladas, de forma a garantir a 

sustentabilidade do coberto de matos rasteiros e prados permanentes. Nas áreas abrangidas por 

habitats, ou de Relevância Fitocenótica Alta, não serão permitidos parques de pastagem. 

Nas áreas da EEP Pouco Condicionadas, estes usos e actividades poderão ser mais intensivos, 

comportar maior número de percursos e a maior parte da pista, e as pastagens poderão ser 

melhoradas, para garantir o sustento do efectivo equino. No entanto não serão admitidas 

pastagens regadas. 

No que respeita à parte construída estão previstas as seguintes estruturas: 

 Estábulos e boxes (40), incluindo áreas de apoio; 

 Recepção, administração e serviços complementares; 

 Picadeiro coberto com área de espectadores; 

 Clubhouse/café e loja; 

 Armazéns 

Centro Agrícola 

O lote do Centro agrícola (15 ha) destina-se à implantação de zonas agrícolas, e das edificações de 

apoio e gestão.  

O Centro terá um carácter manifestamente pedagógico e contemplará zonas interiores 

(construídas) e zonas exteriores. A componente construída contemplará estruturas como recepção, 

loja, zona de produção artesanal de queijo e de vinho, estufa, pequena cozinha para actividades 

pedagógicas, outros espaços pedagógicos, restaurante/bar/cafetaria e zonas de serviço e 

armazenamento.  

A área de construção prevista é de 1750 m2. 

As zonas exteriores serão constituídas por hortas e pomares, jardins de ervas, vegetais e flores, 

bem como cercas para gado, assemelhando-se a uma pequena quinta, conformando uma área de 

produção e ao mesmo tempo de demonstração e aprendizagem de técnicas e métodos de produção 

biológica. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 49 

Relatório Síntese 

Centro Náutico 

O Centro Náutico situa-se no limite sudeste da Herdade, junto à albufeira do Pego do Altar e já no 

interior da área que o Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar (POAPA) classifica como 

Área com Aptidão para a Localização de Empreendimentos Turísticos. Pretende assegurar as 

actividades de recreio náutico (canoagem, windsurf, esqui-aquático, etc.) associadas à albufeira do 

Pego do Altar.  

Existe um problema sazonal de falta de água na altura do Verão em alguns anos mais secos, pelo 

que, não estando comprometida a utilização do Centro Náutico durante grande parte do ano, esta 

poderá ser difícil naquelas alturas. Têm sido estudadas soluções para o problema, sendo uma delas 

a possibilidade de se vir a articular o Centro Náutico na localização proposta com uma eventual 

concessão noutra zona mais central da Albufeira durante parte do ano.  

 

Spa ou Equipamento Similar 

Para a área do Equipamento Autónomo Spa ou Equipamento Similar determinou-se a criação de 

um Centro de Saúde e Bem Estar que funcionará em estreita articulação, ou mesmo em 

complemento do spa do hotel.  

Este equipamento tem como objectivo diversificar a oferta de equipamentos destinados a 

actividades de lazer saudáveis e em contacto com a natureza providenciando o bem-estar físico e 

mental, relaxamento da mente/corpo/espírito e de estilos de vida saudável. Apresenta uma a.b.c. 

de 900 m2 que para além das necessárias áreas de serviço e apoio, integrará salas de fitness, salas 

de massagem e terapias alternativas, uma zona de teatro, um restaurante de comida saudável e 

laboratórios de arte e artesanato.  

Relativamente ao spa propriamente dito, este integra o lote H1b do Hotel do spa uma vez que está 

previsto que venha a funcionar simultaneamente como spa e como corpo principal desta unidade 

hoteleira. Terá uma área de construção máxima de 2500m2 que deverá integrar para além das 

instalações do spa as estruturas de apoio ao hotel nomeadamente, recepção, loja, bar e 

restaurante. O spa contemplará diferentes espaços destinados a instalações específicas, como: 

Sauna, Hidroterapia, Piscina interior, salas de tratamento, área de relaxamento e sala de vapores. 
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Campo de Golfe 

O campo de golfe corresponde a um circuito de 18 buracos, desenhado pela Mackenzie & Ebert, 

tem uma percurso total de 6400 metros de jogo e um par de 72 com uma boa variação de buracos. 

Este campo que se pretende perfeitamente enquadrado na paisagem envolvente, é constituído por 

4 lotes (G1, G2, G3 e G4), estruturados pela rede viária definida, que se articulam entre si, e 

ocupam uma área com aproximadamente 78ha.  

A delimitação desta área engloba também alguns lagos e charcas propostos e desenvolvidos no 

âmbito do conceito global proposto para o golfe e do plano hídrico para a Herdade, descrito 

seguidamente no capítulo referente às infraestruturas. A definição do lote de golfe é 

substancialmente maior face à área de necessária artificialização inerente à implementação do 

circuito definido, pretendendo-se que os espaços de enquadramento que integram este lote, sejam 

naturalizados. Aliás, existem áreas integradas na Estrutura Ecológica que, apesar de integradas 

nos lotes do golfe, permanecerão intocadas.  

A área global ocupada pelos lotes de golfe foi contemplada com uma área de construção de 50 m2 

para a provável necessidade de construção de instalações sanitárias em pontos chave do percurso. 

 

Clube de Golfe 

O Clube de Golfe, ou ClubHouse, é a estrutura edificada que dá apoio aos golfistas e que coordena 

a gestão do campo de golfe. Implantado num lote de cerca de 1 ha, apresentará uma a.b.c. de 

1250 m2.  

 

3.3.4. ESPAÇOS CANAIS 

Os espaços canais são compostos pelos espaços afectos à circulação viária principal proposta, aos 

espaços afectos à circulação viária secundária proposta, à circulação existente e à circulação 

pedonal. Compreendem igualmente as demais infraestruturas urbanas necessárias ao 

funcionamento dos empreendimentos. Os espaços afectos à circulação existente compreendem as 

vias e as bermas da EN253 e do CM1063-1. 
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3.3.5. REDE VIÁRIA 

Para além da Estrada Nacional 253 e do Caminho Municipal 1063-1, que se pretende que 

continuem a servir a Herdade, constituindo as únicas acessibilidades da mesma ao exterior, a 

intervenção preconiza a constituição de uma rede viária interna que permitirá aceder à maior parte 

das áreas dos Espaços Turísticos sem necessidade de recorrer a estas vias. 

Foi criada uma rede que em termos de funcionalidade se divide em principal e secundária, tendo a 

primeira essencialmente funções de distribuição e a segunda, funções de acesso. Desta forma, os 

principais equipamentos (como o campo de golfe e a zona do spa), bem como todos os 

aldeamentos e as duas unidades hoteleiras são servidos directamente pela rede viária principal, 

enquanto a rede secundária permite o acesso aos restantes equipamentos, estando também 

associada à circulação interna da maior parte dos aldeamentos.  

A principal via do empreendimento, que naturalmente pertence à rede principal, inicia-se no sul da 

Herdade onde deriva da EN253 entre os aldeamentos A10 e A9 e segue para norte/noroeste 

servindo sequencialmente os aldeamentos A8, A7, o campo de golfe e respectiva clubhouse, o 

Hotel do Golfe e os aldeamentos A6, A5, A4 e A3. Após atravessar o aldeamento A3 desemboca no 

CM1063-1 em frente ao acesso ao aldeamento A1 a partir deste caminho municipal. 

Faz ainda parte da rede principal a via que derivando do CM1063-1 serve o spa e a unidade 

hoteleira associada. 

Todas as restantes vias pertencem à rede secundária. 

Em termos de perfis das vias, o seu dimensionamento teve sempre como sustentação a 

necessidade de garantir os parâmetros mínimos estabelecidos legalmente, nomeadamente no que 

diz respeito à largura que é de 5,5 metros para vias com dois sentidos e 3,5 metros para vias de 

sentido único. 

Desta forma, todas as vias pertencentes à rede principal apresentam largura de 6 metros e dois 

sentidos, à excepção dos troços que atravessam os aldeamentos A3, A4 e A5. Os dois primeiros 

troços apresentam duplo sentido, mas por atravessarem aldeamentos optou-se por uma largura de 

5,5 metros para desencorajar velocidades excessivas. O último troço é na realidade um loop de um 

só sentido e com 3,5 metros de largura que construi o principal arruamento da zona de “aldeia” do 

aldeamento A7. 

As vias da rede secundária apresentam sempre larguras de 3,5 ou de 5,5 metros consoante se 

tratem, respectivamente, de vias de sentido único ou de duplo sentido.  
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Teve-se o mesmo cuidado no dimensionamento dos espaços de circulação pedonal onde, para dar 

cumprimento aos requisitos das normas da acessibilidade dos transeuntes com mobilidade 

condicionada, mas também por razões de conforto para o peão convencional, se procurou que 

estes apresentassem sempre uma largura mínima desimpedida de 1,6 metros, apresentando 

frequentemente larguras de 3,5 metros fora das zonas mais densas dos aldeamentos A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9 e A10. As únicas excepções correspondem exactamente às zonas de circulação 

pedonal no interior destas zonas mais densas (as denominadas “aldeias”), onde por vezes, face à 

impossibilidade de garantir perfis mais largos, se garantiram no mínimo larguras de 1,2 metros. 

 

3.3.6. QUANTIFICAÇÃO E PARÂMETROS  

No quadro seguinte pretende-se fazer uma compilação dos parâmetros verificados para a 

totalidade da área de intervenção. Da sua análise importa verificar a compatibilização com os 

parâmetros estabelecidos em Planos de Hierarquia superior e que se analisa seguidamente. 

 

Quadro 3.2 – Parâmetros da área de intervenção face ao estipulado no PDM 

Área de Intervenção 7.127.250 m2 

 Total Proposto Máximo permitido PDM 

Área de Implantação Máxima 117.292 m2 1.069.088 m2 

Índice de Implantação 0.017 0.15 
Área de Construção máxima 170.970 m2 - 
Índice de Construção 0.023 - 
Número de camas 2 - Densidade 
(camas/ha) 

3.519 Camas - 4,93 
camas/ha 24. 945 Camas - 35 camas/ha 

Uso  Turístico - 
Altura Máxima da Fachada 9 metros - 
Número máximo de Pisos acima da cota 
de soleira 2 - 

Número máximo de Pisos abaixo da cota 
de soleira 1 - 

Número máximo de unidades de 
alojamento  880 - 

                                                

2 O nº de camas para efeitos de cálculo da densidade máxima, aferido para avaliação do cumprimento do PDM 

e dos restantes instrumentos de gestão territorial corresponde à aplicação do factor de conversão Tn+1,5 em 

conformidade com o Despacho n.º 11375/2007 de 11 de Junho do Secretário de Estado do Turismo 
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Área de Intervenção 7.127.250 m2 

Número de Lugares 
de Estacionamento 

previstos 

Privativos 860 - 
De utilização 
Comum 581 - 

Analisando os indicadores constantes do quadro verifica-se que a proposta desenvolvida fica 

claramente aquém dos indicadores máximos estabelecidos pelo PDM de Alcácer do Sal, 

nomeadamente daqueles definidos no n.º 8 do artigo 7º do respectivo regulamento relativo ao 

“licenciamento dos empreendimentos turísticos fora dos aglomerados urbanos na Faixa Interior”. 

Acresce referir que a área com aptidão para a localização de empreendimentos turísticos definida 

no POAPA, abrange cerca de 131.254 m2 da Herdade da Alápega, o que corresponde a cerca de 20 

camas a implementar decorrente da elaboração do Plano de Pormenor para aquela área de aptidão 

turística.  

No âmbito da proposta desenvolvida apresentam-se os quadros referentes às ocupações e 

parâmetros previstos para os vários Espaços propostos nomeadamente: Empreendimentos 

Turísticos, Espaços de Equipamentos Autónomos, Estrutura Ecológica, Acessibilidades, 

Estacionamento e Outros Espaços 
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Quadro 3.3 - Ocupação - Empreendimentos Turísticos 

Tipologia de 

Uso 

Identificação do 

Lote 

Área da 

Parcela 

(m2)3 

N.º de camas 

para cálculo 

da densidade 

máxima4 

N.º Máximo 

de unidades 

de 

alojamento 

Área Bruta de Constução 

(max.) 
N.º máx. 

de Pisos 

Altura 

máxima de 

fachada (m) 

Área de Solo Destinado a 

Utilização Comum (m2) 
Número de Lugares de Estacionamento 

Unidades de 

Alojamento 

Lazer, 

Comércio e 

Serviços 

Estrutura 

Ecológica 
Outros5 

Privativos fora 

do lote6 

Privativos dentro 

do lote 

De utilização 

comum 

Estabelec. 

Hoteleiros 

Hotel do spa - H1 

(H1a e H1b) 
88.261 100 50 5000 

 
2+cave 8 N.A. N.D. 0 70 0 

Hotel do Golfe - H2 31.312 240 120 10800 
 

2+cave 9 N.A. N.D. 0 80 0 

Sub Total 

Estabelecimentos 

Hoteleiros 

119.573 340 170 15800 
   

N.A. N.D. 0 150 0 

Aldeam. 

Turísticos 

A1 400.297 448 86 27405 200 2+cave 7 122.822 76.091 0 86 86 

A2 166.266 202 36 12720 200 2+cave 7 35.276 28.705 0 36 37 

A3 74.558 409 103 15610 200 2+cave 7 17.881 25.832 83 20 94 

A4 81.197 331,5 75 13295 200 2+cave 7 18.675 24.276 47 28 50 

A5 91.703 345 78 12265 1600 2+cave 7 28.841 29.880 61 17 106 

A6 28.648 200 46 7160 200 2+cave 7 3.517 9.757 31 15 29 

A7 52.530 232,5 52 8570 200 2+cave 7 15.723 13.784 35 17 31 

A8 48.038 313,5 77 11815 200 2+cave 7 9.849 14.722 61 16 33 

A9 103.346 290,5 63 12260 200 2+cave 7 38.753 23.810 38 25 52 

A10 85.936 407 94 15720 200 2+cave 7 33.730 21.039 63 31 63 

Sub Total 

Aldeamentos 

Turísticos 

1.132.519 3.179 710 136.820 3.400 
  

325.073 267.945 419 291 581 

TOTAL Empreendimentos Turísticos 1.252.092 3.519 880 152.620 3.400 
  

325.073 267.945 419 441 581 

                                                

3 A área da parcela correspondente aos Aldeamentos Turisticos compreende: área dos lotes, circulação viária, circulação pedonal, estacionamento, áreas de utilização comum e equipamentos, áreas verdes ornamentais e estrutura ecológica 
4 O nº de camas para efeitos de cálculo da densidade máxima, aferido para avaliação do cumprimento do PDM e dos restantes instrumentos de gestão territorial corresponde à aplicação do factor de conversão Tn+1,5 em conformidade com o 

Despacho n.º 11375/2007 de 11 de Junho do Secretário de Estado do Turismo 
5 “Outros" compreende: áreas de circulação viária, circulação pedonal, estacionamento, áreas de utilização comum e equipamentos e áreas verdes ornamentais 
6 Nos aldeamentos tem de ser assegurado pelo menos 1 lugar de estacionamento por unidade de alojamento 
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Quadro 3.4 - Ocupação Empreendimentos Turísticos: Espaços de Equipamentos Autónomos 

Tipologia de Uso 
Identificação 

do Lote 

Área da Parcela 

(m2)  

Área Bruta de 

Constução 

(max.)  

N.º máx. de 

Pisos 

Altura de 

fachada 

máxima (m) 

Número de Lugares 

de Estacionamento 

Centro Equestre A 207.966 4250 2+cave 8 40 

Clube de golfe B 10.087 1250 2+cave 9 66 

Área de Reserva C1 6.947 1500 2+cave 7 - 

Área de Reserva C2 14.860 2500 2+cave 7 - 

Área de Reserva C3 10.364 2000 2+cave 7 - 

Centro Agrícola D 15.013 1750 2+cave 8 55 

Centro Náutico E 2.259 750 1 4 20 

Centro de Saúde e Bem Estar F 6.574 900 2+ cave 9 7 

Sub-total (Equipamentos A, B, C, D, E e F) 274.072 14.900     181 

Lotes para Golfe 

G1 242098 

50 1 3 
 

G2 136757 

G3 88390 

G4 312455 

Sub-total Golfe 779.700 50       

Total Espaços de Equipamentos Autónomos 1.053.772 14.950     181 

 

 

 

 

 

                                                

7 O Hotel do spa e o Centro de Saúde e Bem Estar partilham 70 lugares de estacionamento, estando a maioria deles concentrados na parcela H1a 
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Quadro 3.5 - Ocupação – Estrutura Ecológica, Espaços Canais e Outros Espaços 

 

Tipologia de Uso Área da Parcela (m2) 

Estrutura Ecológica8 

Principal - Muito Condicionada 2.636.044 

Principal - Pouco Condicionada 1.816.385 

Secundária - Espaços Agro-Silvo-Pastoris 325.483 

Secundária - Espaços de Transição e Enquadramento 369.639 

Sub-total Estrutura Ecológica 5.164.552 

Espaços Canais  

circulação viária e pedonal 

Viária (incluindo vias existentes) 193.730 

Pedonal 105.427 

Estacionamento9 11.500 

Sub-total Espaços Canais 310.657 

Outros Espaços 

Área com Aptidão para a Localização de Empreendimentos Turísticos (POAPA) 131.254 

Sub-total Outros Espaços 131.254 

 

 

                                                

8 Valores totais. Inclui EE dentro e fora dos aldeamentos e dos lotes de Golfe e do Centro Equestre 

9 Área relativa aos lugares de Estacionamento representados na planta. Não inclui áreas de estacionamento a ser implantadas no interior dos lotes 
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3.4. PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

Associados ao projecto do empreendimento em estudo existem outros projectos que estarão 

necessariamente relacionados com as infra-estruturas necessárias à sua manutenção e utilização. 

Sendo assim, consideram-se como projectos associados ou complementares os seguintes: 

 Projecto das infra-estruturas da rede de abastecimento de água; 

 Projecto de infra-estruturas eléctricas; 

 Projecto das infra-estruturas das redes de esgotos e drenagem; 

 Projecto das infra-estruturas da rede de abastecimento de gás natural; 

 Projecto das infra-estruturas de telecomunicações; 

 Projecto das infra-estruturas da rede viária; 

 Projecto de espaços verdes; 

 Projecto do campo de golfe. 

 

3.5. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ESTIMADA 

Para o desenvolvimento do presente projecto considerou-se um desenvolvimento temporal como 

indicado seguidamente. 

 

Quadro 3.6 – Programação temporal estimada do empreendimento 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Rubrica/Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Estudos e 

Projectos   

Campo de Golfe e 

clubHouse 

  Construção     

Aldeamento 1   

  Construção         

  Vendas           

Aldeamento 2 

  Construção     

  Vendas     

Aldeamento 3 

  Construção     

  Vendas       

Aldeamento 4 

  Construção     

  Vendas       
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Rubrica/Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aldeamento 5 

  Construção     

  Vendas     

Aldeamento 6 

  Construção     

  Vendas       

Aldeamento 7 

  Construção     

  Vendas       

Aldeamento 8 

  Construção     

  Vendas       

Aldeamento 9 

  Construção     

  Vendas       

Aldeamento 10 

  Construção     

  Vendas       

Hotel do Golfe 

  Construção     

Hotel do Spa + 

Spa 

  Construção     

Centro Náutico 

  Construção     

Centro Saúde e 

Bem Estar* 

  Construção     

Retail Centre**  

  Construção     

Centro Equestre 

  Construção     

Centro Agrícola 

  Construção     

Infraestruturas  

  Construção                     

* Spa ou Equipamento Similar 

** Área de Uso Misto 
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3.6. LOCALIZAÇÃO DO ESTALEIRO 

Para a localização do estaleiro considerou-se uma área que fosse acessível contudo que não 

afectasse as edificações de usos sensível existentes nas proximidades da área de estudo. Assim, 

considerou-se a localização do estaleiro no local seguidamente apresentado. 

 

Figura 3.1 – Localização do Estaleiro. 
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3.7. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

3.7.1. CONCELHOS E FREGUESIAS 

A Herdade da Alápega localiza-se no distrito de Setúbal, Concelho de Alcácer do Sal, freguesia de 

Santa Susana na proximidade da povoação de Santa Susana e da Barragem do Pego do Altar, a 

cerca de 16 kms de Alcácer do Sal, a 31 kms de Montemor-o-Novo e a cerca de 106 kms de 

Lisboa. 

 

Figura 3.2 – Localização do projecto 

A Herdade é atravessada de Sul a Norte pela EN253. A parcela oeste da Herdade é ainda 

atravessada pelo Caminho Municipal CM1063-1 com ligação aos lugares de Barrancão e Foros de 

Baldio. Internamente, a área do empreendimento está bem servida por uma rede de caminhos não 

asfaltados muito bem conservados, destinados à gestão da propriedade dos pontos de vista 

agrícola e florestal e para prevenção de incêndios. 
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3.7.2. ÁREAS SENSÍVEIS 

Em termos de espaços com estatuto especial de protecção legalmente consagrados, a área de 

estudo está integrada no Sítio Cabrela (PTCON0033), por publicação da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto. 

Este é um Sítio de Importância Comunitária - SIC - rede Natura 2000 dado o seu relevante 

interesse ao nível dos valores naturais presentes e potenciais.  

Ao nível na flora e vegetação pontificam os montados de azinho e sobro, resquícios de bosques 

(principalmente em vales com encostas declivosas) e galerias ripícolas em bom estado de 

conservação, bem como a presença de espécies florísticas com interesse para a conservação como 

Hyacinthoides vicentina subsp. Transtagana.  

Neste sítio e em termos faunísticos, sublinha-se a presença do rato de Cabrera (Microtus 

cabrerae), não encontrado na área de intervenção, de ictiofauna de água doce relevante (boga-

portuguesa: Chondrostoma lusitanicum) e trata-se também de um Sítio de ocorrência histórica de 

lince-ibérico (Lynx pardinus) e que mantém características adequadas para a sua presença ou 

susceptíveis de serem optimizadas, de forma a promover a recuperação da espécie ou permitir a 

sua reintrodução a médio/longo-prazo, num programa integrado com os Sítios circundantes (ICN, 

2005).  

Na figura seguinte surge representado o enquadramento da Herdade da Alápega no Sítio referido. 

 
Figura 3.3 – Enquadramento do projecto no sitio Cabrela (PTCON0033) 
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3.7.3. PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CLASSES DE 
ESPAÇO 

A Carta Europeia do Ordenamento do Território (Conselho da Europa, 1998, p. 9 - 10) – 

documento oficial sobre a temática - define o ordenamento do território como “(…) tradução 

espacial das políticas económica, social, cultural e ecológica da sociedade. (…) É simultaneamente, 

uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma política que se desenvolve numa 

perspectiva interdisciplinar e integrada tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à 

organização física do espaço segundo uma estratégia de conjunto.”  

Para o efeito, o ordenamento do território materializa-se com a adopção de modelos de 

desenvolvimento assentes em instrumentos de cariz estratégico e global, que balizam o 

fornecimento das directrizes do sistema de gestão territorial em vigor, concretizado através dos 

Instrumentos de Gestão Territorial – IGT’s, num quadro de interacção coordenada dos seus 

diferenciados domínios de intervenção de âmbito nacional, regional e municipal. 

De acordo com a Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, que estabelece as bases da política de 

ordenamento do território e de urbanismo, com as alterações induzidas pela Lei n.º 54/2007, de 31 

de Agosto, o âmbito nacional “(…) define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço 

nacional, estabelecendo directrizes a considerar no ordenamento regional e municipal e a 

compatibilização entre os diversos instrumentos de política sectorial com incidência territorial, 

instituindo, quando necessário, instrumentos de natureza especial” (artigo 7.º da Lei mencionada). 

Concretiza-se mediante os seguintes instrumentos: 

 O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – PNPOT; 

 Os Planos sectoriais com incidência territorial que programam ou concretizam as 

diversas políticas com incidência na organização do território (artigo 35.º do 

Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro). Estabelecem, por conseguinte:  

o As opções sectoriais e os objectivos a alcançar no quadro das directrizes 

nacionais aplicáveis; 

o As acções de concretização dos objectivos sectoriais estabelecidos; 

o A expressão territorial da política sectorial definida; 

o A articulação da política sectorial com a disciplina consagrada nos demais 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis (artigo 36.º de mesmo 

diploma); 
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 Os planos especiais de ordenamento do território, entendidos como “(…) um meio 

supletivo de intervenção do Governo, tendo em vista a prossecução de objectivos 

de interesse nacional com repercussão espacial, estabelecendo regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e assegurando a permanência dos 

sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território” (artigo 42.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro). Compreende os Planos de 

Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP’s), os Planos de Ordenamento de 

Albufeiras de Águas Públicas (POAAP’s) e os Planos de Ordenamento da Orla 

Costeira (POOC’s).  

O âmbito regional “(…) define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional em 

estreita articulação com as políticas nacionais de desenvolvimento económico e social, 

estabelecendo as directrizes orientadoras do ordenamento municipal” (artigo 7.º da mesma Lei). 

Concretiza-se através dos Planos Regionais de Ordenamento do Território – PROT’s, que “(…) 

definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a 

nível nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o 

quadro de referência para a elaboração e revisão dos planos municipais de ordenamento do 

território, com realce para os planos directores municipais” (artigo 50.º do Decreto-lei n.º 380/99). 

Neste âmbito, constituem-se como objectivos: 

 “Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política 

de ordenamento do território e dos planos sectoriais;  

 Traduzir, em termos espaciais, os grandes objectivos de desenvolvimento económico e 

social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional;  

 Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 

económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional;  

 Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento intra-

regionais;  

 Servir de base à estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de referência 

para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do 

território” (artigo 52.º do mesmo diploma). 

O âmbito municipal “(…) define, de acordo com as directrizes de âmbito nacional e regional e 

com as opções próprias de desenvolvimento estratégico, o regime de uso do solo e a respectiva 

programação” (artigo 7.º da Lei em apreço). Substancia--se através dos: 

• Os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território – PIOT’s; 

• Os Planos Municipais de Ordenamento do Território – PMOT’s, compreendendo os Planos 

Directores Municipais – PDM’s, Planos de Urbanização – PU’s - e Planos de Pormenor – PP’s. 
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Arrogam-se como instrumentos de natureza regulamentar aprovados pelos municípios, que 

determinam o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução previsível da 

ocupação humana da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, 

parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental. Para o efeito, 

estabelecem: 

o “A tradução, no âmbito local, do quadro de desenvolvimento do território 

estabelecido nos instrumentos de natureza estratégica de âmbito nacional e 

regional; 

o A expressão territorial da estratégia de desenvolvimento local; 

o A articulação das políticas sectoriais com incidência local; 

o A base de uma gestão programada do território municipal; 

o A definição da estrutura ecológica municipal; 

o Os princípios e as regras de garantia da qualidade ambiental e da preservação do 

património cultural; 

o Os princípios e os critérios subjacentes a opções de localização de infra-estruturas, 

equipamentos, serviços e funções; 

o Os critérios de localização e distribuição das actividades industriais, turísticas, 

comerciais e de serviços; 

o Os parâmetros de uso do solo; 

o Os parâmetros de uso e fruição do espaço público; 

o Outros indicadores relevantes para a elaboração dos demais instrumentos de 

gestão territorial” (artigo 70.º do Decreto-lei n.º de 380/99, de 22 de Setembro. 

No seguimento, vigoram na área de estudo considerada, os seguintes instrumentos: 

• Âmbito Nacional: 

o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – PNPOT; 

o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Sado; 

o Planos Sectoriais com Incidência Territorial (Plano de Ordenamento Florestal – 

PROF – do Alentejo Litoral e o Plano Sectorial da Rede Natura 2000).  

o Planos Especiais de Ordenamento do Território – PEOT’s (Plano de Ordenamento da 

Albufeira – POA - do Vale de Gaio).  

• Âmbito Regional: 

o Planos Regionais de Ordenamento do Território – PROT’s (Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo Litoral). 
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• Âmbito Municipal: 

o Planos Directores Municipais – PDM’s (Plano Director Municipal – PDM – de Alcácer 

do Sal). Neste âmbito, e em termos de classes de espaços, a área de estudo 

interfere com Espaços Agrícolas, de sequeiro e Espaços Florestais, de produção e 

protecção, sendo este último dominante. 

Uma análise mais pormenorizada é efectuada no factor ambiental “Ordenamento do Território”. 

 

3.7.4. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES 

De acordo com a respectiva legislação aplicável, identificaram-se as seguintes condicionantes ao 

uso do solo como relevantes para o projecto. 

 

Quadro 3.7 – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes 

na área de estudo do projecto 

Categoria Servidão 

Recursos Naturais 

Domínio Público Hídrico 

Albufeiras de Águas Públicas 

Reserva Ecológica Nacional - REN 

Árvores protegidas por legislação nacional 

Rede Natura 2000 

Recursos minerais 

Infra-estruturas 
Rede Viária 

Vértice geodésico 

No factor ambiental “Ordenamento do Território” é efectuada uma abordagem mais particularizada 

onde são analisadas todas as condicionantes identificadas bem como os impactes que o projecto 

terá sobre as mesmas. 

 

3.7.5. CONCEPÇÃO GERAL DAS INFRA-ESTRUTURAS URBANAS 

O conceito de excelência, e as preocupações a nível ambiental a ele associadas, que se pretende 

desenvolver ao nível do projecto turístico da Herdade da Alápega, leva a considerar que, também 
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no que se refere às infraestruturas e equipamentos inerentes à gestão da água, da energia e dos 

resíduos, esta visão deve ser adoptada. 

Nesta perspectiva, considera-se que as soluções a desenvolver não deverão ser só ambientalmente 

correctas mas evoluírem para soluções ambientalmente exemplares, promovendo activamente a 

poupança de recursos, a utilização de energias renováveis e de recursos endógenos. 

Os dados que serviram de base ao dimensionamento de todas as soluções de infra-estruturas são 

os seguidamente referidos, sendo que, estas soluções são pormenorizadas nos capítulos seguintes. 

Áreas: 

O dimensionamento das infraestruturas gerais implica o conhecimento prévio, por um lado, das 

áreas, tipologias e tipo de ocupação previstas para o empreendimento e, por outro lado, da 

população total expectável e da respectiva perspectiva de variação ao longo dos meses do ano. 

No que se refere às áreas, foram utilizados os valores referidos anteriormente no Quadro 3.2, 

dando especial importância á área bruta de construção. 

Num total prevê-se a criação de 880 unidades de alojamento, correspondendo 170 a quartos de 

hotel, sendo a restante área construída destinada a equipamentos complementares. 

População: 

Quanto ao número de Camas, está prevista a existência de 3.519 camas totais, das quais 340 

camas são inerentes à componente hoteleira e as restantes 3.179 camas aos aldeamentos. 

A este quantitativo que corresponderá, numa situação de ocupação plena, à existência de 4.420 

habitantes, há que adicionar os visitantes e o pessoal dos serviços de apoio, que se admite 

corresponderem a cerca de 20% dos habitantes, ou seja, 884 habitantes. 

Os consumos desta população não residente correspondem, entretanto, a cerca de 1/3 dos 

consumos da população residente, pelo que aquela percentagem de população não residente 

corresponde a uma população residente 295 habitantes equivalentes. 

Assim sendo, a população máxima diária possível para o Empreendimento rondará os 4.715 

habitantes equivalentes. 

No entanto, considerou-se, para efeitos de dimensionamento das infraestruturas, que a Taxa de 

Ocupação média anual ronde os 50%, naturalmente que variável ao longo do ano, apontando-se 

para valores da ordem dos 30% em Janeiro, até perto dos 70% no Verão. 
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Nestas condições, é expectável uma população média anual da ordem dos 2.360 habitantes 

equivalentes, sendo que em Janeiro ficará, em média, nos 1.400 habitantes equivalentes, valor que 

subirá para cerca de 3.300 habitantes equivalentes nos meses de Verão. 

 

Figura 3.4 - População Média Diária 

 

3.8. MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS 

O projecto agora em análise no presente EIA foi realizado em conjunto com as equipas de espaços 

verdes, ambiente e campo de golfe existindo uma preocupação em equilibrar as movimentações de 

terras de modo a que o impacte no ambiente fosse nulo. 

Sendo assim, depois de estudado ao pormenor o modelado do terreno, chegou-se á quantidade de 

movimentações de terras que se apresenta no quadro seguinte. 

Relativamente a deficit ou excesso de terras, estas situações não ocorrerão uma vez que toda a 

terra retirada do local será aproveitada para a construção do projecto (nomeadamente o campo de 

golfe, espaços verdes, etc). 

Apenas será necessário importar terras especificas (constituídas por areia, brita e turfa) para a 

construção da superfície de putting dos greens. 
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Quadro 3.8 – Movimentações de terras a realizar no projecto 

 

Nota: Não será necessário quer a importação quer a exportação de terras uma vez que todos estes movimentos 

culminarão num balanço zero 

 

Relativamente ás zonas constituídas pelos aldeamentos A1 e A2, centro de saúde e bem estar e 

Hotel do Spa, estes estão localizados em zonas declivosas (menos favoráveis do ponto de vista da 

implementação dos edifícios), tendo o projecto especial cuidado com a implementação de todas as 

infra-estruturas.  

Sendo assim, embora as áreas dos lotes sejam abrangentes, a construção ficará limitada á zona 

próxima do acesso rodoviário tal como exemplificado no desenho EIA-RF.00-DPJ-02.). 

Tendo em conta este cenário conclui-se que as movimentações de terras são minimizadas no maior 

número possível, não existindo lugar a escavações significativas para implementação dos edifícios.   

 

USOS Movimentação de terras (m3)
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Área de Implantação do Golfe 161564,5
Área de Implantação do Centro Equestre 3348,0
Clube de golfe 2521,8
Áreas de Reserva (C1+C2+C3) 8042,7
Centro Agrícola 3753,3
Centro Náutico 564,8
Centro de Saúde e Bem Estar 1643,5
ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS
Espaços para Estabelecimentos Hoteleiros (H1+H2) 29893,2
ALDEAMENTOS 
Área para Unidades de Alojamento 133607,8
Áreas de Utilização Comum e Equipamentos 6656,3
Área de Uso Misto 2871,0
Áreas Verdes Ornamentais 3100,0
CIRCULAÇÃO
Circulação Viária Principal Proposta 11060,3
Circulação Viária Secundária Proposta e Estacionamento 21559,4
Circulação Pedonal 26356,7
OUTROS
Albufeira e Charcas (a criar) 84233,3
TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 500776,3
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3.9. ENERGIA 

3.9.1. ENQUADRAMENTO 

A energia, nomeadamente a electricidade, surge, a seguir à água, como a componente onde se 

poderá, e deverá, intervir fortemente, no sentido de majorar a mais-valia ambiental do 

Empreendimento, sendo que o primeiro aspecto a considerar respeita à utilização de técnicas 

construtivas, materiais e equipamentos que permitam a sua efectiva poupança. 

Dentro desta componente estrutural, ressaltam os consumos energéticos inerentes à climatização 

(aquecimento/arrefecimento) como aqueles onde se deve intervir, nomeadamente ao nível das 

soluções passivas. 

De facto, a escolha criteriosa dos materiais e dos processos construtivos das futuras edificações, 

permite poupanças na climatização superiores a 50% da energia usualmente gasta naquela 

actividade. 

Outra área onde a capacidade de poupança é potencialmente significativa é a iluminação, 

nomeadamente ao nível dos espaços comuns exteriores e das unidades hoteleiras e outras 

edificações de uso comum, onde a utilização, por exemplo, de leds, tem provado permitir 

poupanças energéticas superiores a 80%. 

Também a nível das habitações esta poupança é possível, substituindo os diversos tipos de 

lâmpadas por outras de menor consumo, com poupanças potências da ordem dos 30% a 40%. 

Uma terceira área em que se irá intervir refere-se aos diferentes equipamentos, nomeadamente 

máquinas de lavar, equipamentos de frio, audiovisuais, etc., onde a opção por equipamentos de 

maior eficiência permite poupanças energéticas superiores a 25% em relação ao cenário 

tradicional. 

No cômputo de todas estas intervenções, considera-se que se conseguirá, indo ao encontro das 

preocupações ambientais associadas á energia, nomeadamente no que se refere à produção de 

carbono, uma poupança energética da ordem dos 30% em relação ao cenário usual. 

Apresenta-se seguidamente um resumo dos trabalhos efectuados podendo analisar-se o Anexo III 

do presente estudo para uma maior pormenorização. 
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3.9.2. CONSUMOS ENERGÉTICOS 

O consumo energético usual em Empreendimentos da natureza do presente ronda, em média, os 

5.000 kWh/hab/ano, tendo em conta a normal variação de ocupação ao longo do ano, com um pico 

no período de Verão. 

Entretanto, e tendo em conta o anteriormente exposto, considera-se possível que o consumo 

energético alvo do Empreendimento seja inferior ao consumo normal em cerca de 30% inferior 

àquele, rodando, por isso, os 3.500 kWh//hab/ano. 

Quanto à distribuição destes consumos por equipamento/actividade, cerca de 24% destinam-se ao 

aquecimento de águas (AQS), 22% à climatização, 13% aos equipamentos de frio, 10% para o 

processamento de alimentos, 6% na iluminação, 10% para outros consumos interiores, 5% para 

consumos exteriores dos lotes (jardim, piscina, iluminação exterior) e, finalmente, 10% para 

consumos exteriores aos lotes (espaços públicos). 

 

Figura 3.5 - Distribuição dos consumos por equipamento/actividade 

 

A nível do Empreendimento, e tendo em consideração a população expectável e a sua variação ao 

longo do ano, e os demais consumos, nomeadamente os inerentes aos espaços comuns, à rega, 

etc., admite-se que os consumos energéticos globais deverão rondar os 8.300.000 kWh/ano. 

Este consumo energético total anual distribui-se diferentemente pelos diversos meses do ano, 

tendo em conta a variação prevista para a população ao longo do ano e o tipo de gastos, bem 

como as necessidades de rega e outras actividades afins consumidoras de energia. Assim, assiste-

se a um pico de consumo de energia nos meses de Verão, com cerca de 910.000 kWh, e consumos 

energéticos mínimos em Janeiro, com valores que rondarão os 440.000 kW/hora. 
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Figura 3.6 - Consumo de Energia 

 

 

Quanto ao tipo de energia em jogo, daquele quantitativo total anual de, sensivelmente, 8.300.000 

kWh/ano, cerca de 60%, 5.000.000 kWh/ano, corresponderá, em princípio, a energia eléctrica, 

gasta na iluminação, frigorífico, equipamentos audiovisuais, etc., cobertos pela electricidade da 

rede pública ou, eventualmente, por equipamentos de produção local, nomeadamente painéis 

fotovoltaicos. 

Os restantes 40%, 3.300.000 kWh/ano, são gastos em energia térmica (aquecimento de águas, 

aquecimento ambiente) cobertos por gás ou, eventualmente, por energias renováveis, como sejam 

os painéis solar térmicos e a biomassa. 

 

3.9.3. ORIGENS 

Uma vez minimizados os consumos energéticos, no seguimento do exposto inicialmente, devem 

ser equacionadas as diferentes origens de energia possíveis, tendo em consideração as 

características específicas dos diferentes consumos. 

Destas origens, umas são actualmente de uso legalmente obrigatório, como acontece com os 

painéis solares térmicos ou sistemas equivalentes nas moradias, enquanto outras permitem 

optimizar o balanço energético do Empreendimento. 
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Destas últimas, considera-se que, face ao tipo de Empreendimento, se poderá avançar com a 

utilização da biomassa no aquecimento ambiente, com a produção de lenha a partir dos resíduos 

de pode e manutenção da extensa mata existente. 

Também a utilização de painéis fotovoltaicos poderá ser equacionada para a cobertura de parte das 

necessidades eléctricas. 

Poderá ainda haver lugar, não em todas mas em parte dos edifícios, nomeadamente as moradias, à 

instalação de equipamentos de geotermia (bomba da calor água-água) permitindo reduzir os 

consumos energéticos em aquecimento de águas e ambiente e funcionando, ainda, como solução 

de arrefecimento ambiente em substituição do vulgar ar condicionado (bomba de calor ar-ar). 

Para além da utilização destas energias alternativas locais, haverá sempre que recorrer à 

importação de energia, sob a forma de electricidade e, eventualmente, sob a forma de gás. 

 

Colectores Solares Térmicos 

Os colectores solares térmicos, actualmente obrigatórios por lei em determinadas situações, como 

sejam as novas moradias, estão destinados ao aquecimento de águas sanitárias (AQS) e, 

eventualmente, da água das máquinas de lavagem (louça e roupa). 

Poderão, também, ser usados no aquecimento ambiente, mas esta função não é em geral utilizada, 

dada a baixa eficiência inerente. 

A legislação actual impõe, no caso duma moradia unifamiliar, uma área mínima de colector solar de 

(1m2+1m2/quarto). 

No entanto, e dada a vantagem da utilização destes equipamentos, considera-se que se deverá ser 

mais ambicioso, admitindo que se instalará uma área de painéis correspondente a 1m2 por cama, 

ou seja, 2 m2/quarto, incluindo neste quantitativo todo o parque habitacional, moradias, 

apartamentos e hotelaria. 

Colectores solares deverão ainda ser instalados noutros edifícios destinados aos serviços, club-

house, etc., desde que consumam AQS e/ou detenham sistema de aquecimento ambiente 

compatíveis. 

Assim, a área total de colectores a instalar deverá rondar os 4.400 m2, estes colectores cobrirão 

cerca de 1.510.000 kWh/ano dos consumos energéticos, que corresponde a cerca de 18% do 

consumo energético global. 
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Painéis Fotovoltaicos 

No que se refere à componente eléctrica, aponta-se para a possibilidade de instalação de painéis 

fotovoltaicos, equipamentos cujo custo tem vindo a reduzir-se nos últimos anos, ao mesmo tempo 

que aumenta a sua eficiência, sendo que actualmente começam a ser considerados como uma 

origem alternativa de energia eléctrica bastante interessante e economicamente viável. 

Estes equipamentos não irão substituir integralmente a energia eléctrica importada, mas podem 

responder por uma fracção importante dos consumos eléctricos diurnos, altura do dia em que a 

energia importada é mais cara. 

Admite-se que estes painéis se possam estender por uma área semelhante à dos colectores solares 

térmicos, ou seja, perto de 4.400 m2, o que se traduz numa produção de, sensivelmente, 

1.230.000 kWh/ano de electricidade, ou seja, 15% dos consumos energéticos totais. 

Quanto à localização, aponta-se para a instalação destes painéis ao nível das diferentes 

edificações, tal como acontecerá para os painéis solares térmicos, podendo, no entanto, ser 

colocados a maior distância dos pontos de consumo, o que possibilita a utilização de telheiros ou 

outros locais mais afastados da habitação e com menores impactes visuais. 

De realçar que estes equipamentos apresentam a vantagem, em relação aos painéis solares 

térmicos, de permitir a transferência da energia produzida para outros locais de consumo, no 

interior do Empreendimento, quando a mesma não esteja a ser consumida no local de produção, 

como acontece em caso de a habitação estar vazia.  

Consegue-se, assim, um aproveitamento integral da energia produzida, com a consequente 

poupança de energia importada. 

Biomassa 

A Herdade comporta já uma vasta área florestal e deterá, de futuro, grandes áreas de espaços 

verdes, comuns e privados, e um vasto campo de golfe com as respectivas áreas de 

enquadramento paisagístico, cuja gestão e manutenção anual irá gerar uma quantidade 

significativa de biomassa. 

Parte desta biomassa que, conforme se verá posteriormente, está contabilizada em cerca de 1.400 

ton/ano, corresponderá uma quantidade de material lenhoso pesado, transformável em lenha, 

contabilizado em perto de 270 ton/ano, que deverá aproveitado, após o devido tratamento, no 

aquecimento ambiente. 
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Deste modo haverá disponibilidade de lenha local, para alimentação de lareiras. Para tal, e ao nível 

das moradias e apartamentos, deverá ser prevista a instalação de lareiras equipadas com 

recuperadores de calor de alta eficiência. 

Admitindo que serão consumidas 200 ton/ano de lenha local, tal corresponde a garantir um 

quantitativo energético da ordem dos 400.000 kWh/ano, ou seja, cerca de 5% do consumo 

energético global. 

De referir que esta lenha pode ser considerada uma energia de Carbono 0, uma vez que deriva de 

poda e não de abate definitivo de árvores. 

Geotermia 

A utilização de bombas de calor água-água, do tipo geotérmico, conduz a uma redução significativa 

dos consumos energéticos globais, mas implica algum investimento, na bomba de calor mas 

também na “pesca”, horizontal ou vertical, e nos equipamentos de distribuição no interior da 

habitação. 

Dada a especificidade deste equipamento e a ainda pouca utilização e experiência a nível nacional, 

optou-se por não considerar, a nível de balanço energético, os benefícios inerentes à sua utilização. 

Considera-se, no entanto, importante referir o potencial de poupança deste equipamento, pois o 

mesmo consegue substituir, com vantagem, o vulgar “ar condicionado” (bomba de calor ar-ar), os 

equipamentos de aquecimento ambiente e a caldeira a gás por vezes associada ao aquecimento de 

água. De facto, estes equipamentos apresentam COP da ordem dos 4 a 5, ou seja, por cada 1 kWh 

gasto garantem 4 a 5 kWh de energia útil. 

Assim, a instalação da bomba de calor, associada, por exemplo, a uma “pesca” de tipo vertical, 

permite cobrir os consumos energéticos associados ao aquecimento de água, e aquecimento 

ambiente, com gastos energéticos correspondentes a cerca de 25% dos alternativos, e reduzir em 

20% a 30% os consumos energéticos inerentes ao arrefecimento por bomba de calor ar-ar (ar 

condicionado). 

No cômputo global, a instalação do equipamento geotérmico, complementando os colectores 

solares na AQS, e garantindo grande parte do aquecimento ambiente e a totalidade do 

arrefecimento, poderá reduzir em cerca de 15% o consumo energético total. No caso presente, e 

caso fosse instalado em todas as edificações, a geotermia poderia reduzir o consumo energético 

em cerca de 1.230.000 kWh/ano. 
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Tendo em conta o interesse desta solução de poupança energética, considera-se que deverá haver 

uma política de promoção à instalação destes equipamentos, que poderão ser instalados, por 

exemplo, em alternativa aos painéis fotovoltaicos. 

Também no caso de opção por este tipo de equipamento, é aceitável reduzir a área de colectores 

solares térmicos, para valores próximos do legalmente obrigatório, de modo a manter o 

investimento em energias alternativas e renováveis em valores aceitáveis. 

Gás 

Os consumos de energia térmica que não forem cobertos pelas origens anteriores, poderão ser 

garantidos por gás, que será utilizado nos consumos usuais, como seja o fogão de cozinha e, 

eventualmente, o aquecimento de águas sanitárias, em complemento dos colectores solares 

térmicos e o aquecimento ambiente. 

Quanto aos consumos anuais, o gás deverá garantir os restantes 1.410.000 kWh/ano de energia 

térmica em falta, cerca de 17% do consumo energético total. 

Esta produção de energia térmica traduz-se no consumo anual dum volume de gás próximo dos 

150.000 m3/ano. 

Electricidade do Fornecedor Regional (EDP) 

Finalmente, a energia eléctrica a fornecer a partir do exterior, cerca de 45% do consumo 

energético total, será derivada da rede pública da EDP e deverá cobrir a energia eléctrica em falta, 

ou seja, cerca de 3.750.000 kWh/ano. 

Somatório das Origens Energéticas 

Resumindo o anteriormente exposto, verificação que os colectores solares térmicos, destinados ao 

aquecimento de águas e, eventualmente, ao aquecimento ambiente, poderão cobrir cerca de 18% 

das necessidades energéticas totais. 

Os painéis fotovoltaicos, com uma área semelhante à dos colectores solares térmicos, mas 

destinados à produção de electricidade, poderão cobrir perto de 15% das necessidades 

energéticas. 

A biomassa, ou seja, a lenha derivada da manutenção da mata e demais espaços verdes, 

responderá por cerca de 5% dos consumos energéticos totais. 
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Assim sendo, poder-se-á afirmar que cerca de 38% das necessidades energéticas do 

Empreendimento poderão ser garantidos com o recurso a energias renováveis locais, com reduzida 

produção de carbono. 

Entretanto, o gás, importado, será responsável pela cobertura de 17% das necessidades totais de 

energia. 

Finalmente, a energia eléctrica a fornecer a partir do exterior, cobrirá os restantes 45% do 

consumo energético total. 

 

Figura 3.7 - Distribuição proposta das origens energéticas 

 

 

3.9.4. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 

O gás será fornecido por um depósito de GPL, a abastecer pelas empresas que comercializam este 

tipo de produto, uma vez que na zona não existe rede de gás natural, que seria a solução ideal. 

A capacidade deste reservatório, que poderá ser simples ou duplo e, em princípio, enterrado, 

deverá rondar os 12 m3.  

Ao depósito de armazenamento inicial seguir-se-á uma rede de distribuição de gás em PEAD, a 

instalar ao longo das vias e arruamentos, até aos diferentes lotes, com diâmetros variando entre os 

110 mm, a montante, e os 32 mm, nos pontos de entrega. 
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Esta rede será sempre preparada para distribuir gás natural, quando a zona for servida, o que 

poderá, eventualmente, vir a acontecer a médio/longo prazo. 

 

3.9.5. SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ELECTRICIDADE 

Para a distribuição da energia eléctrica haverá uma rede interna de média tensão que se 

desenvolverá enterrada ao longo das vias, sendo equipada, no início, com um posto de 

seccionamento e depois, e sempre que necessário, com transformadores com a potência inerente 

às respectivas necessidades. 

Quanto à potência total instalada, prevê-se que, do somatório dos diversos postos de 

transformação a prever ao nível dos diferentes núcleos consumidores de energia, resulte um total 

de 3.500 kVA. 

A partir dos diferentes transformadores previstos desenvolver-se-ão as redes de baixa tensão ao 

longo das vias e arruamentos, também enterradas, com os respectivos armários de distribuição, 

para alimentação dos diferentes lotes. 

 

3.9.6. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

3.9.6.1. CONCEITO  

No âmbito das infraestruturas, deverá também ser desenvolvida uma rede de iluminação pública, 

com as características posteriormente referidas, nomeadamente com a possibilidade de utilização 

de luminárias baseadas em leds, de modo a reduzir os consumos energéticos. 

De facto, a Iluminação Exterior é uma componente à qual se poderão aplicar um conjunto de 

conceitos básicos com objectivos de várias ordens: 

Segurança na circulação pedonal de pessoas e a na deslocação de veículos; 

1. Economia de energia, a redução de potência de contrato e a baixa de custos fixos; 

2. Ergonomia: melhoria das condições de habitabilidade, motivação para a ocupação dos 

espaços, sensação de conforto e amenidade do lugar; 
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3. Ecologia, nomeadamente a contribuição para a redução do efeito de estufa e para uma 

melhoria ambiental sustentada. 

A concretização destes objectivos deverá ter por base o programa europeu GREENLIGHT, devendo-

se usar as melhores tecnologias disponíveis: 

Lâmpadas tipo “COSMO-WHITE CPO-T-60W” com TC - 3000ºK 

Reflectores ópticos de alto rendimento e conforto visual tipo “high reflect” 

Balastros de alta-frequência electrónicos, com DIMMING 

LEDS, eventualmente com alimentação através de sistemas fotovoltaicos. 

Assim, e no que se refere às Redes de Iluminação Pública a instalar dos diversos espaços comuns, 

os principais objectivos a atingir deverão ser os seguintes: 

Iluminar as vias e arruamentos, caminhos pedonais, ciclovias e zonas verdes 

Balizar as passagens de peões 

Garantir segurança e conforto aos utilizadores 

Integrar-se harmoniosamente na estética dos locais iluminados 

Nesta lógica, a iluminação a considerar não se deverá destinar apenas a tornar visível, durante a 

noite, o conjunto dos elementos, mas sim, numa perspectiva mais alargada, a permitir a sua 

utilização como espaço de lazer, apoiado no interesse turístico. 

Assim, depois de uma análise crítica dos valores em presença, a proposta luminotécnica deverá ter 

como suporte conceptual, os seguintes parâmetros: 

Contraste de luz e sombra; 

Formas predominantes; 

Arquitectura paisagística; 

Materiais constituintes das superfícies; 

Localização das luminárias. 

É neste sentido que a filosofia subjacente a esta análise, numa perspectiva de rigor e qualidade, 

deverá assentar em diversos factores multifacetados e abrangentes: 

A colocação de luminárias, deverá obedecer a uma métrica enquadrada na geometria, 

proporcionando desta forma um equilíbrio luminotécnico geral; 

Criar no ambiente geral um contraste através das temperaturas de cor, 2000ºK e 3000ºK, 

consoante os motivos a iluminar e o interesse estético; 
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Assegurar em todos os percursos a segurança de pessoas; 

Proporcionar amplitudes visuais, nos locais de observação paisagística; 

Evitar encandeamentos, possibilitando aos utentes observar o espaço envolvente. 

 

3.9.6.2. SISTEMA  

No que se refere ao tipo de lâmpadas a utilizar no exterior, e tendo em conta os aspectos referidos, 

considera-se que a iluminação a ter em conta na maioria dos espaços comuns, de circulação 

pedonal, ciclovias, arruamentos e vias, poderá ser conseguida através de LEDS de 12V, com uma 

potência variável entre 1,2W e 10W. 

Sempre que se considere vantajoso, nomeadamente em locais onde não exista energia de baixa 

tensão nas proximidades, estes LEDS poderão ser alimentados por painéis fotovoltaicos locais 

associados a pequenas baterias de longa duração. 

Nesta situação, o sistema será, então, verdadeiramente sustentável, quer na forma de 

alimentação, por energia renovável local, quer pela tecnologia usada, LEDS, com 100.000 horas de 

vida. 

Quanto às luminárias, as mesmas deverão permitir acessórios electrónicos do tipo GREENFLAG e os 

reflectores deverão ser de elevado rendimento do tipo LIGHT REFLECT, com sistema de 

manutenção e conservação fácil.  

Para as vias e arruamentos, as lâmpadas deverão ser do tipo COSMO-WHITE CPO-T-60W e TC - 

3000ºK permitindo assim uma duração mínima de 4 anos, e 20% de rendimento, temperatura de 

cor estável, utilização de DIMMING e uma eficácia superior a 120 lm/W. 

Estes equipamentos de iluminação serão alimentados por meio de uma rede eléctrica enterrada, 

instalada ao longo das vias e arruamentos e alimentada a partir da rede de baixa tensão. 

 

3.10. CONSUMOS DE ÁGUA 

3.10.1. ENQUADRAMENTO 

A boa política ambiental leva, necessariamente, à procura de soluções de minimização dos 

consumos hídricos e de adequação desses consumos à qualidade dos recursos. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 81 

Relatório Síntese 

Esta preocupação traduz-se na aplicação dum conjunto de medidas que permitem aqueles 

desideratos, sendo que a primeira respeita à adequação dos consumos aos recursos. 

Assim, a utilização de água potável será reduzida às funções indispensáveis, nomeadamente 

aquelas em que há contacto humano directo (banhos, cozinha) ou indirecto (máquinas de lavar 

roupa e louça). 

Para os restantes consumos, incluindo nestes os gastos nos autoclismos dos sanitários e os 

consumos exteriores, nomeadamente abastecimento de piscinas, lavagem de pavimentos, rega de 

jardins, etc., recorrer-se-á, sempre que possível, a água não potável. 

No que se refere à utilização de água potável, é adoptado um conjunto de medidas minimizadoras 

dos consumos, das quais se destacam as seguintes: 

Utilização de torneiras misturadoras e oxigenadoras de baixo débito, que permitem uma 

redução significativa dos consumos sem por em causa a qualidade do serviço prestado; 

Opção por máquinas de lavagem de roupa e louça e outros equipamentos utilizadores de 

água, de eficiência máxima; 

Controle em tempo real da pressão da rede, mantendo a pressão de conforto mas não 

permitindo a sua elevação, fruto de redução do caudal total pedido, que leva a 

acréscimos significativos de caudal nos equipamentos em funcionamento.  

 

Apresenta-se seguidamente um resumo dos trabalhos efectuados podendo analisar-se o Anexo III 

do presente estudo para uma maior pormenorização. 

 

3.10.2. CONSUMOS 

Em empreendimentos da natureza do presente, a capitação de água potável, a consumir no interior 

da habitação, aproxima-se, em geral, dos 250 l/dia/hab. 

As medidas minimizadoras de consumos anteriormente enunciadas permitem, entretanto, e desde 

que correctamente aplicadas, uma redução nos consumos da ordem dos 20%. Por outro lado, a 

retirada dos autoclismos corresponde a uma redução de 16% nos usos internos. 

Assim sendo, a capitação de água potável a adoptar no empreendimento deverá aproximar-se dos 

160 l/dia/hab. 
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Admitindo a população média diária anteriormente calculada, o consumo anual de água potável 

deverá rondar, em média, os 380 m3/dia e os 140.000 m3/ano. 

No Verão, e durante os fins-de-semana, onde é expectável uma maior afluência de pessoas, o 

consumo diário de água potável rondará os 580 m3/dia, e o caudal de ponta instantâneo 

pedido è rede aproximar-se-á dos 18 l/s. 

 

Figura 3.8 - Consumo de Água Potável 

 

 

3.10.3. ORIGEM DE ÁGUA 

Quanto às origens de água potável, a mesma deverá ser fornecida pela Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal, que é, actualmente, a entidade responsável pelo fornecimento de água potável ao 

Município. 

Contactos efectuados com o Município permitiram verificar, entretanto, que o sistema instalado 

para abastecimento da povoação de Santa Susana, situada nas proximidades do Empreendimento, 

a Sul, e que tem origem em captações subterrâneas locais, não permite responder a um acréscimo 

significativo dos pedidos de água potável. 

Está, no entanto, já construído um novo sistema de abastecimento, para substituição do existente, 

embora ainda não esteja em funcionamento, constituído por uma Estação de Tratamento de Águas, 

ETA, abastecida por caudais derivados da barragem de Pego do Altar, para servir a povoação de 

Santa Susana e que, mediante algum reforço, poderá eventualmente também abastecer o 

Empreendimento Turístico. 
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A barragem do Pego do Altar, sendo uma grande barragem, com uma capacidade armazenável da 

ordem dos 95.000.000 m3, permite uma elevada garantia no abastecimento. 

Finalmente de referir que o actual modelo de fornecimento em alta de água potável ao Município 

(bem como a recolha e tratamento de efluentes domésticos) está em fase de reestruturação, sendo 

possível que, a curto/médio prazo, surja uma entidade intermunicipal para assegurar esse serviço, 

que terá uma participação qualificada da empresa Águas de Portugal. 

Tal situação reforça a opção referida pelo reforço do actual sistema público, pois é conhecida a 

política adoptada por todas as empresas regionais subsidiárias das Águas de Portugal, que exercem 

o direito com que ficam de exclusividade de fornecimento de água potável em alta (e de 

tratamento dos efluentes domésticos) e, nesta perspectiva, quererão tomar posse de todos os 

sistemas, públicos e privados, existente na sua área de concessão. 

 

3.10.4. SISTEMA DE ADUÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

O sistema inerente à água potável será constituído por um reservatório de regularização de célula 

dupla, com a capacidade para garantir 2 dias de consumo, o que implica uma capacidade total da 

ordem dos 2x600 m3, a instalar à cabeça do sistema e que receberá a água das captações 

subterrâneas.  

A partir do reservatório desenvolver-se-á uma rede de distribuição de água potável, constituída por 

condutas de PEAD PN10, enterradas, com diâmetros variando entre os 250 mm e os 63 mm, para 

alimentação dos diferentes pontos de consumo. 

A pressão daquela rede será garantida por uma estação sobrepressora, a instalar à saída do 

reservatório e no início da rede, preparada para garantir um caudal da ordem dos 18 l/s. 

Os grupos elevatórios serão de velocidade variável, de modo a adaptar, em tempo real, os caudais 

à curva de pedidos, sem acréscimos desnecessários de pressão e reduzindo, consequentemente, os 

consumos energéticos. 
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3.10.5. ÁGUA BRUTA 

3.10.5.1. ENQUADRAMENTO 

O abastecimento dos designados consumos exteriores, ou seja, a rega dos espaços verdes, a 

lavagem de pavimentos e o abastecimento de piscinas e lagos, sejam privados ou comuns, é 

efectuado com o recurso a água bruta, não potável. 

Acresce ainda, ao nível da utilização deste recurso, o abastecimento dos autoclismos das 

habitações, consumo que, pelo facto de não induzir contacto humano directo ou indirecto, pode ser 

também garantido por água não potável. 

Finalmente, ter-se-á ainda um grande consumidor de água de rega, o campo de golfe de 18 

buracos previsto para o Empreendimento, para o qual será também necessário garantir a água não 

potável. 

3.10.5.2. NECESSIDADES HÍDRICAS 

Os autoclismos deverão ser eficientes e de baixo consumo, admitindo-se uma capitação da ordem 

dos 25 a 30 l/dia/habitante. Este consumo diário unitário traduz-se num volume total anual, tendo 

em consideração a população média anual expectável, rondando os 24.000 m3/ano. 

A manutenção das piscinas corresponde às operações de enchimento/limpeza, à reposição das 

perdas operacionais derivadas da utilização por pessoas e ao preenchimento das perdas por 

evaporação, num consumo unitário anual que se estima em 2,0 m/m2/ano. 

Considerando uma área total de piscinas da ordem dos 8.000 m2, o consumo anual rondará os 

16.000 m3/ano. 

Quanto à lavagem de pavimentos, incluindo vias e arruamentos, pavimentos secos, zonas semi-

permeáveis e outras, admitiu-se que o consumo unitário anual rondará os 40 mm/ano. Tendo em 

conta uma área rondando os 30 ha, os gastos totais anuais rondarão os 12.000 m3/ano. 

Deverá, também, prever-se a rega dos espaços verdes, cuja área inclui os jardins privados dos 

lotes, os espaços ajardinados exteriores e faixas verdes das vias de comunicação. 

Sendo esta uma actividade grande consumidora de água, o primeiro aspecto a ter em consideração 

respeita ao tipo de plantas a instalar, no sentido de definir ocupações verdes que minimizem os 

consumos. 
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Assim, deverá evitar-se a existência de grandes extensões de relvados e apostar-se mais nas áreas 

ocupadas por plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas, solução que apresenta ainda a vantagem 

de permitir a rega localizada, com maior eficiência de aplicação do que a aspersão, inerente às 

relvas, para além de implicar menores consumos energéticos, dado o sistema de rega implicar 

menores pressões de serviço. 

Para uma ocupação verde baseada no tipo de plantas anteriormente referido, aponta-se para 

consumos unitários anuais da ordem dos 360 l/m2/ano. Admitindo uma área de espaços verdes da 

ordem dos 25 ha, o consumo anual rondará os 90.000 m3/ano,  

Daquele total de água destinada à rega, cerca de 30.000 m3/ano abastecerão espaços verdes 

comuns, e os restantes 60.000 m3/ano servirão para a rega dos jardins privados dos lotes. 

Somando os consumos anteriormente referidos, chega-se a um quantitativo total de água não 

potável necessária às zonas urbanas do Empreendimento rondando os 140.000 m3/ano. 

Finalmente, aparece o Campo de Golfe, que terá uma área regada da ordem dos 70 ha, 

distribuídos por diferentes tipos de ocupação verde. 

Admitindo uma dotação ponderada, entre greens, tees, fairways, roughs e áreas de 

enquadramento paisagístico, da ordem dos 5.000 m3/ha, o consumo anual de água deverá rondar 

os 350.000 m3/ano. 

No total do Empreendimento, chega-se a um volume total anual médio de água não potável 

necessária os 490.000 m3/ano, dos quais cerca de 70% inerentes ao campo de golfe. 

 

Figura 3.9 - Distribuição dos Consumos  
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Naturalmente que os pedidos de caudal são muito superiores nos meses de Verão do que durante o 

Inverno. Assim, aponta-se para consumos diários máximos de água não potável, nos meses de 

Verão, rondando os 125.000 m3/mês e os 4.000 m3/dia. 

 

Figura 3.10 – Estimativa de Consumo de Água Potável mensal 

 

 

3.10.5.3. ORIGENS DE ÁGUA 

Para fazer face aos consumos anteriormente calculados, o Empreendimento dispõe das seguintes 

origens de água não potável potenciais, alternativas e/ou complementares: 

Águas pluviais recolhidas em cisternas a instalar localmente, no interior dos lotes; 

Efluentes domésticos tratados derivados da ETAR. 

Águas subterrâneas, derivadas de captações existentes e/ou a abrir na propriedade; 

Barragem do Pego do Altar, da responsabilidade da Associação de Regantes do Baixo Sado 

Águas superficiais próprias recolhidas nos lagos e albufeiras de barragens a construir. 

Águas das Cisternas 

Uma origem de água possível para alimentação de águas brutas ao nível dos lotes poderão ser as 

cisternas a instalar nestes. Considera-se que a área de apanhamento corresponderá à área das 

coberturas dos edifícios e que cerca de 80% da precipitação poderá ser recolhida nas cisternas.  
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Sendo a precipitação média anual na zona da ordem dos 570 mm, a precipitação armazenável será 

de 460 mm. Admitindo uma área de apanhamento, tendo em conta a Área de Implantação total 

inicialmente referida, o volume total potencialmente aproveitável rondará os 40.000 m3. 

Os volumes que venham a ser recolhidos nas cisternas serão usados na rega e noutras actividades 

consumidoras do próprio lote, nomeadamente lavagem de pavimentos, piscinas e autoclismos, 

podendo corresponder a perto de 30% dos consumos totais de água bruta do lote. 

Efluentes Domésticos Tratados 

De facto, e conforme se verá posteriormente, será necessário utilizar, uma Estação de Tratamento 

de Águas Residuais, ETAR, que tratará as águas residuais domésticas próprias num volume anual 

contabilizado em cerca de 160.000 m3/ano. 

Admitindo perdas globais no sistema da ordem dos 20% a 25%, ficarão anualmente disponíveis 

para a rega cerca de 130.000 m3/ano. 

Este tipo de recurso é, em geral, imputado à rega do campo de golfe que, conforme se viu 

anteriormente, consumirá, em média, cerca de 350.000 m3/ano, quantitativo superior ao volume 

disponível. 

Poder-se-á, assim, afirmar que a totalidade dos efluentes tratados produzidos localmente durante o 

período de rega será reaproveita na rega, o que se traduz numa interessante mais-valia ambiental. 

A utilização deste recurso implica, entretanto, a existência de infraestruturas de adução e 

armazenamento próprias, com controlo da qualidade em tempo real, para que, em caso de má 

qualidade do efluente, o mesmo possa ser substituído por outra origem de água. 

De referir, finalmente que, no âmbito duma política ambientalmente responsável e de integração 

com as populações locais, se poderá por a hipótese de receber, também os efluentes tratados das 

povoações próximas, nomeadamente Santa Susana, maximizando o aproveitamento deste recurso. 

Águas Subterrâneas 

A herdade detém já um conjunto de 9 captações subterrâneas, recentemente abertas e 

devidamente testadas com ensaios de caudal pormenorizados e análise detalhada das formações 

geológicas atravessadas. 

Estas captações permitem, de acordo com os ensaios referidos, a retirada dum volume diário 

máximo da ordem dos 1.000 m3/dia, mas que, por segurança, se admite que deverá ficar por cerca 

de 800 m3/dia. 
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Em termos anuais, e admitindo que o sistema funcionará perto de 300 dias por ano, aquele caudal 

diário retirável corresponde a quantitativos de água da ordem dos 240.000 m3/ano. 

De referir, finalmente, que os estudos detalhados efectuados sobre estas águas subterrâneas 

permitiram ainda indicar, ser possível abrir mais algumas captações, não sendo difícil atingir, caso 

necessário, o patamar dos 300.000 m3/ano. 

Águas da Barragem do Pego do Altar 

A propriedade é marginada a Este, pela albufeira da barragem do Pego do Altar, infra-estrutura 

com uma capacidade de armazenamento próxima dos 95.000.000 m3 e que faz parte do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado. 

Contactos efectuados com a Associação de Regantes responsável pela gestão do aproveitamento 

permitiu ficar a saber que a mesma está disponível para se fornecer a água de rega que se 

pretenda, utilizando a figura de regante a Título Precário, desde que a mesma esteja disponível na 

albufeira e não venha a fazer falta aos Agricultores com direito a ela. 

Tal facto indica, tendo em conta que as características da barragem e da bacia dominada que, em 

cerca de 90% dos anos, a barragem do Pego do Altar poderá fornecer toda a água não potável 

necessária ao Empreendimento. Nos restantes 10% dos anos, considerados secos e muito secos, o 

quantitativo disponível reduzir-se-á, podendo mesmo ser nulo.  

Contabilizando as disponibilidades anteriormente referidas, cisternas, efluentes domésticos 

tratados e águas subterrâneas, estas traduzem-se num volume total anual de 410.000 m3/ano. 

Tal indica que, para cobrir os 490.000 m3/ano de água não potável necessária à rega e actividades 

complementares, da barragem do Pego do Altar deverão ser retirados cerca de 80.000 m3/ano de 

água. 

Para que, nos anos mais secos, quando a barragem do Pego do Altar não pode fornecer água, 

aquele quantitativo esteja garantido, está prevista a construção duma série de lagos no 

Empreendimento que, para além da função de enquadramento paisagístico, funcionarão ainda 

como reserva estratégica de água. 

Esses lagos, que criarão um conjunto de espelhos de água com uma área total da ordem dos 15 

ha, terão uma capacidade de armazenamento total da ordem dos 400.000 m3, que se manterá 

totalmente preenchida nos anos normais ou húmidos, através dos escoamentos próprios das suas 

bacias e do reforço com águas da barragem do pego do Altar. 
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Nos anos secos parte dessa água, ou seja, cerca de 80.000 m3, será, então, usada na rega, em 

substituição da água da barragem. Este consumo, acrescido das perdas por evaporação, traduzir-

se-á num rebaixamento do nível dos lagos da ordem do 1,0 m, valor pouco significativo em termos 

de impacte visual, caso as margens sejam devidamente tratadas a nível paisagístico. 

 

Águas Superficiais Próprias 

A propriedade faz fronteira, a Oeste e Norte, com duas linhas de água já com alguma dimensão, 

dominando bacias hidrográficas que se estendem por cerca de 50 km2. 

Entretanto, o escoamento médio anual na região ronda os 150 mm, pelo que as bacias dominadas 

geram anualmente, em média, afluências da ordem dos 7.500.000 m3/ano, valor que subirá para 

perto de 18.000.000 m3/ano em ano húmido, e que se reduzirá para cerca de 1.500.000 m3/ano 

em ano seco, valor que, mesmo assim, é superior à totalidade das necessidades de água do 

Empreendimento. 

Conclui-se, assim, que, apesar de a zona ser rica em recursos hídricos superficiais, os mesmos não 

são aproveitáveis, pois não existem locais, no interior da herdade, propícios para a construção de 

barragens de armazenamento. 

O único local considerado tecnicamente viável situa-se na linha de água que margina, a Oeste, a 

herdade, dominando uma bacia hidrográfica com cerca de 30 km2, originando afluências médias 

anuais da ordem dos 4.500.000 m3/ano, mas uma barragem aí construída irá inundar terras da 

propriedade vizinha. 

Caso tal hipótese se viesse a verificar viável, esta barragem tem um potencial de armazenamento 

da ordem dos 1.000.000 m3, o que garantiria, por si só, e em todos os anos incluindo os secos, a 

totalidade do abastecimento em água não potável necessária ao Empreendimento. 

Disponibilidades Globais 

Contabilizando as diferentes origens anteriormente descritas, verifica-se que, para fazer face a 

consumos anuais da ordem dos 490.000 m3/ano, o peso percentual das diferentes origens será o 

que se apresenta na figura seguinte. 
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Figura 3.11 - Distribuição percentual das origens de água 

 

 

3.10.5.4. SISTEMAS DE ADUÇÃO, ARMAZENAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO 

O fornecimento de água bruta às zonas urbanas, rega dos espaços verdes, lavagem de 

pavimentos, piscinas, autoclismos, etc., é garantido através da instalação duma rede de 

distribuição paralela à rede de água potável, com diâmetros variando entre os 200 mm, no início, e 

os 90 mm, nas extremidades de jusante. 

A origem da rede será no mesmo local da água potável, onde será construído um reservatório de 

regularização próprio, em betão armado, com uma capacidade da ordem dos 300 m3. 

Entretanto, e conforme se referiu anteriormente, poderão existir cisternas ao nível dos lotes 

privados, que não só receberão a água da chuva local mas também a água aduzida através da rede 

de distribuição, quando a primeira se esgotar. Esta solução de entrega nas cisternas permite que a 

distribuição seja de baixa pressão. 

A rede de água bruta funcionará, também, como rede de incêndios, com a vantagem de, por um 

lado, usar água não potável e, por outro, ser uma rede de baixa pressão. Para tal, a rede 

apresenta os diâmetros mínimos compatíveis com esta actividade e o reservatório de regularização 

detém, no mínimo, a reserva contra incêndios estabelecida na lei. 

O fornecimento de água ao campo de golfe e respectivas áreas de enquadramento, será efectuado 

por um sistema próprio, directamente a partir dum dos lagos a construir, que poderá receber 

águas de diferentes origens, para além das águas superficiais aduzidas pela própria bacia 

hidrográfica. 
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As águas subterrâneas serão entregues nos pontos de distribuição anteriormente referidos, ou o 

lago ou o reservatório urbano de água bruta anteriormente referido. 

Os efluentes domésticos tratados serão entregues em reservatório próprio, a localizar na 

proximidade do lago de alimentação fo campo de golfe. De facto, considera-se não ser conveniente 

a introdução directa dos efluentes tratados no lago, pois qualquer avaria na ETAR, mesmo que 

momentânea, poderia por em causa toda a água armazenada no lago. 

Nesta perspectiva, o sistema de bombagem da rega do campo de golfe será instalado entre o lago 

e o reservatório de efluentes tratados, possibilitando a bombagem alternativa de um ou outro local. 

 

3.11. EFLUENTES 

No Empreendimento será adoptada a solução de instalação de duas redes separativas, uma para 

águas residuais domésticas, adiante descrita, e outra para águas residuais pluviais, posteriormente 

referida. 

3.11.1. PRODUÇÃO DE EFLUENTES 

Tendo em conta a água potável anualmente consumida, 160 l/hab/dia, e os acréscimos resultantes 

na entrada no circuito de rejeitados da água bruta que alimentará os autoclismos, 30 l/hab/dia, a 

produção unitária de efluente doméstico deverá rondar os 190 l/hab/dia. 

Considerando a população média já referida, o volume de esgotos domésticos produzidos deverá 

rondar, em média, os 450 m3/dia e os 160.000 m3/ano. 

Em período de ponta, no Verão, é previsível que o caudal diário suba para cerca de 690 m3/dia e 

cerca de 19.000 m3/mês, tendo em conta a população expectável, devendo ser este o caudal de 

dimensionamento do sistema de tratamento. 
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Figura 3.12 - Produção de Efluente Doméstico 

 

 

3.11.2. SISTEMAS DE RECOLHA E ADUÇÃO 

Á partida, admite-se que as águas residuais domésticas serão tratadas na Estação de Tratamento 

de Águas Residuais de Santa Susana, que deverá permitir o tratamento dum caudal diário máximo 

de 690 m3/dia, conforme se viu anteriormente. 

O acesso dos efluentes domésticos à ETAR será conseguido, sempre que possível, através duma 

rede gravítica, consubstanciada em condutas que se desenvolverão ao longo dos arruamentos e 

vias., e cujos diâmetros serão de 300 mm. Pontualmente, e sempre que a topografia do terreno a 

isso o obrigue, está prevista a instalação de estações elevatórias na linha, seguidas de troços de 

conduta em pressão, com diâmetros da ordem dos 110 mm, de modo a garantir a transferência de 

caudais através de pontos altos da rede.  

3.11.3. ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 

Nas zonas urbanas existirão, sempre que necessário, colectores pluviais longitudinais ao longo dos 

arruamentos, que receberão os caudais recolhidos pelos sumidouros a instalar ao longo das bermas 

dos arruamentos. 

Sempre que possível, esses colectores esgotarão para o exterior da zona edificada, de modo a 

encurtar o seu comprimento e a não concentrar excessivamente os caudais, que serão entregues 

nas linhas de água existentes no espaço exterior. 
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Estes colectores, com diâmetros variando entre os 300 mm e os 600 mm, só deverão ser 

instalados, no entanto, nos troços onde tal venha a ser considerado absolutamente necessário, em 

arruamentos ladeados por passeios sobrelevados com lancis, marginando zonas edificadas. 

Nas vias que se desenvolvam sem marginar edifícios, deverá apontar-se para a instalação de 

valetas laterais que esgotarão para os pontos baixos, sempre que necessário revestidas, 

nomeadamente quando o declive excessivo assim o aconselhar, constituindo o designado sistema 

de drenagem longitudinal. 

A drenagem transversal será consubstanciada em aquedutos a instalar nos pontos baixos do perfil 

longitudinal da via, estruturando-a numa lógica similar ao caminho rural. 

 

3.12. RESÍDUOS 

Apresenta-se seguidamente um resumo dos trabalhos efectuados podendo analisar-se o Anexo III 

do presente estudo para uma maior pormenorização. 

    

3.12.1. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

A nível dos resíduos, tendo em conta a população média expectável e a tipologia do parque 

edificado, aponta-se para a produção anual de resíduos sólidos urbanos, RSU, da ordem dos 1,3 

kg/hab/dia, o que se traduz num quantitativo médio diário da ordem das 3,1 ton/dia e numa 

produção anual próxima das 1.120 ton/ano. 

A produção de resíduos sólidos urbanos varia, naturalmente, ao longo do ano, de acordo com as 

taxas de ocupação previstas, apontando-se para valores máximos, no Verão, da ordem das 4,3 

ton/dia, ou seja, cerca de 133 ton/mês, e para valores mínimos no mês de Janeiro, de 

sensivelmente, 1,8 ton/dia, ou seja, perto de 57 ton/mês. 
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Figura 3.13 - Produção de Resíduos Sólidos Urbanos 

 
 

Admite-se, entretanto, a existência, ao nível das moradias, dos blocos de apartamentos, hotéis e 

outros equipamentos de apoio, de Ecopontos com locais próprios de recolha separativa, destinados 

às fracções usuais dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

Assim, admite-se a existência das seguintes fracções dos RSU, que serão objecto de recolha em 

separado: 

 Resíduos Orgânicos; 

 Papel e Cartão; 

 Metais e Plásticos; 

 Vidro; 

 Indiferenciados. 

A distribuição percentual destas fracções aproximar-se-á dos valores que se seguem, tendo em 

consideração as tipologias previstas e as respectivas fracções percentuais por cada tipologia. 
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Figura 3.14 - Distribuição dos RSU produzidos 

 

Estes resíduos serão periodicamente recolhidos por equipamentos próprios montados em camiões, 

que os transportarão para o exterior e os entregarão nos respectivos Ecocentros, para reciclagem e 

valorização, seguindo os restantes para aterro. 

Admite-se ser possível conseguir uma percentagem de reciclagem e valorização da ordem dos 

50%, o que se considera positivo, sendo os restantes 50% destinados a aterro: 

 

Figura 3.15 - Distribuição dos RSU por destino 

 
 
 

3.12.2. RESÍDUOS VERDES 

Para além dos RSU, também os Resíduos Verdes, resultantes da gestão e manutenção dos espaços 

naturais, das áreas ajardinadas comuns e privadas e do campo de golfe, serão objecto de 

intervenção. 
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De facto, e tendo em conta as diferentes áreas ocupadas pelos diversos espaços verdes previstos, 

que se estenderão por várias centenas de hectares, a produção total anual de resíduos verdes 

andará pelas 1.400 ton/ano 

Deste quantitativo total, cerca de 900 ton/ano serão da responsabilidade do campo de golfe, 270 

ton/ano derivarão da manutenção dos espaços verdes públicos e dos jardins privados e, 

finalmente, perto de 230 ton/ano terão origem na limpeza das matas. 

 

Figura 3.16 - Produção de resíduos verdes por tipo de ocupação 

 

Admite-se, entretanto, a separação destes resíduos em duas fracções distintas, com posterior 

aproveitamento diferenciado: 

 Material lenhoso pesado 

 Material lenhoso ligeiro 

 Material herbáceo-arbustivo 

Tendo em consideração o tipo de coberto vegetal de cada tipo de ocupação verde, sendo que nas 

matas os resíduos lenhosos pesados terão um peso preponderante, enquanto no campo de golfe a 

preponderância irá para os resíduos herbáceos, ter-se-á a seguinte distribuição percentual dos 

resíduos: 

 Material lenhoso pesado: 270 ton/ano 

 Material lenhoso ligeiro: 280 ton/ano 

 Material herbáceo-arbustivo: 850 ton/ano. 
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Figura 3.17 - Distribuição dos resíduos verdes por tipologia 

 

O material lenhoso pesado poderá ser escolhido, cortado e acondicionado, constituindo a biomassa 

para posterior aproveitamento nas lareiras a instalar nas habitações, hotel, etc. 

Estas lareiras deverão ser equipadas com recuperadores de calor de eficiência máxima, permitindo 

minimizar a utilização, no aquecimento ambiente, de outras energias, nomeadamente as 

importadas, electricidade ou gás. 

Com esta actividade cobrir-se-á uma percentagem maior ou menor das necessidades totais de 

aquecimento ambiente, conforme se referiu anteriormente.  

De referir, entretanto, que o aproveitamento deste material lenhoso, derivado de podas de 

manutenção e não de abate, traduz-se em energia de Carbono 0, aspecto importante a realçar, no 

âmbito duma correcta política ambiental que se pretende seguir. 

Quanto ao material herbáceo-arbustivo e lenhoso ligeiro, deverá seguir com os RSU para os 

diferentes destinos. 

 

3.12.3. SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO E RECOLHA DOS 
RESÍDUOS 

O tipo de acondicionamento a adoptar ao nível das unidades produtoras de resíduos sólidos 

urbanos deverá permitir e incentivar a segregação na origem e facilitar, dentro do possível, as 

tarefas dos utilizadores do sistema. 

Existem as diferentes possibilidades de recolha selectiva das 5 fracções de resíduos produzidos, 

apontando-se, no caso presente, pela recolha em ecopontos, que apresenta vantagens ao nível dos 

custos de investimento e de gestão do sistema. 
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A recolha nos ecopontos e o encaminhamento dos resíduos para o destino final será efectuado com 

os meios Câmara Municipal, responsável por esta actividade no Município. 

3.12.4. DESTINO FINAL 

Os destinos finais preconizados para cada tipo de resíduo considerado, são os seguintes: 

 

Quadro 3.9 - Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos 

TIPO DE 
RESÍDUO DESTINO FINAL OPERAÇÃO 

Papel / Cartão Ecocentro Regional Reciclagem 

Metal / Plástico Ecocentro Regional Reciclagem 

Vidro Ecocentro Regional Reciclagem 

Resíduos 
Orgânicos Unidade Valorização de Matéria Orgânica Compostagem 

Indiferenciados Aterro Regional Deposição em Aterro 

Resíduos Verdes 
Unidade Valorização de Matéria Orgânica Compostagem 

Unidade Produção Combustível Alternativo Valorização Energética 

Resíduos 
Perigosos 

Empresa licenciada para tratamento de R. 
Perigosos 

Tratamento prévio, Reciclagem, 
Deposição em aterro de Resíduos 
Perigosos 

 

3.13. RUÍDO 

De modo a abordar este assunto é de referir que foi realizado um estudo exaustivo no que diz 

respeito ao ruído provocado pela implementação do empreendimento, tendo sido para isso, 

realizado um estudo de tráfego gerado.  

Com base neste estudo, foi realizado um mapa de ruído a partir da criação de uma malha 

equidistante de pontos de cálculo. Para cada um dos pontos da malha o modelo calculou os níveis 

de ruído adicionando as contribuições de todas as fontes de ruído, tendo também em consideração 

os trajectos de propagação e as atenuações. 

A análise dos Mapas de Ruído produzidos a partir do modelo mostra que a zona em estudo, 

apresenta áreas com níveis de ruído reduzidos, com excepção da imediata envolvência da EN253. 

A partir de uma faixa de aproximadamente 70 metros a partir do eixo da EN253 os níveis sonoros 

actualmente existentes são compatíveis com a ocupação sensível. 
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A situação prevista não irá gerar alterações significativas no nível sonoro existente para a área do 

mapa uma vez que as fontes predominantes, continuarão a ser as vias já existentes, ou seja com a 

execução do empreendimento turístico da Herdade da Alápega  os níveis de ruído previstos na zona 

de intervenção e zonas envolventes na sua generalidade  podem ser compatíveis  com a 

classificação de zonas sensíveis, não se configurando incrementos  significativos nos níveis sonoros 

já existentes. 

Este assunto é amplamente abordado nos sub-capítulos referentes ao ruído dos pontos 

Caracterização do ambiente afectado e Análise de Impactes do presente documento.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO 
PROJECTO 

A caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto consiste numa descrição do estado actual do 

ambiente relativamente a um determinado espaço (Área de Estudo), tendo em consideração todos 

os descritores ambientais que poderão ser afectados pela construção e/ou exploração do projecto. 

Esses descritores são: 

- Geologia e Hidrogeologia; 

- Solos; 

- Uso Actual do Solo; 

- Clima; 

- Recursos Hídricos; 

- Qualidade do Ar; 

- Ruído; 

- Componente Biológica; 

- Componente Social; 

- RAN e REN 

- Ordenamento do Território; 

- Património; 

- Paisagem. 

No que respeita ao espaço a estudar, este será delimitado em função da área sujeita à afectação 

directa e indirecta das acções do projecto, e será denominado ao longo do EIA como Área de 

Estudo. 

Esta Área de Estudo varia em função do descritor ambiental que se analisa, apresentando-se para 

cada um, uma área de estudo que se considere relevante para a realização de uma posterior 

análise de impactes. 

Seguidamente apresenta-se a caracterização da região, discriminada por descritor ambiental. 
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4.1. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

4.1.1. GEOMORFOLOGIA 

A área em estudo é caracterizada por um relevo pouco acidentado, simplesmente ondulado, 

característico da peneplanície Alentejana onde está inserida. A peneplanície é a unidade 

fundamental do relevo Alentejano, correspondendo a uma superfície de aplanação bem 

conservada, por vezes muito perfeita outras vezes com ondulações suaves correspondentes a 

rugosidades residuais ou resultantes do rejuvenescimento lento.  

Os declives nesta superfície de aplanação, variam entre os 0 e os 5%, e as altitudes nas áreas 

onde a peneplanície está melhor conservada, são da ordem dos 200m. 

A peneplanície corta indiferentemente faixas de materiais muito diferentes, como grauvaques, 

dioritos, gabros, granitos, quartzitos e mármores, predominado as rochas xistentas do Maciço 

Antigo. Os depósitos superficiais da peneplanície são constituídos por depósitos paleogénicos, 

depósitos miocénicos e depósitos pliocénicos. 

Nas áreas onde predominam as manchas de xisto e grauvaque, esta superfície encontra-se mais ou 

menos conservada, enquanto que as zonas onde predominam as litologias mais brandas, 

nomeadamente filitos, estão mais facilmente sujeitas à erosão dos cursos de água. Nestas áreas o 

relevo é constituído fundamentalmente por grandes incisões e uma maior densidade de linhas de 

água, que criam um modelado em montículos irregulares e vales mais entalhados. 

Na região em estudo, verifica-se também influência da Bacia do Tejo-Sado, patente não só na 

tipologia de rochas presentes (rochas de origem sedimentar), mas também no sistema de 

drenagem superficial, o qual é influenciado pelo encaixe do Rio Sado e seu afluentes mais a 

jusante. 

Destaca-se na envolvente à área de intervenção do Projecto, a depressão de Santa Susana, que 

corresponde a uma superfície de abatimento, preenchida por materiais Miocénicos, que termina na 

zona da Lapa, junto ao limite SW da Herdade Alápega e segue em direcção à ribeira de Santa 

Susana e ao Sado. 

Na área de intervenção do projecto a altitude da peneplanície, apresenta grandes variações, 

associadas a um maior desenvolvimento da rede de drenagem, com cotas que variam entre os 46 

e os 148m. 

A zona Norte e Centro da propriedade constituem as zonas mais elevadas, com altitudes acima dos 

100m e também de maior aplanação. Junto dos limites Este e Oeste, definem-se elevações de 
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perfil alongado, aplanadas no topo e de encostas íngremes, definindo uma rede de drenagem do 

tipo dendrítico, com vales bastante encaixados. 

Destaca-se na área de estudo a Ribeira de Remourinho e o Rio do Porto, que se desenvolvem 

segundo a direcção próxima de Norte-Sul, e que delimitam a Herdade da Alápega a Este, a Ribeira 

de São Cristovão, de orientação próxima de Este-Oeste e um afluente da Ribeira de Santa Susana, 

de direcção próxima de Norte-Sul e que delimita a Herdade a Oeste. 

 

4.1.2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

O território de Portugal Continental pode ser dividido em quatro grandes unidades morfo-

estruturais: o Maciço Hespérico ou Ibérico, a Orla Meso-Cenozóica Ocidental ou Lusitânica, a Orla 

Meso-Cenozóica Meridional ou Algarvia e a Bacia Terciária do Tejo-Sado. 

A área em estudo insere-se no Maciço Hespérico, na zona estrutural Sul Portuguesa (ZSP), no 

Antiforma do Pulo do Lobo. Refere-se no entanto a proximidade à Zona de Ossa Morena (ZOM), a 

Este, cujo contacto com a ZSP é marcado pela presença do Complexo de Beja-Acebuches e pelo 

cavalgamento de Ferreira-Ficalho, de direcção aproximada E-W, junto à fronteira com Espanha e 

NW-SE, mais para Oeste. A Oeste define-se a Bacia do Tejo Sado, verificando-se na área de estudo 

a ocorrência de retalhos de depósitos sedimentares Terciários, associados a esta unidade morfo-

estrutural, cobrindo as formações da ZSP. 

O Maciço Hespérico, é constituído por terrenos pre-câmbricos e paleozóicos, em geral 

metamorfizados e deformados parcialmente recobertos por formações mais modernas (Teixeira & 

Gonçalves, 1980). Fazem parte do Maciço rochas metamórficas, rochas sedimentares e 

metassedimentares assim como rochas eruptivas, sobretudo graníticas. O Antiforma do Pulo do 

Lobo, é constituído pela Formação de “Pulo do Lobo” (a formação mais antiga da ZSP e que ocupa 

maior extensão), que inclui filitos, quartzitos e rochas vulcânicas ácidas e básicas raras. 

 

Unidades Litostratigráficas 

Descrevem-se de seguida, com base na Carta Geológica de Portugal na escala 1/500 000 dos 

Serviços Geológicos de Portugal, as unidades litoestratigráficas presentes na área em estudo (ver 

Desenho RPE-RF.00-GEO-01 - Carta Geológica). Salienta-se que a área de estudo é abrangida pela 

Folha 39B da Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000, a qual ainda não está publicada, 

pelo que é apresentada a Carta Geológica à escala 1/500 000 acima referida. 
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Terciário 

Miocénico 

 Mv - Formação de Vale do Guizo – Esta formação é constituída por conglomerados, 

areias, arenitos, margas, argilas, areias arcósicas, pelitos e níveis carbonatados (calcários 

compactos). Esta unidade está associada à Bacia do Tejo-Sado. 

Devónico 

Antiforma de Pulo do Lobo 

 DPL – Formação de Pulo do Lobo – Esta formação ocupa o centro do Antiforma de Pulo 

do Lobo e é caracterizada fundamentalmente por uma sequência de filitos com 

intercalações de bancadas de quartzitos e psamitos, com abundantes filões de quartzo. Os 

filitos têm geralmente tonalidades acastanhadas, devido à meteorização, apresentando-se 

cinzento escuros a negros quando sãos. De um modo geral as bancadas mais espessas 

formam conjuntos sedimentares com cerca de 10m de espessura.  

Assinala-se nesta formação a presença de abundantes filonetes de quartzo de exsudação. 

Estes filonetes apresentam-se frequentemente dobrados, e devem corresponder ao 

preenchimento de fendas de tracção associadas às três fases de deformação tectónica que 

afectaram a unidade.  

Nos níveis mais elevados da unidade ocorrem intercalações de vulcanitos ácidos e básicos. 

Os metavulcanitos básicos de Santa Susana correspondem a basaltos com características 

geoquímicas semelhantes aos das cristas médias oceânicas.  

Esta constitui a formação com maior representatividade na área de estudo. 

 

4.1.3. SISMICIDADE 

No contexto da tectónica de placas, Portugal Continental encontra-se na placa euro-asiática, 

limitada a Sul pela falha Açores-Gibraltar e a Oeste pela falha dorsal do Oceano Atlântico, sendo 

que a primeira corresponde à fronteira entre placas euro-asiática e africana (Figura seguinte). 

O movimento das placas é caracterizado pelo deslocamento para norte da placa africana e pelo 

movimento divergente de direcção E-W na dorsal atlântica. 
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A actividade sísmica que afecta o território Português, resulta de fenómenos interplacas 

(localizados sobre a fronteira de placas) e de fenómenos intraplacas (localizados no interior da 

placa euro-asiática). A sismicidade interplacas caracteriza-se por sismos de sismicidade elevada e 

grande profundidade ao contrário da sismicidade intraplacas que é baixa a moderada e mais difusa, 

sendo difícil a relação directa entre as falhas existentes e os epicentros dos sismos. 

 
(Fonte: LNEC – Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas) 

Figura 4.1 – Enquadramento de Portugal Continental na Tectónica de Placas 

Estes fenómenos explicam a actividade sísmica no território Português, a qual é considerada de 

média intensidade. No entanto, o território de Portugal Continental tem sido atingido por diversos 

sismos de magnitude moderada a forte, que resultaram muitas vezes em danos importantes em 

várias cidades do país. 

A seguinte figura ilustra a distribuição de sismos históricos e instrumentais em Portugal 

Continental. 
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(Fonte: LNEC – Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas) 

Figura 4.2 – Distribuição de epicentros de sismos históricos e instrumentais em Portugal 

Continental e na zona imersa 

 

Os registos de sismicidade histórica revelam que vários sismos tiveram origem na fronteira entre 

as placas euro-asiática e africana, situando-se os epicentros dos mesmos perto do banco 

submarino de Gorrige, localizado cerca de 200Km a Sudoeste do Cabo de São Vicente. De entre 

estes sismos com origem nos movimentos interplacas, destaca-se o sismo de 1 de Novembro de 

1755, de elevada magnitude, sentido em toda a Península Ibérica. 

A sismicidade instrumental mostra uma distribuição de epicentros difusa, o que poderá ser 

explicado pelo ambiente tectónico intraplaca. No entanto, há tendência para a sismicidade se 

concentrar, sobretudo na região do Algarve e na região de Lisboa e Vale do Tejo, associados à 

falha do vale inferior do Tejo, com direcção aproximada NE-SW. Existe também sismicidade em 

outras zonas do país, geralmente associadas com as estruturas tectónicas activas como, por 

exemplo, na região de Évora, no Alentejo. 
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A região em estudo, face ao seu enquadramento geográfico, encontra-se afectada pela sismicidade 

intraplaca, com ocorrências se sismos de baixa magnitude, gerados geralmente nos acidentes 

tectónicos que afectam a região. 

Importa referir que não existem registos de sismos históricos com epicentro na área de estudo. 

Segundo o zonamento sísmico do território continental, adoptado no Regulamento de Segurança e 

Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP – Decreto-Lei nº235/83, de 31 de Maio) 

(Figura seguinte), o País encontra-se dividido em quatro zonas que por ordem decrescente de 

sismicidade, são designadas por A, B, C e D. A área em estudo situa-se na zona sísmica A, de 

maior risco sísmico, à qual se atribui um valor de coeficiente de sismicidade,  de 1. 
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(Fonte: Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, 1983) 

 

Zonas Sísmicas 
(Ordem decrescente de sismicidade) 

Valores do Coeficiente de 
sismicidade,  

A 1.0 
B 0.7 
C 0.5 
D 0.3 

 

Figura 4.3 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental 
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Com base na análise das Cartas de Intensidade Sísmica e de Sismicidade Histórica e Actual 

(Figuras seguintes), verifica-se que a região em estudo se situa numa zona com intensidade 

sísmica a variar entre 4 e 6 e entre 6 e 7, respectivamente. 

 

Fonte: APA, Atlas Digital do Ambiente 

Figura 4.4 – Carta de Intensidade Sísmica (zonas de intensidade máxima) - Valores de intensidade 

sísmica (escala internacional), Período 1901-1972  
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Fonte: APA, Atlas Digital do Ambiente 

Figura 4.5 – Carta de Sismicidade Histórica e Actual (1755-1996) – Isossistas de intensidades 

máximas, escala de Mercalli modificada de 1956  

 

4.1.4. TECTÓNICA 

A zona Sul Portuguesa, onde a área de estudo se insere, corresponde à zona geoestrutural do 

Maciço Antigo, mais monótona do ponto de vista geológico. 

A região em estudo foi sujeita a movimentos tectónicos de idade varisca e a movimentos de idade 

meso-cenozóica. 

Ao nível da Zona Sul Portuguesa (antiforma de Pulo do Lobo) existem três episódios de 

deformação. A primeira fase manifesta-se por dobramentos com direcção N-S, correspondendo a 

dobras em bainha com vergência para Sul. 

A segunda fase de deformação manifesta-se por estruturas dobradas e cavalgamentos próximos de 

E-W e inclinadas para N, nem sempre associadas à formação de clivagem. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 110 

Relatório Síntese 

A terceira fase de deformação encontra-se associada a dobramento e clivagem de crenulação 

subvertical de direcção WNW-ESE. 

Na zona Sul Portuguesa as falhas dominantes estão orientadas para NE-SW e NW-SE, formando 

sistemas conjugados associados à compressão final da orogenia varisca. O sistema de fracturas 

com orientação próxima de N-S parece constituir o sistema de falhas tardi-hercínicas mais antigo. 

Na área de estudo, os metassedimentos encontram-se cortados por uma rede de fracturas, 

algumas com preenchimento de quartzo, para além de material argiloso, característico destas 

zonas de esmagamento. O preenchimento com quartzo encontra-se esmagado e desagregado, 

como resultado da movimentação das fracturas após a formação das estruturas filoneanas. O 

quartzo encontra-se envolto em materiais silto-argilosos, gerados por esmagamento de rochas 

sedimentares, o que lhe confere baixa permeabilidade. 

As direcções preferenciais das diáclases correspondem a N22ºE, N/S, N56ºW e N72ºW, com planos 

de fractura com forte inclinação (verticais ou subverticais). De um modo geral as diaclases tendem 

a ser colmatadas com materiais silto-argilosos, contribuindo também para a reduzida 

permeabilidade deste meio. 

Com base na Carta Neotectónica de Portugal, à escala 1/1 000 000 (figura seguinte), são 

identificadas, na área de estudo e sua envolvente, duas Falhas prováveis, de inclinação 

desconhecida, com componente de movimentação vertical (marcas no bloco inferior). Uma 

desenvolve-se segundo a direcção WSW-ENE e a outra segundo a direcção NW-SE, a Este da 

Herdade (cavalgamento de Ferreira-Ficalho). 
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Figura 4.6 - Localização do Projecto no extracto da Carta Neotectónica de Portugal Continental à 

escala 1/1 000 000 (SGP, 1989) 
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4.1.5. RECURSOS MINERAIS 

A Zona Sul Portuguesa, constitui uma zona importante em depósitos minerais com interesse 

económico. As sequências vulcânicas ácidas do complexo vulcano sedimentar constituem o 

metalotecto dos sulfuretos polimetálicos maciços, característicos da Faixa Piritosa (a Sul e SE da 

área de estudo), a qual constitui a província metalogenética mais importante de Portugal. 

Apesar das formações geológicas presentes na região em estudo poderem apresentar interesse 

para exploração de depósitos minerais metálicos, não existe na área de estudo e sua envolvente 

nenhuma concessão mineira. 

Foi no entanto identificado um Contrato de Prospecção e Pesquisa, com base na informação 

disponibilizada pela Direcção Geral de Geologia e Energia (DGEG), o qual abrange parte da área de 

estudo, junto ao seu limite Oeste e SW. O extracto do Contrato para prospecção e pesquisa de 

depósitos minerais, identificado com o número de cadastro MN/PP/021/07, cujo titular é a MAEPA- 

Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda., foi publicitado em Diário da República, 2ª série – 

N.º24 de 4 de Fevereiro de 2008. Este ocupa uma área bastante extensa (797Km2), abrangendo os 

concelhos de Palmela, Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Alcácer do Sal e Setúbal. Os depósitos 

minerais a prospectar são cobre, chumbo, zinco, ouro e prata. 

De contactos recentes com a DGEG, este entidade referiu que está em curso a frevisão do referido 

contrato e que área licenciada será reduzida estando a zona da herdade já excluída da nova área a 

licenciar. 

O Contrato tem um período de vigência inicial de dois anos, prorrogável por um ano, no máximo 

três vezes. A sua localização é apresentada no Desenho EIA-RF.00-GEO-02– Recursos Minerais. 

Salienta-se que de acordo com a Direcção Regional de Economia do Alentejo (DRE Alentejo), não 

existem na área de estudo pedreiras licenciadas activas ou novas licenças de exploração, referindo-

se apenas a existência de uma pedreira com lavra suspensa a NE do limite da Herdade da Alápega. 

De acordo com esta entidade, esta pedreira identificada com o Nº de cadastro 3908 e a 

denominação Pedreira de Corte Pereiro, foi utilizada aquando da construção do sublanço da A2 

entre Marateca e Alcácer do Sal. Esta exploração encontra-se actualmente com lavra suspensa, 

podendo no entanto voltar a entrar em actividade. A localização da mesma é apresentada no 

Desenho acima referido. 

Refere-se ainda que de acordo com a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, não existe registo de 

qualquer indústria extractiva em actividade na área de estudo e sua envolvente. 
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Os diplomas legais que regulam a exploração e o aproveitamento dos recursos minerais acima 

referidos são os seguintes: 

 Decreto-Lei n. º 90/90, de 16 de Março, estabelece o regime jurídico de revelação e 

aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, genericamente designados 

por recursos geológicos, integrados ou não no domínio público, com excepção das 

ocorrências de hidrocarbonetos; 

 O Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, aplica-se ao aproveitamento de depósitos 

minerais; 

 O Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, altera o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 

Outubro, que aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais 

(pedreiras). 

4.1.6. HIDROGEOLOGIA 

O território de Portugal Continental pode ser dividido em quatro unidades hidrogeológicas, que 

correspondem às quatro grandes unidades morfo-estruturais em que o país se encontra dividido, 

cuja delimitação é representada na figura seguinte: o Maciço Hespérico ou Ibérico, a Orla Meso-

Cenozóica Ocidental ou Lusitânica, a Orla Meso-Cenozóica Meridional ou Algarvia e a Bacia 

Terciária do Tejo-Sado. 

A área de estudo, localiza-se, de acordo com a actualização do inventário dos sistemas aquíferos 

de Portugal Continental (Almeida et al., 2000) na unidade hidrogeológica do Maciço Hespérico ou 

Antigo. De acordo com a cartografia dos sistemas aquíferos de Portugal Continental, acima 

referida, não é individualizado na área de estudo nenhum sistema aquífero.  
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Fonte: SNIRH, Actualização do Inventário dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (Almeida et al., 

2000) 

Figura 4.7 – Enquadramento da Área de Estudo nas Unidades Hidrogeológicas de Portugal 

Continental 

Esta área está inserida na Zona Sul Portuguesa (ZSP), constituída fundamentalmente por xistos e 

grauvaques, afectados por metamorfismo de baixo grau, constituindo a zona do Maciço Hespérico 

mais pobre em recursos hídricos subterrâneos. A escassez dos recursos deve-se à fraca aptidão 

hidrogeológica dos materiais que a constituem e também ao facto de grande parte da área 

abrangida por esta zona apresentar uma pluviosidade bastante reduzida. 

Salienta-se no entanto, que de acordo os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Estudo dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA, 2001), a área de estudo pode ser incluída no 

designado Sector Pouco Produtivo da Zona Sul Portuguesa.  

A zona W da área de estudo, onde afloram as formações Miocénicas, correspondente à bordadura 

da Bacia do Sado, enquadra-se segundo o estudo acima referido, no Sistema Aquífero da Bacia do 

Tejo-Sado. 
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Na Zona Sul Portuguesa, e na região abrangida pela área de estudo em particular, os aquíferos 

desenvolvem-se nas camadas de alteração e facturação mais superficiais das formações, 

originando de um modo geral, aquíferos com comportamento de aquífero fracturado, ocorrendo a 

circulação de água fundamentalmente na zona de fracturas da rocha. 

Nas rochas presentes nesta zona, a capacidade de infiltração directa é bastante limitada. No 

entanto nas rochas de tipo mais grosseiro, a porosidade eficaz mais elevada associada à maior 

fracturação útil, permite algum movimento ao nível da circulação subterrânea da água. A 

conjugação deste facto com uma espessura de alteração das rochas de um modo geral reduzida, 

assume um papel decisivo na quantidade de água que se pode infiltrar. Rochas como os xistos 

argilosos comportam-se como praticamente impermeáveis, apesar da água ter alguma capacidade 

de penetração, quer através da superfície de alteração, quer através das zonas mais fracturadas. 

Neste tipo de xistos, o escoamento superficial atingirá maiores proporções, mas a alternância 

permanente entre as diferentes litologias presentes na região permitem em outros locais taxas de 

infiltração mais elevadas, associadas às rochas grauvacóides, conglomeráticas ou siliciosas mais 

fracturadas. 

De acordo com o ERHSA, a Zona Sul Portuguesa na Região do Alentejo, pode ser dividida em três 

sectores hidrogeológicos: O Grupo Flysch do Baixo Alentejo, os Complexos Vulcano-Sedimentares e 

o Antiforma do Pulo do Lobo. 

A área de estudo insere-se no Antiforma do Pulo do Lobo, sendo a formação de Pulo do Lobo, a 

unidade mais representativa nesta área. Esta é constituída, como já referido, por filitos com 

intercalações de bancadas de quartzitos e psamitos, com abundantes filonetes de quartzo. Nos 

níveis mais elevados ocorrem intercalações de vulcanitos ácidos e básicos. Estas litologias 

conferem à unidade baixa permeabilidade. 

De acordo com o ERHSA, a acentuada desertificação demográfica na zona do Antiforma do Pulo do 

Lobo, traduz-se na ausência de captações que possibilitem obter dados para a caracterização 

hidrodinâmica desta zona. No entanto, pelos dados existentes, prevê-se que esta região apresente 

um potencial hidrogeológico baixo; porém, surgem casos particulares onde ocorrem caudais 

elevados relativamente à média da Zona Sul Portuguesa, (ERHSA, 2001). 

As produtividades registadas na proximidade da área de estudo, a SW da área da Herdade da 

Alápega, variam entre 3 e 6 L/s.  

A partir dos resultados da análise qualitativa efectuada no ERHSA, para as águas subterrâneas 

dentro do Antiforma do Pulo do Lobo, verifica-se que estas apresentam como fácies predominante, 

relativamente aos aniões, a fácies cloretada, embora algumas amostras sejam bicarbonatadas. 
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Relativamente aos catiões, predominam nas amostras colhidas no Antiforma do Pulo do Lobo, as 

fácies sódica, sódica magnesiana e magnesiana sódica. Foram também analisadas algumas 

amostras com fácies magnesiana e cálcica, estando a primeira associada às amostras colhidas na 

época baixa (ou seca) e a segunda às amostras colhidas na época alta (ou húmida) em captações 

do tipo poço. 

As piezometrias conhecidas para este tipo de formações, mostram um desenvolvimento do aquífero 

muito próximo da superfície, com valores compreendidos entre os 0,5m e os 6m de profundidade, 

correspondendo a aquíferos livres. 

No que se refere ao Sistema Aquífero da Bacia do Tejo-Sado, a sequência litostratigráfica que 

caracteriza este sistema, é a seguinte: 

 Ocorrência de um complexo superior que é constituído por areias de praia e de duna com 

intercalações de níveis de areia grosseiras com seixos e calhaus rolados de idade recente 

(até ao Quaternário). A espessura deste complexo é irregular, estimando-se a espessura 

máxima em cerca de 50m; 

 Abaixo das formações arenosas ocorrem as camadas areno-argilosas e argilosas do Plio-

Plistocénico. Estas camadas têm espessura variável sendo frequentemente plurimétricas. A 

espessura deste complexo é difícil de estimar, até porque os seus níveis basais se 

confundem litologicamente com as camadas superiores da série subjacente; 

 A zona detrítica mais profunda é de idade Miocénica, sendo constituída por camadas 

litologicamente semelhantes mas mais compactas, argilosas e carbonatadas. Em 

profundidade passam a uma sequência onde predominam os calcarenitos e os calcários 

detríticos, arenosos, tão comuns do Miocénico superior da Bacia do Tejo e do Sado. 

No entanto, face à área de estudo se localizar na bordadura Este da Bacia do Sado, verifica-se 

nesta área apenas a presença da última sequência de idade Miocénica. 

Este sistema aquífero corresponde a um sistema multicamada, confinado a semi-confinado, com 

comportamento de meio poroso, embora localmente no Miocénico possa ocorrer comportamento 

fissurado. 

Segundo ERHSA (2001), os valores de caudal variam entre totalmente improdutivos e valores de 

cerca de 42L/s mais para o interior da bacia. Verificou-se que as zonas de menor produtividade 

correspondem ao bordo da bacia, onde afloram as formações Paleogénicas, de carácter bastante 

argiloso, e onde a espessura da cobertura é mais fina. À medida que se entra na zona interior da 

Bacia, são significativas as captações com produtividades mais elevadas. Nesta zona, as formações 
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Pliocénicas apresentam natureza essencialmente arenosa, constituindo uma subunidade aquífera 

multicamada, complexa, com níveis aquíferos livres, semiconfinados e confinados. 

Com base em dados estatísticos analisados no âmbito do ERHSA, verifica-se que as águas 

analisadas apresentam, de uma maneira geral, baixa mineralização. Verifica-se que as águas são 

essencialmente cloretadas ou bicarbonatadas mistas, com uma componente importante a 

apresentar tendência sódica. 

No âmbito dos trabalhos realizados aquando do PIP, foi definido com base na informação retirada 

de ERHSA (2001) assim como dos pontos de água inventariados, um modelo conceptual 

hidrogeológico para a área da Herdade da Alápega, o qual se passa a descrever. 

Apesar de aflorarem na área de estudo litologias sedimentares da Bacia do Sado pertencentes ao 

sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado, considera-se que estas formações na área da Herdade da 

Alápega, não possuem importância como aquífero, dada a sua fraca espessura. Assim considera-se 

que as litologias xistentas do sistema pouco produtivo das rochas metamórficas da Zona Sul 

Portuguesa, constituem na área de estudo a única entidade com capacidade aquífera. 

Como já foi referido, a capacidade de infiltração das formações metamórficas presentes na área de 

estudo é relativamente limitada, dependendo no entanto da conjugação da espessura de alteração 

e da distribuição espacial da fracturação. 

Para além das características intrínsecas das formações geológicas, já referidas, salienta-se na 

área da Herdade da Alápega uma condicionante hidrogeológica, associada à deformação provocada 

pela compressão do contacto da Zona de Ossa-Morena com a Zona Sul-Portuguesa. Esta 

deformação produz micro dobramentos de crenulação que tornam as eventuais fracturas 

completamente fechadas e isoladas com materiais resultantes do esmagamento (argilificação).  

Toda a área centro norte da Herdade da Alapéga encontra-se nestas condições, tanto mais que foi 

na zona mais distante desse contacto geológico que se encontraram os furos produtivos. 

Hidrogeologicamente, a zona mais interessante da Herdade corresponde à zona onde os xistos 

apresentam menos deformação, possuem quartzo fumado e uma alteração avermelhada na 

superfície do solo. A figura seguinte mostra a zona que se julga apresentar maior potencial 

hidrogeológico visto possuir elevada fracturação frágil e menor deformação compressiva. 
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Figura 4.8 - Potencial Hidrogeológico (A zona não colorida apresenta fraco potencial) 

Como já foi mencionado anteriormente, dentro dos diversos tipos de aquíferos considerados, o 

termo aquífero fracturado é o que corresponde melhor à realidade desta região, admitindo que a 

componente sedimentar não desempenha papel hidrogeológico consequente. Na área da Herdade 

da Alápega a circulação da água dá-se, fundamentalmente, na zona de fracturas da rocha, nas 

zonas alteradas superficiais e principalmente pelos filões e filonetes de quartzo fumado alterados e 

fracturados. O modelo conceptual de escoamento para esta zona, mostra que se trata de sistemas 

predominantemente livres superficiais a profundos confinados (dependendo da extensão, conexão 
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e profundidades das fracturas existentes). De notar que todos os furos possuem nível piezométrico 

bem acima das zonas das fracturas produtivas o que indica que as mesmas estão em carga 

hidráulica. 

A recarga provém da precipitação a qual é infiltrada nas zonas de fractura, preferencialmente onde 

ocorram veios e filões de quartzo ou quartzito, tanto na área da Herdade da Alápega como nas 

propriedades vizinhas. 

Há ainda que realçar o papel da potencial recarga induzida pela albufeira do Pego do Altar neste 

sistema hidrogeológico local. A Ribeira de Santa Susana possui um desnível topográfico de cerca de 

30m relativamente à albufeira do Pego do Altar, este desnível pode induzir a circulação de E para 

W através das zonas preferenciais de circulação subterrâneas – as fracturas. Portanto é 

perfeitamente plausível que haja alguma recarga proveniente das águas superficiais, tal facto só se 

poderá deduzir com investigação a longo prazo através da análise da evolução da qualidade da 

água ao longo do tempo de extracção. 

De acordo com os potenciais hidráulicos medidos na propriedade e apenas considerando as 

captações profundas, uma vez que as captações superficiais do tipo poço apenas reflectem a 

circulação local, verifica-se que o escoamento dá se de E para W, de SE para NW e de NE para SW 

conforme a figura seguinte. 
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Figura 4.9 – Direcções de Escoamento Subterrâneo da área da Herdade à Alápega  

 

Os principais sentidos de fluxo subterrâneo regionais relacionam-se as diferenças de cotas para a 

zona a jusante da bacia do Sado.  

Relativamente aos escoamentos para os sistemas livres e superficiais passíveis de serem 

aproveitados através do recurso a charcas ou lagos, representam-se na figura seguinte as 

direcções de escoamento. 
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Figura 4.10 - Direcções de Escoamento dos Sistemas Superficiais da área da Herdade à Alápega 

A ribeira de Santa Susana é uma zona plausível de descarga mais profunda. Já para as 

componentes mais superficiais, afluem a esta mesma ribeira, como à de Remourinho, 

desempenhando o seu papel de descarga. Na totalidade admite-se que o sistema local esteja em 

equilíbrio, ou seja as perdas, para estes locais, são compensadas ou repostas pela infiltração a 

partir da recarga da precipitação e eventualmente da albufeira do Pego do Altar. 

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos no PIP, já referidos, foi aplicado o método de avaliação da 

vulnerabilidade à poluição DRASTIC. 

O índice DRASTIC foi definido por ALLER ET AL. (1987) para a US Environmental Protection Agency 

(EPA), e tem como objectivo avaliar a qualidade das águas subterrâneas e o seu potencial de 

poluição através do enquadramento hidrogeológico. Para arbitrar os índices DRASTIC (padrão e 

pesticidas) pressupõe-se que um contaminante é introduzido à superfície, e que este se infiltra 

juntamente com a água e que se move à mesma velocidade que esta (fenómeno advectivo). 

A avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas no Projecto da Herdade da 

Alápega foi realizada a partir da determinação do índice DRASTIC (padrão e pesticidas). De acordo 

com os resultados obtidos, a vulnerabilidade DRASTIC-Padrão para a Herdade da Alápega 
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classifica-se como vulnerabilidade baixa, enquanto que a vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas é 

classificada como vulnerabilidade baixa a intermédia. 

 

Captações de Água de Origem Subterrânea 

No que diz respeito à existência de captações de água para abastecimento público, foram 

identificados, com base na informação disponibilizada pala Câmara Municipal de Alcácer do Sal, 

três furos a NW Santa Susana, os quais garantem o abastecimento público a esta localidade. As 

referidas captações caracterizadas no Descritor Recursos Hídricos são localizadas no Desenho EIA-

RF.00-RHD-02- Infra-estruturas de Abastecimento e Saneamento. 

No que diz respeito à existência de captações de água privadas licenciadas, foi solicitada 

informação à Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo), no entanto até à 

data a mesma não foi disponibilizada.  

Para além das captações anteriormente referidas, salienta-se ainda a existência de dois poços 

particulares (um destruído e outro em boas condições) e de nove furos realizados recentemente na 

Herdade da Alápega, com o objectivo de serem utilizados como origem de água não potável para o 

empreendimento. A localização destas captações de água é apresentada no Desenho acima 

referido. 

Os dois poços, caracterizados no quadro seguinte com base na informação apresentada no âmbito 

do Pedido de Informação Prévia (PIP), apresentado junto da CCDR Alentejo, não são utilizados 

actualmente. 

 

Quadro 4.1 – Características dos Poços Particulares 

Referência 
Coordenadas Cota 

(m) 

Profundidade 

(m) 

NHE 

(m) M P 

1 179600 166144 90,0 - 2,0 

2 179532 165291 65,0 - - 
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Fotografia 4.1 – Poço 1 

 

 

Fotografia 4.2 – Poço 2 

Os furos acima referidos, foram realizados na sequência de dezassete pesquisas realizadas, sendo 

que oito foram consideradas improdutivas (ou não tinham água, ou aquela que possuíam não era 

suficiente para captação). Estes permitem a retirada dum volume diário máximo da ordem dos 
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1.000 m3/dia, mas que, por segurança, se admite que deverá ficar por cerca de 660 m3/dia. 

Apresentam-se no quadro seguinte as características dos furos, com base na informação 

apresentada no âmbito do PIP. 

 

Quadro 4.2 – Características dos Furos Realizados 

Referência 

Coordenadas 
Cota 

(m) 

Profundidade 

(m) 

NHE 

(m) 

Caudal 

Inicial 

(L/h) 
M P 

RA-1C 179738 166212 110 106 24,10 10,00 

RA-2 179486 166540 120 94 16,90 5,00 

RA-3C 178445  165347 118 118 13,30 14,00 

RA-4 178445 165201 79 79 8,30 10,50 

RA-5C 178209 165286 121 121 11,50 18,75 

RA-6C 178402 165358 121 121 7,00 18,50 

RA-7 178396 165270 97 97 9,25 17,56 

RA-8C 178574 165570 121 121 13,00 10,00 

RA-9C 178816 165570 122 122 26,30 17,00 

 

Com o intuito de obter um regime de exploração, credível e sustentável, foram realizados ensaios 

de caudal nos nove furos com 48h de bombagem mais 8h de recuperação. Após algumas 

simulações referentes ás condições possíveis de utilização dos recursos hídricos subterrâneos que 

os nove furos podem explorar com eficiência e com sustentabilidade, segundo três níveis de 

utilização (utilização mais intensa, utilização intermédia e utilização mais moderada), foi possível 

verificar que a mediana da produtividade dos furos da Herdade da Alápega é de 15m3/h. Contudo 

considerando que a produtividade real, comporta não só os furos produtivos mas também os 

improdutivos, obtém-se um valor de produtividade real menor, sendo a mediana de 2,4m3/h e a 

média de 7,03 m3/h. 
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4.2. SOLOS 

4.2.1. INTRODUÇÃO 

O solo é um corpo natural, independente e organizado da superfície que não resulta apenas da 

simples meteorização das rochas, mas sim da acção do clima e dos organismos vivos (vegetais e 

animais sobre a rocha-mãe, acção essa que é condicionada pelo relevo e se faz sentir ao longo do 

tempo). 

Assim, o desenvolvimento de um solo passa por um conjunto de estágios, a saber: 

1. Primeiro estágio – o processo de meteorização das rochas consolidadas formando 

fragmentos rochosos - o material originário do solo. Este pode acumular-se onde foi 

meteorizado, ou pode ser movido por gravidade, pelo vento ou pela água. 

2. Segundo estágio – este estágio consiste na constituição inicial dos horizontes, os quais se 

formam devido a um número de processos que envolvem: adição, remoção, mistura, 

translocação e transformação. 

3. Terceiro estágio – por fim, ocorre a diferenciação dos horizontes levando à formação de um 

solo adulto. 

Exposto isto é possível ocorrerem: Solos Incipientes (Litossolos, Aluviossolos, Regossolos, 

Coluviossolos), Solos Pouco Evoluídos (Solos Litólicos e Solos Calcários) e Solos Evoluídos (Solos 

Argiluviados, Barros, Solos Podzolizados, Solos Halomórficos e Solos Hidromórficos).  

No presente ponto pretendeu-se realizar uma abordagem dos tipos de solos existentes na área de 

estudo, assim como da sua capacidade para o uso agrícola. 

4.2.2. METODOLOGIA 

Para a caracterização dos solos da área de implementação do presente projecto foram utilizadas as 

folhas 39 – B da Carta de Capacidade do Uso do Solo, publicada à escala 1:50 000 pela DGADR 

(ex- SROA - Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário). 

Estas cartas permitem identificar as várias unidades pedológicas existentes na área de estudo, 

assim como a sua capacidade de uso do solo. A caracterização do ambiente afectado foi também 

efectuada de acordo com a publicação de J. C. Cardoso “Os Solos de Portugal – A Sul do Rio Tejo”, 

datada de 1965.  
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Para uma melhor análise optou-se por agrupar as unidades pedológicas segundo a Ordem a que 

pertencem (ver Desenho Carta de Solos, apresentada no volume Peças Desenhadas). 

4.2.3. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo para a análise dos “Solos”, corresponde á área de intervenção do projecto 

adicionada de 400 m, tal como se pode observar nos desenhos Desenho EIA-RF.00-SRR-01 e 

Desenho EIA-RF.00-SRR-02, Carta de Solos e Carta de Capacidade de Uso do Solo, 

respectivamente apresentadas no volume Peças Desenhadas. 

Optou-se por adicionar uma linha a 400 m da área de intervenção de modo a verificar-se quais as 

ocorrências na sua envolvência directa e de modo a analisar-se os impactes caso se revelem 

relevantes. 

4.2.4. UNIDADES PEDOLÓGICAS 

Com base na Carta de Solos - Desenho EIA-RF.00-SRR-02, verifica-se na área em estudo a 

existência de diversas unidades pedológicas, cuja identificação é apresentada de seguida. No 

quadro seguinte a primeira coluna corresponde à Ordem, a segunda à Subordem, a terceira ao 

Grupo e a quarta ao Subgrupo, indicando-se na última coluna a Família acompanhada do símbolo 

cartográfico. 

 

Quadro 4.3 – Classificação dos solos na área de estudo 

Ordem Sub-ordem Grupo Sub-grupo Família 

Solos 

Incipientes 

Litossolos 
Litossolos dos Climas 

de Regime Xérico 
--- Ex – de xistos ou grauvaques 

Aluvissolos Aluvissolos Antigos Não Calcários At – de textura mediana 

Solos 

Litólicos 

Solos Litólicos 

não húmicos  

Solos Litólicos não 

húmicos pouco 

insaturados 

Normais Ppg – de rochas microfiricas claras 

Solos 

Argiluviados 

pouco 

Insaturados 

Solos 

Mediterrâneos 

Pardos 

Solos Mediterrâneos 

Pardos de materiais 

calcários 

Para-Solos 

Hidromórficos 

Pdc – de arcoses ou rochas afins 

associadas a depósitos calcários 

Para-

Hidromórficos 

Pag – de arenitos ou conglomerados 

argilosos ou argilas (de textura 

arenosa ou franco-arenosa) 

Solos Mediterrâneos 

Pardos de materiais 

não calcários 

Normais Px – de xistos ou grauvaques 
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Ordem Sub-ordem Grupo Sub-grupo Família 

Solos 

Mediterrâneos, 

Vermelhos ou 

Amarelos 

Solos Mediterrâneos, 

Vermelhos ou 

Amarelos de 

materiais não 

calcários 

Normais Vx – de xistos ou gravaques 

Solos Mediterrâneos 

Vermelho ou 

Amarelos de 

Materiais não 

Calcários 

Normais Sr – de “rañas” ou depósitos afins 

Fonte: adaptado de “Os solos de Portugal”, CARDOSO, José Carvalho 

De seguida apresenta-se uma breve descrição das principais características dos solos identificados 

anteriormente. 

 Solos Incipientes  

Os Solos Incipientes, especificamente os Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou 

grauvaques (Ex) são solos de grande pobreza mineralógica (Sols Bruts d`Érosion Sur Roche Tendre 

de Aubert & Duchaufour; Regosols da FAO), constituídos por materiais não consolidados, com 

grande espessura efectiva, pouco ou nada diferenciados, tal como se pode observar na fotografia 

seguinte.  

 
Fotografia 4.3 – Aspecto de um solo Ex 
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Derivam de rochas consolidadas, de espessura efectiva normalmente inferior a 10 cm. Não 

apresentam horizontes genéticos definidos, estando limitados a um perfil do tipo C R, mas 

podendo, nalguns casos, definir-se um horizonte A1 ou Ap incipiente, de baixo teor orgânico, já 

povoado de microrganismos, onde é maior a abundância de raízes. Contêm, em regra, apreciável 

proporção de fragmentos da rocha-mãe que podem apresentar uma certa meteorização. São, 

portanto, solos morfologicamente muito simples e de fraca aptidão cultural. A textura destes solos 

é ligeira ou mediana, dependendo muito da natureza da rocha-mãe e do grau de meteorização 

atingido. Normalmente existe uma percentagem apreciável de elementos grosseiros. São quase 

sempre pobres em matéria orgânica, quer em percentagem quer em quantitativo por hectare, dada 

a sua diminuta espessura. A relação C/N mostra-se muito variável, mostrando diferentes 

tendências evolutivas dos perfis e diferentes intensidades da actividade biológica. Também a 

capacidade de troca catiónica se apresenta muito variável, influenciada pela textura, pelo teor 

orgânico e pela natureza dos colóides. O grau de saturação é geralmente elevado e a reacção é 

alcalina, no caso dos solos calcários, e neutra ou ligeiramente ácida nos restantes. Apresentam 

assim um desenvolvimento de perfil nulo ou muito fraco devido a recente exposição da rocha-mãe 

à acção dos processos de formação do solo ou, mais vulgarmente, por causa da actuação da 

erosão acelerada que ocasiona a remoção do material de textura mais fina à medida que ele se vai 

formando. Neste caso existe agora um certo equilíbrio entre meteorização e erosão, equilíbrio que 

se verifica a um nível de espessura do solo muito baixo. A desintegração física predomina imenso 

sobre a alteração química, sendo por isso o solo grandemente constituído por fragmentos de rocha 

grosseiros, não muito meteorizados. A alteração química limita-se a fraca formação de argila a 

partir dos minerais menos estáveis. Assim, a ligeira meteorização e a fraca acumulação de matéria 

orgânica à superfície são praticamente as únicas expressões do diminuto desenvolvimento do seu 

perfil que se podem observar (CARDOSO, 1965 & 1974). Em súmula, trata-se de solos muito 

pobres em nutrientes e apresentam níveis de degradação (e.g. erosão) dos horizontes superficiais 

(geralmente os mais produtivos) muito acentuada. São contribuintes activos para esta delapidação 

pedológica fenómenos naturais e antrópicos. Assim, se por um lado as vicissitudes climáticas 

tornam o solo muito vulnerável aos processos erosivos, as práticas agrícolas seculares bastante 

intensivas, nomeadamente, suportadas por arroteamentos profundos e sucessivos, que implicaram 

a destruição de praticamente todo o coberto vegetal arbustivo e arbóreo autóctones, aceleraram 

essa degradação. A estes factores merecem ainda especial destaque as práticas silvícolas baseadas 

da plantação de eucalipto, espécie adaptada quer aos escassos recursos pedológicos, quer à sua 

subtracção. 

No que se refere à unidade pedológica Aluvissolos, em particular Aluvissolos antigos, caracterizam-

se por já não recebem adições de sedimentos aluvionares; constituem em geral terraços fluviais, 

apresentam quase sempre o lençol freático a maior profundidade que os aluviossolos modernos, 

relevo plano ou quase. São solos que apresentam uma fertilidade elevada. 
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 Solos Litólicos 

Os solos Litólicos podem dividir-se em húmidos e não húmidos. Na área de estudo verifica-se a 

ocorrência apenas de Solos Litólicos não Húmicos. 

Caracterizam-se por serem solos pouco evoluídos de perfil AC, formados a partir de rochas não 

calcárias, em que o horizonte é não húmico. As relações C/N são baixas, indicadoras de uma 

decomposição rápida, assim como a capacidade de troca catiónica. Refira-se que o grau de 

saturação varia entre 50 e 100%. Em particular, os solos Litólicos não Húmicos são solos em que o 

horizonte A não é húmico ou humífero. Na sua larga maioria tratam-se de solos com fertilidade 

deficiente.  

 

 Solos Argiluviados pouco Insaturados 

Estes solos (Alfisols da USDA; Sols Burns et Rouges Léssivés de Aubert & Duchaufour; Luvisols da 

FAO) são evoluídos de perfil A Ba (Hz. argílico) C, “em que o grau de saturação do horizonte B é 

superior a 35 % e que aumenta, ou pelo menos não diminui, com a profundidade e nos horizontes 

subjacentes” (CARDOSO, 1974). Foram identificadas duas subordens: Solos Mediterrâneos Pardos 

(de cores pardacentas nos horizontes A e B) e Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos (de 

cores avermelhadas ou amareladas nos horizontes A e B), ambos desenvolvendo-se em climas do 

tipo mediterrânico. Ao nível da subordem, nos Solos Mediterrâneos Pardos (Xeralfs da USDA e 

Haploxeralfs, Palexeralfs e Sols Brins Léssivés Méridionaux de Aubert & Duchaufour) foram 

identificados dois Grupos: Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não Calcários (ou Braunlehms 

[parte] e Tierras Pardas Meridionales [parte] de Kubiena; Orthic Luvisols da FAO); e os Solos 

Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Calcários. São solos que têm como principal característica 

genética a presença de um horizonte B do tipo “textural” de relativamente pequena insaturação 

(CARDOSO, 1965). 

De seguida são apresentadas algumas características dos solos existentes na área de estudo, 

nomeadamente a sua ocupação no território continental português, assim como, a sua apetência 

para utilização agrícola: 
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Quadro 4.4 – Características dos solos existentes na área de estudo 

Solos 
Ocupação no território 

continental português (%) 
Fertilidade 

Aluvissolos 3,2% 

Formam-se a partir de depósitos estratificados de aluviões com 

características muito diversas, recebendo com frequência novos 

sedimentos. Encontram-se nas margens da generalidade dos 

rios. Encontram-se entre os solos mais férteis do país. 

Litossolos 15,1% 

Derivados das rochas consolidadas, de espessura efectiva 

normalmente inferior a 10 cm; encontram-se normalmente em 

áreas sujeitas a erosão acelerada ou a erosão geológica 

recente. Solos com uma fertilidade reduzida. 

Litólicos 34% 

Fertilidade deficiente. Sem incorporação de fertilizantes, a 

nutrição das plantas faz-se em boa parte directamente à custa 

dos minerais parcialmente alterados das fracções limo e areia. 

Argiluviados 

pouco 

Insaturados 

24,3% 

Dada a variedade de características, nomeadamente quanto à 

espessura efectiva, teor de argila, encontram-se desde solos 

pouco férteis até solos com alguma fertilidade 

Ao analisarmos em pormenor o corredor de 400 m, verifica-se que as áreas correspondentes às 

unidades pedológicas, existentes são as apresentadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.5 – Áreas das Unidades Pedológicas existentes na área de estudo (rodeada de 400m) 

Ordem Solos/Complexos Área (ha) Área total (ha) 

Solos Incipientes 

Ex 494,76 

1012,28 
Ex+Arc 315,38 

Ex+Vx(d) 200,51 

At(h)+Ata(h) 1,63 

Solos Litólicos Ppg(d,p)+Arp 6,34 6,34 

Solos Argiluviados pouco Insaturados 

Pdc+Pdg 125,06 

311,97 

Pag 1,76 

Px(d)+Px 42,00 

Px(d)+Ex 41,20 

Vx(d) 22,64 

Vx(d,p)+Vx(p) 19,19 

Vx+Vx(d) 14,21 

Vx(d)+Vx 30,56 

Vx(d)+Px(d)+Vcx 6,60 

Sr 0,57 

Sr+Sr(h) 8,18 
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Da análise do quadro anterior importa destacar que as unidades pedológicas dominantes na área 

de estudo são os Solos Incipientes, em particular os Litossolos, correspondendo a cerca de 73% da 

área em análise. No que se refere aos solos mais férteis – Aluvissolos (At(h)+Ata(h)), verifica-se a 

existência de uma mancha associada a um afluente da Ribeira de Santa Susana (aproximadamente 

1,63ha). 

Relativamente às restantes unidades pedológicas, os solos Argiluviados pouco Insaturados 

concentram-se maioritariamente na zona sudeste da área de estudo (a Norte/Este da Aldeia de 

Santa Susana), surgindo algumas manchas na envolvente à Ribeira de Remourinho e afluentes do 

Rio do Porto. No que concerne os solos Litólicos correspondem a 0,46% da área em análise 

localizando-se na envolvente da Ribeira de S. Cristovão. 

Saliente-se ainda que aproximadamente 54,08ha da área de estudo, segundo a Carta de Solos, 

encontram-se delimitados como Plano de Água – Albufeira, correspondendo a cerca de 3,90% da 

área em análise. 

 

4.2.5. CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

A classificação dos solos em classes de acordo com a sua capacidade de uso foi elaborada com 

base em critérios técnicos, de acordo com o exposto no artigo 2º n.º2, do Decreto-Lei n.º 196/89 

de 14 de Junho, rectificado pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 

278/95 de 25 de Outubro, (sem alteração do referido artigo) que aprova o regime jurídico da 

Reserva Agrícola Nacional. Assim, definiram-se cinco classes de capacidade de uso do solo, Classe 

A, B, C, D e E (por ordem decrescente, solos com elevada capacidade agrícola até solos com 

capacidade muito baixa). 

De seguida apresentam-se as características e limitações das classes de capacidade de uso do solo, 

supra-mencionadas. 
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Quadro 4.6 – Características/Limitações das classes de capacidade de uso segundo o anexo II, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março 

Classes de 

Capacidade de Uso 
Características Limitações 

Classe A 

Solos com capacidade de uso muito elevada, com poucas ou nenhumas 

limitações, sem risco de erosão ou riscos ligeiros, susceptíveis de utilização 

agrícola intensiva e de outras utilizações. Inclui solos: 

- Com elevada ou moderada capacidade produtiva; 

- De espessura efectiva mediana ou grande (mais de 45 cm); 

- Com fraca ou moderada erodibilidade; 

- Planos ou com declives suaves ou moderados (0% - 8%); 

- Bem ou moderadamente supridos de elementos nutritivos ou reagindo 

favoravelmente ao uso de fertilizantes; 

- Bem providos de água durante todo o ano, mas podendo ser 

deficientes durante a maior parte da estação seca, (a capacidade de 

água utilizável é, em geral, elevada, as culturas durante o período 

Outono - Primavera não são afectadas por deficiências de água no solo 

ou apenas o são ocasionalmente); 

- Bem drenados e não sujeitos a inundações ou sujeitos a inundações 

ocasionais, de modo que as culturas só raramente são afectadas por 

um excesso de água no solo; 

- Sem elementos grosseiros e afloramentos rochosos ou com 

percentagem de tais elementos que não afecte a sua utilização nem o 

uso de maquinaria; 

- Não salinos ou alcalinos. 

- Espessura efectiva não muito grande (nunca inferior a 45 cm); 

- Riscos de erosão ligeiros, podendo o solo ser defendido com práticas 

muito simples; 

- Declives moderados (até 8%); 

- Menor abundância de elementos nutritivos ou reagindo menos 

favoravelmente ao uso de fertilizantes; 

- Deficiência de água na maior parte da estação seca; 

- Ligeiro excesso de água durante períodos curtos (correspondentes a 

períodos excepcionalmente chuvosos ou a inundações ocasionais); 

- Estrutura um pouco desfavorável ou certa dificuldade de serem 

trabalhados (grande esforço de tracção e ou períodos de sazão 

curtos). 
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Classes de 

Capacidade de Uso 
Características Limitações 

Classe B 

Solos com capacidade de uso elevada, limitações moderadas, risco de erosão, 

no máximo, moderados, susceptíveis de utilização agrícola moderadamente 

intensiva e de outras utilizações. Apresentam maior número de limitações e 

restrições de uso que os solos da classe A e necessitam de uma exploração mais 

cuidadosa, incluído práticas de conservação mais intensivas. O número de 

culturas que se podem realizar é, em principio, mais reduzido que na classe A, 

bem como o número de alternativas para a sua utilização. 

- Espessura efectiva reduzida (embora nunca inferior a 35 cm); 

- Riscos de erosão moderados exigindo práticas de defesa mais 

intensivas que na classe A; 

- Declives moderadamente acentuados (até 15%); 

- Mediana a baixa fertilidade ou reacção menos favorável ao uso de 

fertilizantes; 

- Deficiência de água durante os períodos seco estival e de Outono – 

Primavera. As culturas são frequentemente afectadas por 

deficiências de água no solo, o que resulta de uma capacidade de 

água utilizável mediana ou baixa, 

- Excesso de água no solo resultante de uma drenagem insuficiente ou 

de prováveis inundações, afectando por vezes as culturas,  

- Quantidade variável de elementos grosseiros ou afloramentos 

rochosos limitando a sua utilização por afectarem, embora não 

impedindo, o uso de maquinaria,  

- Ligeira salinidade e ou alcalinidade que afecte, mas não impeça as 

culturas mais sensíveis. 
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Classes de 

Capacidade de Uso 
Características Limitações 

Classe C 

Solos com capacidade de uso mediana, limitações acentuadas, risco de erosão, 

no máximo, elevados, susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de 

outras utilizações. O número de utilizações e restrições de uso é maior do que 

na classe B, necessitando de uma exploração ainda mais cuidadosa ou de 

práticas de conservação mais complexas. O número de culturas e de e de 

alternativas de exploração é também, em principio, mais reduzido. 

- Reduzida espessura efectiva (nunca inferior a 25 cm); 

- Severos riscos de erosão; 

- Severos efeitos de erosão; 

- Declives acentuados (até 25%); 

- Baixa fertilidade de difícil correcção ou reacção muito pouco 

favorável ao uso de fertilizantes; 

- Deficiência de água durante o período seco estival, durante o 

período Outono - Primavera as culturas são mais frequentemente 

afectadas por deficiências de água utilizável muito baixa; 

- Excesso de água no solo resultante de uma drenagem imperfeita ou 

inundações frequentes (embora só em determinada época do ano), 

afectando muito frequentemente as culturas; 

- Quantidade variável de elementos grosseiros ou  afloramentos 

rochosos limitando a utilização por impedirem o uso da maquinaria 

mais sensível; 

- Moderada salinidade e ou alcalinidade, as culturas sensíveis são 

muito afectadas, praticamente só as culturas resistentes são 

susceptíveis de serem cultivadas. 
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Classes de 

Capacidade de Uso 
Características Limitações 

Classe D 

Solos com capacidade de uso baixa, limitações severas, risco de erosão, no 

máximo, elevados a muito elevados, não susceptíveis de utilização agrícola, 

salvo casos muito especiais, poucas o0u moderadas limitações para pastagem, 

explorações de matos e exploração florestal. As limitações que apresentam 

restringem o número de culturas, não sendo a cultura agrícola praticamente 

viável, admite-se a possibilidade de, em casos excepcionais e em condições 

especiais, poderem ser cultivados durante períodos não muito longos, mas 

sempre sujeitos a grandes restrições. 

- Espessura efectiva não muito reduzida (nunca inferior a 15 cm); 

- Riscos de erosão elevados a muito elevados; 

- Severos a muito severos efeitos de erosão; 

- Declives acentuados a muito acentuados; 

- Deficiências de água durante o período seco estival, durante o 

período Outono - Primavera só ocasionalmente a água do solo é 

suficiente para as culturas, os solos apresentam uma capacidade de 

água utilizável muito baixa; 

- Excesso de água durante grande parte ou todo o ano que impede ou 

limita muito a sua utilização agrícola, mas não impedindo ou 

limitando pouco a sua utilização com pastagem, exploração de 

matos ou exploração florestal, o excesso de água pode resultar de 

uma drenagem pobre ou muito pobre ou de inundações frequentes e 

de distribuição irregular; 

- Grande quantidade de elementos grosseiros ou afloramentos 

rochosos que limitam muito a utilização do solo por impedirem o uso 

de maquinaria pesada e dificultarem o uso da restante; 

- Moderada e elevada salinidade e ou alcalinos, não são possíveis as 

culturas sensíveis e as resistentes são muito afectadas, embora não 

sejam totalmente impedidas. 
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Classes de 

Capacidade de Uso 
Características Limitações 

Classe E 

Solos com capacidade de uso muito baixa, limitações muito severas, risco de 

erosão muito elevados, não susceptíveis de uso agrícola, severas a muito 

severas limitações para pastagens, explorações de matos e exploração florestal, 

em muitos casos o solo não é susceptível de qualquer utilização económica, 

nestes casos pode destinar-se a vegetação natural ou floresta de protecção ou 

recuperação. 

- Espessura efectiva excepcionalmente reduzida (inferior a 15 cm); 

- Riscos de erosão muito elevados; 

- Efeitos de erosão severos a muito severos; 

- Declives muito acentuados; 

- Deficiência de água durante praticamente todo o ano, exceptuando-

se apenas o período de chuvas; 

- Excesso de água durante grande parte ou todo o ano, limitando-se 

muito severamente ou mesmo impedindo o seu aproveitamento 

como pastagem e ou exploração florestal, o excesso de água pode 

resultar de um nível freático superficial (drenagem muito pobre) ou 

de inundações muito frequentes e de distribuição irregular; 

- Afloramentos rochosos ou de elementos grosseiros em tal 

percentagem que limitam ou impedem mesmo qualquer utilização do 

solo; 

- Elevada salinidade e ou alcalinidade, só a vegetação natural muito 

resistente consegue vegetar. 
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Nos quadros seguintes são apresentadas as classes e sub-classes de capacidade de uso do 

solo existentes na área de implementação directa e sua envolvente. 

 

Quadro 4.7 – Classes de Capacidade de Uso do Solo na área de estudo 

Classe Características Principais 

B 

Limitações moderadas 

Riscos de erosão no máximo moderados 

Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

C 

Limitações acentuadas 

Riscos de erosão no máximo elevados 

Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva 

D 

Limitações severas 

Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados 

Não susceptível de utilização agrícola, excepto em casos muito especiais 

Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração 

florestal 

E 

Limitações muito severas 

Riscos de erosão muito elevados 

Não susceptível de utilização agrícola 

Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal ou 

servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou recuperação ou 

não susceptível de qualquer utilização 

 

Quadro 4.8 – Sub-Classes de Capacidade de Uso do Solo na área de estudo 

Sub-Classe Característica Principal 

Ce, De e Ee Limitações resultantes de erosão e escoamento superficial 

Bs Limitações resultantes do solo na zona radicular 

Dh Limitações resultantes do excesso de água 

No quadro seguinte são apresentadas as áreas das classes de capacidade de uso e plano de 

água, existentes na área de estudo (corredor de 400m). 
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Quadro 4.9 – Áreas de classes de capacidade de uso do solo e plano de água existentes na 

área de estudo (área de 400m em volta da área de intervenção) 

Classes de Capacidade de Uso do Solo e 

Plano de água 
Área de estudo (ha) 

Classe B 1,63 

Classe C 148,70 

Classe D 1,76 

Classe E 1114,55 

Plano de água - Albufeira 54,08 

Na figura seguinte apresenta-se a percentagem das classes de capacidade de uso do solo e 

plano de água existente na área de estudo. 

 

 

Figura 4.11 – Representatividade das classes de capacidade de uso do solo e plano de água 

na área de estudo (expresso em %) 

 

Da análise do quadro e figura anterior constata-se que a classe predominante é a Classe E, 

o que corresponde a solos com limitações muito severas, não susceptíveis de utilização 

agrícola, ocupando cerca de 85% da área de estudo. No que concerne aos solos com melhor 

capacidade agrícola, classe A e B, verifica-se apenas a existência de 1,63ha de solos 

pertencentes à Classe de Capacidade de Uso do Solo B, localizando-se na envolvente de 

um afluente da Ribeira de Santa Susana, (mancha correspondente a Aluvissolos). 

Classe B
0%

Classe C
11%

Classe D
0%

Classe E
85%

Plano de água -
Albufeira

4%
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4.3. USO ACTUAL DO SOLO 

4.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A caracterização da ocupação do solo foi realizada tendo como base a interpretação de 

fotografia aéreas, o levantamento topográfico da área de implantação do projecto e sua 

envolvente e a cartografia disponível (Projecto de Cartas de Ocupação do Solo de Portugal 

Continental, cedida pelo Centro Nacional de Informação Geográfica – CNIG. Escala 1: 

25000), tendo sido concebida uma carta preliminar de ocupação do solo, posteriormente 

corrigida através de prospecção no local (desenho EIA-RF.00-UAS-01 – Carta de Ocupação 

do Solo).  

4.3.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo para a análise efectuada no descritor “Ocupação do Solo” corresponde à 

área ocupada pelo projecto em análise e pela sua envolvente directa, num corredor de 400 

m, perfazendo um total de 1385 hectares. 

4.3.3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Inserida no concelho de Alcácer do Sal, a região onde se insere a área de estudo caracteriza-

se pela forte ruralidade, onde a componente florestal e agro-pecuária dominam, estando 

presentes extensas áreas florestais, essencialmente compostas por eucaliptais e pinhais 

mansos, e áreas silvo-pastoris, de montado de sobro. Esta composição revela-se bastante 

adequada às características biofísicas da zona, tendo em conta que se trata de uma área de 

influência atlântica, com solos esqueléticos, os quais são consequentemente pouco férteis 

para cultivo agrícola. 

 

A Herdade da Alápega localiza-se nas proximidades de uma pequena povoação, Santa 

Susana, enquadrando-se na região onde se insere. Os povoamentos florestais de produção 

(e.g. eucaliptais) têm vindo a ser reconvertidos, através de uma gestão florestal consciente, 

em povoamentos constituídos por espécies autóctones, desde a sua aquisição pela actual 

proprietária, pelo que a ocupação do solo tem vindo a alterar-se ao longo dos últimos anos.  

 

Destaca-se na paisagem a presença de uma grande massa de água, a Barragem do Pego do 

Altar, cujo regolfo se estende ao longo de quase todo o limite nascente da herdade, 

alargando-se depois para jusante, e das ribeiras associadas, a Ribeira de Remourinho e 

Ribeira de São Cristóvão.  
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A análise efectuada permitiu a identificação de 13 classes distintas de ocupação do solo na 

área de estudo (ver Carta de Ocupação do Solo – desenho EIA-RF.00-UAS-01), as quais se 

caracterizam de seguida. 

 

Uso Agrícola 

1. Culturas Anuais: esta classe inclui todas as áreas agrícolas dedicadas à produção 

cerealífera e de forragem, essencialmente em regime de sequeiro. Verifica-se que 

esta classe se encontra pouco representada na área de estudo, em especial na 

metade sul da mesma; 

2. Culturas Permanentes: esta classe inclui todas as áreas dedicadas à produção agrícola 

de culturas permanentes, tais como a oliveira. Verifica-se que esta classe se encontra 

muito pouco representada na área de estudo, dizendo respeito a parcelas muito 

pequenas, em especial na metade sul da mesma. 

 

Fotografia 4.4 - Exemplo de classe de ocupação do solo, Culturas anuais de sequeiro 

 

Uso Florestal 

3. Eucaliptal: esta classe inclui todas as áreas dedicadas à exploração silvícola de 

eucalipto em povoamentos mono-específicos. Esta classe possui uma 

representatividade relativamente importante, encontrando-se distribuída um pouco 

por toda a área de estudo. Saliente-se que parte das manchas (essencialmente as 

que se localizam a este da área de estudo), encontram-se em processo de 

reconversão; 
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4. Pinhal bravo: esta classe inclui todas as áreas dedicadas à produção silvícola de 

pinheiro bravo, em povoamentos mono-específicos. Esta classe possui uma 

representatividade residual, encontrando-se essencialmente na metade norte da área 

de estudo; 

5. Pinhal manso jovem: esta classe inclui todas as áreas dedicadas à produção silvícola 

de pinheiro manso, em povoamentos mono-específicos relativamente jovens. Esta 

classe possui uma representatividade baixa, encontrando-se essencialmente na zona 

sul da área de estudo; 

6. Plantação de sobreiro jovem: corresponde a áreas recentemente plantadas com 

sobreiro. Esta classe é relativamente pouco abundante na área de estudo, 

encontrando-se distribuída principalmente na zona centro da mesma; 

7. Vegetação Arbustiva: esta classe corresponde a zonas ocupadas com vegetação 

arbustiva e sub-arbustiva bem desenvolvida, presentes na área de estudo. Esta 

classe possui uma representatividade importante, localizando-se um pouco por toda 

a área de estudo; 

 

Fotografia 4.5 - Exemplo de classe de ocupação do solo, Vegetação arbustiva 

 

Uso Silvo-Pastoril 

8. Montado de sobro: corresponde às manchas ocupadas com o agrossistema referido, 

em que o estrato arbóreo é dominado pelo sobreiro e/ou azinheira, seja estreme ou 

misto. O sob-coberto corresponde maioritariamente a um estrato herbáceo, sendo 

geralmente utilizado para cultivo de culturas anuais, pastagens ou pousio. 

Pontualmente encontra-se um estrato arbustivo mais desenvolvido. Esta classe 

encontra-se em diferentes fases de desenvolvimento;  
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De acordo com o trabalho de campo efectuado, é possível distinguir duas tipologias 

de montado de sobro: a que corresponde a um povoamento conforme o disposto no 

Decreto-Lei nº 169/ 2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-lei nº 155/ 2004 de 

30 de Junho (designado por Montado de Sobro no desenho EIA-RF.00-UAS-01). E a 

que não corresponde ao referido povoamento conforme o constante no referido 

diploma (designado por Montado de Sobro*). 

As diferenças residem na densidade de árvores com valor médio superior a 130 cm 

de perímetro à altura do peito, sendo que o povoamento definido supera a densidade 

prevista na lei (10 árvores por hectare) e a zona de não povoamento tem uma 

densidade inferior no definido na lei. 

 

9. Montado de Sobro misto com plantação de sobreiro: corresponde às áreas onde se 

encontram manchas ocupadas com o agrossistema acima descrito, intercaladas com 

manchas de plantação de sobreiros jovens. Esta classe é relativamente pouco 

abundante, localizando-se principalmente na metade norte da área de estudo; 

10. Montado de sobro misto com floresta de produção: corresponde a áreas de montado 

mistas com pinheiro-bravo e/ ou eucalipto, encontrando-se estas presentes em 

menor proporção. Esta classe é muito pouco abundante na área de estudo, 

localizando-se principalmente na metade sul da área de estudo; 

 

Fotografia 4.6 – Exemplo da classe de 

ocupação do solo, Montado de sobro 

Fotografia 4.7 – Exemplo da classe de 

ocupação do solo, Montado de sobro misto 

com floresta de produção 
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Uso Urbano 

11.  Áreas Edificadas: corresponde a todas as áreas edificadas presentes na área de 

estudo. Esta classe possui uma representatividade residual, verificando-se que 

corresponde apenas a duas manchas localizadas na metade sul da área de estudo.  

 A povoação mais próxima localiza-se a sudoeste da área de estudo, a cerca de 450 

m de distância, correspondendo a Santa Susana. 

12.  Rodovias: corresponde às vias rodoviárias pavimentadas de maiores dimensões, 

presentes na área de estudo (e.g. EN 235, CM1063-1). 

Outros usos 

13.  Plano de Água: corresponde às linhas de água de maiores dimensões (e.g. Ribeira 

de Remourinho, Ribeira de São Cristóvão), charcas artificiais e albufeiras (e.g. 

Barragem de Pego do Altar), presentes na área de estudo. Inclui as galerias ripícolas 

associadas, isto é, o conjunto de vegetação arbórea e arbustiva das margens das 

ribeiras, e ainda as faixas inter-níveis da barragem identificada, onde a vegetação 

está ausente. 

 

Fotografia 4.8 - Exemplo de classe de ocupação do solo, Plano de água 

Como se pode observar no quadro seguinte e na Carta de Ocupação do Solo (desenho EIA-

RF.00-UAS-01), a área de estudo apresenta-se bastante homogénea, com a classe mais 

representada – Montado de sobro, a atingir os 31% de representatividade. O quadro e figura 

seguintes sintetizam a ocupação do solo na área de estudo: 
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Quadro 4.10 – Classes de ocupação do solo presentes na área de estudo 

Classe Área (hectares) Percentagem 

Uso Agrícola 

Culturas anuais  6,76 0,49 

Culturas permanentes  1,27 0,09 

Prado  285,33 20,59 

Uso Florestal 

Pinhal bravo  2,58 0,19 

Pinhal manso jovem  41,14 2,97 

Eucaliptal  131,90 9,52 

Plantação de sobreiro jovem  117,17 8,46 

Vegetação arbustiva  204,77 14,78 

Uso Silvo-Pastoril 

Montado de sobro  362,41 26,18 

Montado de sobro* 68,25 4,93 

Montado de sobro misto com 

plantação de sobreiro  
76,02 5,49 

Montado de sobro misto com floresta 

de produção  
8,63 0,62 

Uso urbano 
Áreas edificadas  0,27 0,02 

Rodovia  10,45 0,75 

Plano de água  67,45 4,87 

Total 1385,52 100,00 

 

Figura 4.12 - Síntese da ocupação do solo, na área de estudo 
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Como se pode observar no quadro e figuras anteriores, a área de estudo é dominada por 

usos silvo-pastoris e florestais (respectivamente com cerca de 32% e 36% da área total 

analisada), verificando-se de facto que a classe de uso do solo mais abundante corresponde 

a “Montado de sobro” (cerca de 26% da área total analisada), totalizando 31% da área de 

estudo se considerada em conjunto com áreas de montado com densidades de cobertura 

inferiores, correspondentes à classe “Montado de sobro*”. Constata-se deste modo que 

dominam as áreas de montado densas comparativamente às restantes áreas de montado.  

O uso florestal “Vegetação arbustiva” e “Eucaliptal” possuem também uma 

representatividade importante da área de estudo, de cerca de 15% da mesma área. Os usos 

agrícolas possuem uma menor importância na área de estudo, bem como na região, 

verificando-se de facto que a classe mais abundante desta tipologia de uso é “Prados” (em 

cerca de 20,6% da área de estudo), uma classe com uma baixa produtividade.  

Por fim, os usos urbanos representam uma porção residual da área de estudo, 

correspondendo as “Áreas Edificadas” somente a duas pequenas manchas, localizadas fora 

dos limites da Herdade da Alápega.  

De referir ainda que desde a sua aquisição em 2005, a actual proprietária da herdade vem 

desenvolvendo, em conjunto com a “Sercaça”, um cuidado projecto de reflorestação e gestão 

florestal da Herdade. Este plano de reconversão visava substituir progressivamente as 

plantações de eucaliptos em estado de abandono por espécies autóctones, principalmente 

sobreiros e pinheiros (195 hectares de eucaliptal, foram reconvertidos em 120 hectares de 

sobreiro e 75 hectares de pinheiro manso). 

Adicionalmente, em Janeiro de 2008 iniciou-se uma nova etapa na exploração da Herdade 

com a aquisição de um efectivo de ovinos, cedência a terceiros de pastagem para ovinos, 

manutenção de caminhos e aceiros, manutenção de áreas de eucaliptal existente e corte de 

sobreiros secos. Tem-se ainda apoiado a manutenção e desenvolvimento da actividade dos 

apicultores locais, desenvolvido as melhores relações com a associação de caçadores local, 

que é responsável pela gestão cinegética da Herdade, e efectuado investimentos na 

conservação e melhoria do montado. 

Este projecto de gestão florestal constitui um forte compromisso da actual proprietária no 

domínio da manutenção e enriquecimento do parque florestal da Herdade, tendo aquele 

projecto sido já amplamente elogiado pelo IFAP e pela Universidade de Évora. 
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4.4. CLIMA 

4.4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O território de Portugal Continental, compreendido entre as latitudes de 37º e 42º Norte, 

situa-se na região de transição oscilante entre a zona dos anticiclones subtropicais e a zona 

das depressões subpolares, o que deixa o país submetido a condições atmosféricas bem 

diferentes ao longo do ano. 

No Verão, o anticiclone dos Açores estende-se para Norte dando origem a um tempo seco e 

estável. No Inverno, o país encontra-se sob a influência das massas de ar das depressões 

subpolares, resultando num tempo chuvoso e instável. 

Apesar do incontestável carácter mediterrâneo do clima de Portugal, é o oceano o seu 

grande regulador, permitindo a ocorrência de Invernos amenos e chuvosos e Estios 

temperados de brisas húmidas na faixa litoral. 

Para além de factores gerais e regionais, é também necessário considerar factores locais, 

como a distância ao mar e a orografia, responsáveis por variações significativas em alguns 

parâmetros meteorológicos, nomeadamente na temperatura e na precipitação. 

A caracterização climática de qualquer território assenta assim na apresentação e análise de 

diversos parâmetros meteorológicos, tais como temperatura, precipitação, vento, entre 

outros, ao nível da sua variabilidade sazonal e espacial.  

Deste modo, no âmbito do presente factor ambiental será efectuada uma análise detalhada 

dos principais fenómenos meteorológicos da região em questão, com base nas Normais 

Climatológicas disponibilizadas pelo Instituto de Meteorologia. 

Para a caracterização climática da área de estudo foi necessário recorrer aos registos das 

estações meteorológicas10 mais próximas do projecto e com características semelhantes à 

região em análise (relevo, altitude, exposição), tendo sido escolhida a Estação Climatológica 

de Alcácer do Sal correspondente a 1971-2000 (período de 1971-1997), localizada na Região 

Climática – Alentejo e Algarve. Contudo não existindo dados relativos à frequência e direcção 

                                                

10 Consultar no Anexo V – Clima os valores exactos dos parâmetros meteorológicos registados nas 

Estações. 
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do vento, para o período em questão na Estação Climatológica de Alcácer do Sal, utilizou-se 

a informação disponível para o período 1951/1980. 

No quadro e figura seguintes apresentam-se as características das estações climatológicas 

escolhidas, bem como a sua localização face às soluções em estudo. 

 

Quadro 4.11 – Características das estações climatológicas  

Estação Alcácer do Sal 

Latitude 38º 23’ N 

Longitude 8º 31’ W 

Altitude (m) 51 

Período de Registo 1971/1997 

 

 

Figura 4.13 – Localização da estação climatológica mais próxima da área em estudo 

Estação Climatológica 

de Alcácer do Sal 

Área de Implantação 
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4.4.2. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

4.4.2.1. TEMPERATURA 

A temperatura do ar é condicionada por factores gerais, nomeadamente a radiação solar e o 

movimento da terra, a que se sobrepõem factores regionais e locais, tais como a influência 

dos mares e continentes, o relevo, a natureza e revestimento do solo e o regime de ventos.  

 
Figura 4.14 – Temperatura média do ar registada na Estação Climatológica de Alcácer do Sal 

 

A temperatura média mensal na região de influência da Estação Climatológica de Alcácer do 

Sal situa-se entre os 9,9ºC em Janeiro e os 23,3ºC em Agosto, conferindo a esta região uma 

temperatura média anual ( T ) de 16,4ºC, pelo que, segundo o sistema de classificação 

clássico, confere à região em estudo um clima Temperado (10ºC≤ T <20ºC). 
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Figura 4.15 – Temperatura média anual registada na Estação Climatológica de Alcácer do Sal 

 

Atendendo aos desvios das temperaturas médias mensais em relação ao valor médio anual 

que se pode verificar na figura anterior, pode repartir-se o ano em dois períodos: mais 

quente e mais frio, conforme se observa no quadro seguinte. 

Quadro 4.12 – Períodos do ano referentes aos meses com desvios relativamente à 

temperatura média mensal 

Estação 
Temperatura Média 

Anual (º C) 

Desvio Positivo - Período 

mais quente 

Desvio negativo - Período 

mais frio 

Alcácer do Sal 16,4 Maio a Outubro Novembro a Abril 

No que diz respeito à amplitude térmica (apresentada na figura seguinte), dada pela 

diferença entre o mês mais quente do ano e do mês mais frio do ano, pode afirmar-se que o 

clima da região é do tipo Moderado (10ºC<ā<20ºC) uma vez que o seu valor é de 13,4ºC 

registados na estação Alcácer do Sal. 

Este parâmetro depende de vários factores, nomeadamente da latitude, a altitude do local, a 

época do ano e a nebulosidade. Porém, em termos gerais, à medida que aumenta a 

influência oceânica, a amplitude térmica diminui em resultado de uma atenuação dos valores 

extremos da temperatura. 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Alcácer do Sal

Temperatura Média Anual (˚C)

Clima Frio Clima Temperado 

16,4ºC 
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Figura 4.16 – Amplitude térmica anual registada na Estação Climatológica de Alcácer do Sal 

 

4.4.2.2. PRECIPITAÇÃO 

A precipitação, entendida como a quantidade de água transferida da atmosfera para a 

superfície, depende de inúmeros factores como a altitude, a época do ano, o relevo e outros 

factores fisiográficos. Este parâmetro exerce uma elevada influência sobre os ecossistemas, 

na medida em que se apresenta como uma das grandes condicionantes do ciclo hidrológico e 

da vegetação, sendo ainda um dos principais agentes no processo de erosão hídrica do solo, 

da ocorrência de cheias, lavagem de pavimentos e infiltrações de água do solo.  

Da análise do gráfico da precipitação mensal (ver figura seguinte), verifica-se que a 

distribuição sazonal da precipitação na estação considerada é típica do clima Mediterrâneo, 

caracterizando-se por uma concentração nos meses de Outubro a Abril, sendo Agosto o mês 

mais seco, e Dezembro e Janeiro os meses mais húmidos registados na estação de Alcácer 

do Sal. 

0 10 20

Alcácer do Sal

Amplitude Térmica (˚C)

Clima Moderado Clima Oceânico 
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Figura 4.17 – Precipitação média mensal registada na Estação Climatológica de Alcácer do 

Sal 

Como se pode observar na figura seguinte, na região de influência da Estação Climatológica 

de Alcácer do Sal a precipitação média anual ronda os 568mm o que, de acordo com o 

sistema clássico, define o clima da região como Chuvoso (1000<P>2000mm). 

 

Figura 4.18 – Precipitação média anual registada na Estação Climatológica de Alcácer do Sal 

 

Atendendo ao Postulado de Gaussen, mês seco é aquele em que o total da precipitação [R] 

(mm) é igual ou inferior ao dobro da temperatura média mensal [2T] (ºC), e pode repartir-

se o ano em dois períodos para cada estação (ver quadro seguinte): 
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Quadro 4.13 – Período seco e húmido de acordo com o Postulado de Gaussen para a Estação 

Climatológica de Alcácer do Sal 

Estação Período Seco (R≤2T) Período Húmido (R>2T) 

Alcácer do Sal Junho -Setembro Outubro - Maio 

Combinando os valores da precipitação e da temperatura, é possível obter-se um 

climograma de Emberger – diagrama ombrotérmico (figura seguinte), que evidencia os 

períodos supra mencionados: 

 

 

Figura 4.5 – Diagrama ombrotérmico obtido a partir dos dados da Estação Climatológica de 

Alcácer do Sal 

4.4.2.3. EVAPORAÇÃO 

A evaporação real, ou seja a transferência de vapor de água em estado líquido do globo para 

a atmosfera no estado gasoso não é, geralmente, medida uma vez que, dependendo de 

factores locais, muitos dos quais não são estritamente meteorológicos como a temperatura 

do solo, a sua cobertura, o teor em água, entre outros, sendo deste modo impossível 

quantificar um valor verdadeiramente representativo de uma dada região.  

A figura seguinte representa a evaporação média mensal registada na Estação Climatológica 

de Alcácer do Sal, onde se observa valores relativamente constantes e elevados deste 

parâmetro no período compreendido entre os meses de Julho e Agosto.  

 
Período Húmido 

Período Seco 
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A evaporação anual registada na região de Alcácer do Sal tem o valor de 1337,5mm, valor 

superior ao valor da precipitação média anual (568mm). 

 

Figura 4.19 – Evaporação média mensal registada na Estação Climatológica de Alcácer do Sal 

 

4.4.2.4. HUMIDADE RELATIVA DO AR 

Para descrever o estado higrométrico do ar recorre-se normalmente aos valores da 

humidade relativa do ar, obtida pelo quociente entre a massa de vapor de água que existe 

em determinado volume de ar no local, a uma determinada hora, e a massa de vapor de 

água que nela existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura. 

Face à forte relação entre a temperatura e a humidade relativa do ar, esta última tende a 

atingir os valores mínimos durante os períodos mais quentes do ano. 

Na figura seguinte apresentam-se os valores médios mensais da humidade relativa do ar às 

9 horas, usualmente considerado como uma boa aproximação ao valor médio do dia em 

Portugal. Verifica-se que a variação da humidade relativa ao longo de todo o ano não é muito 

significativa, situando-se entre os 69% e os 90%, na estação de Alcácer do Sal. 
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Figura 4.20 – Humidade relativa do ar registada às 9 horas na Estação Climatológica de 

Alcácer do Sal 

Tendo em conta que o valor médio anual da humidade relativa (U) às 9 horas é de 80% na 

região de Alcácer do Sal (figura seguinte), considera-se que o clima na região em estudo, 

segundo o sistema clássico, é do tipo Húmido (75%<U<90%).  

 

Figura 4.21 – Humidade média anual às 9 horas na Estação Climatológica de Alcácer do Sal  
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4.4.2.5. VENTO 

O vento consiste no deslocamento horizontal do ar relativamente à superfície do globo, 

devido à distribuição desigual da pressão e representa uma força que se desloca com o fim 

de estabelecer o equilíbrio da atmosfera. 

Este elemento possui grande importância por ser o agente que mais afecta a dispersão dos 

poluentes atmosféricos. É também um elemento determinante, pela sua influência na 

evapotranspiração e ocorrência de geadas. 

Na zona de influência da Estação Climatológica de Alcácer do Sal os ventos dominantes 

provêm de Noroeste, apresentando uma frequência média anual de 23,3% e uma velocidade 

média de 8,9km/h.  

 

Figura 4.22 – Frequência e Velocidade média anual do vento registada na Estação 

Climatológica de Alcácer do Sal 

 

A velocidade média anual do vento na região em estudo tem o valor de 6,8km/h. 
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Figura 4.23 – Velocidade média do vento registada na Estação Climatológicas de Alcácer do 

Sal 

No que diz respeito a situações de calma (ventos inferiores a 1 km/h), a frequência mensal 

na Estação Climatológica de Alcácer do Sal não apresenta valores inferiores a 1 km/h, 

verificando-se apenas no mês de Junho valores iguais a 1km/h, sendo a sua frequência anual 

de 8,4% (dados de 1951/1980). 

 

Figura 4.24 – Frequência de calma registada na Estação Climatológica de Alcácer do Sal 
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4.4.2.6. NEBULOSIDADE E INSOLAÇÃO 

A nebulosidade e insolação são dois parâmetros meteorológicos intimamente associados, 

existindo uma relação inversa entre ambos. De facto, a insolação consiste no período de 

tempo que decorre enquanto o Sol está a descoberto num local definido, sendo a 

nebulosidade (N) expressa numa escala que varia entre zero, céu limpo, e dez, céu 

encoberto. 

Quadro 4.14 – Classes de nebulosidade para a Estação Climatológica de Alcácer do Sal 

Estação Variável 

Classes de Nebulosidade 

Céu Limpo 

(N<2) 

Céu Nublado 

(2<N<8) 

Céu Muito Nublado 

(N>8) 

Alcácer do Sal 
N.º de dias por ano 78,1 162,9 124 

Frequência Anual (%) 21 45 34 

Através da análise do quadro anterior pode verificar-se que na área de influência da estação 

de Alcácer do Sal o céu apresenta-se maioritariamente nublado. 

No que concerne à insolação (n.º de horas de sol descoberto), e de acordo com o registo da 

Estação Climatológica de Alcácer do Sal a insolação anual possui um valor máximo de 2615,7 

horas. 

4.4.2.7. NEVOEIRO E GEADA 

A ocorrência de nevoeiro e geada está fundamentalmente relacionada com as condições 

meteorológicas existentes no final da noite e princípio da manhã, quando a temperatura do 

ar e da camada superficial do solo atingem os valores mínimos. A ocorrência destes 

fenómenos meteorológicos depende muito das condições locais, sendo bastante sensíveis às 

alterações da utilização do solo, à proximidade de massas de água e às condições 

orográficas. Deste modo, é comum os nevoeiros estarem associados às zonas mais oceânicas 

e as geadas às regiões interiores. 

O quadro seguinte apresenta o número de dias referente à presença de nevoeiro e geadas 

nas estações em análise. 
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Quadro 4.15 – Número médio mensal de dias de nevoeiro e geada registados na Estação 

Climatológica de Alcácer do Sal 

Mês 

Alcácer do Sal 

Nevoeiro 

(n.º dias) 

Geada 

(n.º dias) 

Jan 5,5 10,0 

Fev 4,6 4,8 

Mar 6,0 1,8 

Abr 3,7 0,5 

Mai 2,1 0,0 

Jun 2,1 0,0 

Jul 1,6 0,0 

Ago 1,9 0,0 

Set 4,0 0,0 

Out 5,4 0,3 

Nov 6,8 2,8 

Dez 6,0 6,9 

Ano 49,7 27,1 

Como se pode constatar pelo quadro anterior, na estação de Alcácer do Sal o número de dias 

por ano em que se regista nevoeiro é consideravelmente superior ao número de dias por ano 

em que ocorre geada. 

 

4.4.3. CARACTERIZAÇÃO MICROCLIMÁTICA 

A caracterização microclimática tem em consideração as condições topográficas e a tipologia 

de uso da região, de modo a avaliar a forma como esses factores afectam os processos de 

circulação e acumulação do ar.  

A nível microclimático a área de inserção do projecto apresenta um clima do tipo marítimo 

de transição, entre o clima marítimo e o clima continental, que se caracteriza por verões 

moderados ou quentes, e invernos. Trata-se de uma área que regista fracas precipitações 

anuais (entre 500 e 600 mm). 
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4.4.4. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

Muitos autores procuram chegar a uma síntese capaz de caracterizar o clima dos lugares e 

regiões, através da combinação numérica ou gráfica dos elementos mais importantes, 

registados nas Estações Climatológicas. Seguidamente será apresentada a classificação 

climática da região em estudo de acordo com diversos sistemas. 

4.4.4.1. CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN 

A classificação climática de Köppen é uma classificação quantitativa que se adapta bastante 

bem à paisagem geográfica e aos aspectos de revestimento vegetal da superfície do globo. 

Esta classificação baseia-se nos valores médios de temperatura do ar e da quantidade de 

precipitação, e na distribuição correlacionada destes dois elementos pelos meses do ano. 

O sistema de Köppen compreende um grupo de letras para classificar os grandes grupos 

climáticos, os subgrupos dentro destes e posteriores subdivisões para designar 

características especiais de temperatura e precipitação nas diferentes estações.  

De acordo com Köppen, a área em estudo apresenta a seguinte classificação: 

Csa – Clima temperado húmido com Verão quente: 

 C – Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais 

frio é inferior a 18ºC, mas superior a –3C, enquanto o mês mais quente apresenta valores 

superiores a 10ºC; 

 s – estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do 

semestre quente é inferior a 1/3 do mês mais chuvoso do semestre frio e é inferior a 40 

mm; 

 a – Verão quente, a temperatura média do ar do mês mais quente do ano é superior 

a 22ºC.  

Atendendo aos limites fixados por Köppen (40 mm para a precipitação e 18 ºC para 

temperatura média) pode repartir-se os meses do ano por quatro períodos, (ver figura 

seguinte), não existindo na estação em análise um período chuvoso quente, nem período 

seco frio. 
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Figura 4.25 – Climatograma para a estação referida 

 

4.4.4.2. CLASSIFICAÇÃO DE THORNTHWAITE 
A classificação climática de Thornthwaite baseia-se essencialmente na comparação da 

precipitação com a evapotranspiração potencial, num determinado local ou região. Essa 

comparação é feita através do balanço hídrico do solo. A água existente à superfície do globo 

é um factor muito importante no balanço energético global, pois grande parte da radiação 

disponível é utilizada na evaporação, daí a importância do balanço hídrico. 

Segundo Thornthwaite, o clima de uma região é descrito por um conjunto de quatro símbolos 

que se referem, respectivamente, ao índice hídrico, à evapotranspiração potencial no ano, ao 

índice de aridez e à eficiência térmica no Verão. 

Os quadros seguintes apresentam os resultados do balanço hidrológico do solo na região, 

tendo-se considerado para o solo uma reserva máxima utilizável de 100 mm e os índices da 

classificação de Thornthwaite.  
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Quadro 4.16 – Resultados do Balanço Hidrológico do solo segundo Thornthwaite (reserva 

máxima utilizável de 100 mm) para a Estação Climatológica Alcácer do Sal 

Variáveis Alcácer do Sal 

Precipitação Anual (mm) 568 

Evapotranspiração Potencial (mm) 816,6 

Evapotranspiração Efectiva (mm) 454,9 

Défice hídrico (mm) 361,7 

Superavit hídrico (mm) 113,1 

 

Quadro 4.17 – Índices da Classificação Climática de Thornthwaite para a Estação 

Climatológica de Alcácer do Sal 

Índices Alcácer do Sal 

Índice de Aridez – Ia (%) 44,29 

Índice de Humidade - Ihu (%) 13,85 

Índice Hídrico – Iu (%) -12,72 

Concentração Térmica Estival – Ct (/) 43,69 

 

A figura seguinte apresenta o balanço hidrológico sequencial mensal da Estação 

Climatológica de Alcácer do Sal. 

 

Figura 4.26 – Balanço hidrológico para a Estação Climatológica de Alcácer do Sal 
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Com base na figura anterior, podemos verificar que existe um défice de saturação de água 

no solo no período compreendido entre Abril e Setembro, existindo excesso e disponibilidade 

de água para as plantas entre Janeiro e Março. 

Através dos índices numéricos supra mencionados e de acordo com o balanço hidrológico do 

solo, obtém-se a seguinte classificação climática, segundo Thornthwaite, para a área de 

influência das estações consideradas na caracterização climática da região em estudo:  

 C1B’1sa’– Clima Sub-húmido seco, 1º Mesotérmico, superávit de água moderada no 

Inverno, eficácia térmica no Verão nula ou pequena  

 

4.4.4.3. SISTEMA DE BRAZOL 

A Escala de Sensação Bioclimática (segundo o método de Brazol / Gregorczuk) tem por 

base os valores da entalpia do ar (medida em kcal.kg-1) e é válida para pessoas vestidas, à 

sombra, em repouso, com vento calmo e à pressão normal. 

De acordo com esta escala, e segundo o Atlas do Ambiente (valores médios de Janeiro, Abril, 

Julho e Outubro relativos ao período entre 1961 a 1990), a área de estudo insere-se numa 

região com um índice de conforto bioclimático classificado da seguinte forma: 

Janeiro 

Abril 

 Julho 

 Outubro 

Fresco;  

Confortável (Fresco); 

 Muito Quente;  

 Confortável (Quente) 
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4.5. RECURSOS HÍDRICOS 

4.5.1. INTRODUÇÃO  

O presente capítulo pretende, de uma forma tão precisa quanto possível, caracterizar os 

recursos hídricos afectos à zona de intervenção do presente projecto. 

A referida caracterização, pretende dar a conhecer o estado das águas superficiais tanto do 

ponto de vista quantitativo como qualitativo e das águas subterrâneas do ponto de vista 

qualitativo, sendo o quantitativo abordado no capítulo da Hidrogeologia. Para tal recorreu-se 

à informação disponibilizada por diversas entidades nomeadamente: 

 Instituto da Água (INAG); 

 Câmara Municipal de Alcácer do Sal; 

 Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo). 

Complementarmente foi consultado o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado e a carta 

topográfica do terreno (Carta Militar Nº468 à escala 1:25 000, referente à área em estudo). 

 

4.5.2. ENQUADRAMENTO HIDROGRÁFICO 

4.5.2.1. BACIA HIDROGRÁFICA 

O projecto em estudo localiza-se na Bacia Hidrográfica do Rio Sado, junto à albufeira do 

Pego do Altar, localizada na bacia hidrográfica da ribeira de Alcáçovas.  

A albufeira ocupa uma área com cerca de 790 ha, uma extensão máxima de 15 km sendo 

gerida pela Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sado. A barragem tem como 

principal objectivo a rega e também o aproveitamento hidroeléctrico. 

 
Figura 4.27 – Albufeira do Pego do Altar e respectiva bacia hidrográfica (Fonte: www.inag.pt) 
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Quadro 4.18– Principais Características da Barragem do Pego do Altar 

Barragem Pego do Altar 

Linha de Água Rib.ª de Alcáçovas 

Bacia Hidrográfica Principal Sado 
Localização 

Distrito Setúbal 

Concelho Alcácer do Sal 
Freguesia Santa Susana 

Coordenadas 

M 177299,477 Latitude  38º 25' 13'' (N) 

P 161664,069 Longitude 8 23' 31'' (W) 

Ano Entrada em funcionamento 1949 
Tipo de Barragem Enrocamento 

Altura da Barragem 63 (m) 
Comprimento do Coroamento 192 (m) 

Tipo do Descarregador Poço 
Capacidade do Descarregador 1200 (m3/s) 

Entidade Exploradora A. B. do Vale do Sado 
Fonte: www.inag.pt 

 

A albufeira do Pego do Altar, classificada como albufeira de águas públicas de utilização 

limitada pelo Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro, insere-se na bacia 

hidrográfica do rio Sado, cujo Plano de Bacia Hidrográfica foi aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 6/2002, de 12 de Fevereiro. 

O Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar (POAPA), aprovado pela Resolução do 

Concelho de Ministros n.º35/2005, incide sobre o plano de água e respectiva zona de 

protecção com uma largura de 500 m contada a partir do nível de pleno armazenamento 

(cota de 52,6 m) e medida na horizontal. O referido Plano de Ordenamento define os 

princípios e regras da utilização das águas públicas e da ocupação, uso e transformação do 

solo da respectiva zona de protecção. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Sado, está localizada a Sul da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, 

entre 37º25’ e 38º40’ de latitude N e 07º40’ e 08º50’ de longitude W, cobrindo uma área de 

7 640 km2. 
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Figura 4.28 - Bacia Hidrográfica do Sado, com localização das suas principais barragens, 

nomeadamente a do Pego do Altar (Fonte: www.inag.pt) 
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O Rio Sado tem nascente na Serra da Vigia e prolonga-se por 180 km até à foz, no oceano 

Atlântico, junto a Setúbal, com uma orientação predominantemente Sul-Norte. 

Os principais afluentes ao Rio Sado são, na margem direita, o rio da Marateca, S. Martinho, 

Alcáçovas, Xarrama, Odivelas e Roxo. Na margem esquerda destacam-se os rios Grândola, 

Corona e Campilhas. 

 

4.5.2.2. REDE HIDROGRÁFICA 

A rede hidrográfica da zona onde se insere a Herdade da Alápega é composta por linhas de 

água, que drenam directamente para a Albufeira do Pego do Altar e por linhas de água que 

drenam para a Ribeira de Santa Susana. 

As linhas de água desenvolvem-se bastante encaixadas em vales com vertentes abruptas. A 

rede de drenagem define um padrão do tipo dendrítico. Os cursos de água caracterizam-se 

por um escoamento superficial temporário e irregular, de tipo torrencial durante certos 

períodos do Inverno e muito reduzido durante a maior parte do ano, o que mostra a sua 

forte dependência da distribuição irregular da pluviosidade ao longo do ano. 

Tendo em conta a localização do projecto e as regiões hidrográficas em que Portugal foi 

dividido (segundo o artigo 6.º da Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro), verifica-se que a 

Bacia Hidrográfica do rio Sado corresponde à Região Hidrográfica, RH6 – Sado e Mira. Assim 

é possível, através do “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de 

Portugal”, caracterizar as principais linhas de água afectas à área em estudo. 

Na área em estudo foi possível identificar várias linhas de água afluentes à Albufeira do Pêgo 

do Altar, cujas características são apresentadas no quadro seguinte, sendo que a linha de 

água principal onde se desenvolve a barragem e albufeira é a Ribeira de Alcáçovas. 

 

Quadro 4.19 – Identificação e caracterização das principais linhas de água afectas à Área de 

estudo 

Bacia 

Hidrográfica 
Curso de água 

Classificação 

Décimal 

Área da Bacia 

Hidrográfica 

(km2) 

Comprimento do 

Curso de água 

(km) 

Rio Sado Ribeira de Alcáçovas 622 42 889,7 64,0 

Rio Sado 
Ribeira de Remourinho ou de 

Cristovão 
622 42 10 205,3 40,0 

Rio Sado Ribeira de Santa Susana 622 42 08 49,0 17,0 
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Complementarmente na área envolvente ao Projecto, verifica-se a existência de diversos 

afluentes da Albufeira do Pego do Altar e afluentes à Ribeira de Santa Susana, encontrando-

se a rede hidrográfica da área em estudo representada no Desenho EIA-RF.00-RHD-01 – 

Rede Hidrográfica. 

No decorrer dos trabalhos de campo, no âmbito do Pedido de Informação Prévia (PIP), 

apresentado junto da CCDR Alentejo, foi possível identificar a existência de algumas 

barragens de terra de pequenas dimensões, cuja localização é apresentada no Desenho EIA-

RF.00-UAS-01 – Carta de Uso Actual do Solo. Estes planos de água, não devem ser 

considerados como aproveitamentos hídricos, uma vez que apenas permitem o 

armazenamento de água durante o semestre húmido. Uma vez que não existem na área da 

Herdade da Alápega, áreas de agricultura de regadio e considerando as reduzidas dimensões 

destas barragens, as mesmas deverão servir como bebedouro para o gado e eventual apoio 

ao combate de incêndios florestais. 

A implementação do empreendimento, prevê a utilização do domínio hídrico, pelo que de 

acordo com o exposto na Lei 54/2005 de 15 de Novembro – Lei que estabelece a titularidade 

dos recursos Hídricos e a Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro – Lei que transpõe a directiva 

quadro da água, em Portugal, numa fase posterior, deverá ser solicitado o pedido de 

utilização do domínio hídrico das linhas de água cartografadas. 

 

4.5.3. ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

De acordo com a informação disponibilizada no site do INAG é possível verificar a existência 

de uma estação hidrométrica que permite a classificação do escoamento superficial das 

linhas de água localizadas na envolvente da área de estudo. 

A estação considerada corresponde à estação hidrométrica com a designação de Herdade de 

Panças identificada com o código 22G/02H, por ser a estação mais próxima da área em 

estudo que contém dados de escoamento que permitem caracterizar o escoamento gerado, 

na área em estudo, cujas características são apresentadas no quadro seguinte. 
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Quadro 4.20– Principais Características da estação hidrométrica 

Estação/ 

Código 

Bacia 

hidrográfica 

Curso de 

água 

Localização Área 

Drenada 

(km2) 

Coordenadas11 

Latitude 

(ºN) 

Longitude 

(ºW) 
M P 

Herdade de Panças/ 

22G/02H 
Sado 

Ribeira de São 

Martinho 
38.532 8.458 59.03 171697 173872 

Fonte: www.inag.pt 
 
 

Os valores médios mensais de escoamento observados para a estação acima caracterizada 

(para o período compreendido entre 1981 e 1990), segundo dados do INAG, são os 

seguidamente apresentados. 

 

Quadro 4.21 – Valores Médios Mensais de Escoamento  

Mês 
Valor médio de escoamento  

(dam3) 

Janeiro 2303.7 

Fevereiro 1981.6 

Março 399.4 

Abril 561.2 

Maio 193.5 

Junho 51.3 

Julho 45.3 

Agosto 0.2 

Setembro 0 

Outubro 33.8 

Novembro 840.7 

Dezembro 2483.4 

 

A variação do escoamento médio mensal é representada no gráfico seguinte. 

 

                                                

11 Coordenadas Gauss - Elipsóide Internacional – Datum de Lisboa 
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Figura 4.29 - Variação do escoamento médio mensal 

 

Por observação dos dados apresentados de escoamento mensal, é possível verificar uma 

variação muito acentuada no escoamento médio mensal. Assim, são identificáveis dois 

períodos distintos: o período seco que vai desde sensivelmente o mês Maio a Setembro e um 

período húmido que vai do mês Outubro ao mês de Abril.  

Ainda de acordo com informação disponibilizada no site do INAG, referente à Barragem do 

Pego do Altar, apresenta-se de seguida o gráfico com a representação dos volumes 

armazenados, volume morto e média de 1990 a 1999. 
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Figura 4.30 - Volumes Armazenados 

 

 
Figura 4.31 - Volume Utilizados para o seu principal uso: Rega 

 

4.5.4. SITUAÇÕES HIDROLÓGICAS EXTREMAS - CHEIAS 

Em Portugal o regime hidrológico de pequenos cursos de água, caracteriza-se por ser 

torrencial. Durante grande parte do ano o caudal é nulo ou quase nulo, e decorrem anos sem 

que ocorra transbordamento do leito. Em contrapartida, em caso de precipitação intensa, o 

escoamento superficial dá-se com elevada rapidez, sendo os caudais específicos referentes a 

cheias centenárias muito elevados. 
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A ocorrência de cheias naturais em Portugal é determinada, fundamentalmente, pelas 

condições climatológicas e fisiográficas das bacias hidrográficas, sendo que a sua ocorrência 

está, frequentemente, associada à passagem de superfícies frontais e de depressões.  

A principal condição meteorológica responsável pela origem de elevados escoamentos e 

caudais, nos cursos de água, é a ocorrência de precipitações intensas. Além disso, as 

condições fisiográficas das bacias hidrográficas condicionam igualmente a ocorrência de 

cheias. 

Os factores geométricos são a área, a forma, a densidade de drenagem e o relevo da bacia 

hidrográfica. Os factores físicos são o tipo de solo, a cobertura vegetal, as condições 

geológicas e a rede hidrográfica. 

A área da bacia hidrográfica do Rio Sado, segundo o Plano Nacional da Água situa-se numa 

área essencialmente plana em que só são expectáveis inundações em casos especiais. As 

barragens implantadas na bacia hidrográfica do rio Sado têm fundamentalmente fins 

agrícolas mas asseguram a regularização de uma parte significativa dos caudais. No concelho 

de Alcácer do Sal, no entanto, localizam-se algumas povoações com risco de isolamento, 

quando a capacidade de armazenamento das barragens não é suficiente.  

De acordo com a informação disponível no site oficial do INAG, não há registo de inundações 

na área de estudo. 

Refira-se também que não são identificadas de acordo com o Plano Directo Municipal de 

Alcácer do Sal, nomeadamente na Carta de Condicionantes, zonas ameaçadas pelas cheias 

associadas às linhas de água presentes na área de estudo. 

Não são igualmente identificadas na carta de REN, zonas ameaçadas por cheias na área de 

estudo. 

 

4.5.5. USOS E NECESSIDADES DE ÁGUA 

O conhecimento dos usos e necessidades de água permite definir os padrões de quantidade e 

qualidade da água a alcançar ou a manter. Apresenta-se de seguida uma descrição dos usos 

e necessidades de água para o concelho de Alcácer do Sal onde está inserida a área de 

estudo.  
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No que concerne a Usos Secundários, as albufeiras de águas públicas são classificadas, 

pelo Decreto-Regulamentar nº 2/88 de 20 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Regulamentar 

nº 37/91 de 23 de Julho, de acordo com as características do local em que se inserem e dos 

usos primários já existentes, em quatro classes: protegidas, condicionadas, de utilização 

limitada e de utilização livre. A Albufeira de Pego do Altar está classificada como de utilização 

limitada, no que concerne a estes usos. No Decreto acima referido são ainda indicados, para 

cada uma das albufeiras de águas públicas e serviço público, os índices de utilização para 

cada um dos grupos de actividades secundárias. No entanto, esta classificação tem natureza 

meramente indicativa, uma vez que cada Albufeira classificada será objecto de um plano de 

ordenamento que definirá os princípios e regras da utilização das águas públicas e da 

ocupação, uso e transformação do solo da respectiva zona de protecção. 

Assim, e de acordo com o referido Decreto, para a Albufeira de Pego do Altar, são aplicáveis 

os índices de utilização (Não permitida, Permitida com restrições e Permitida sem restrições), 

representados na figura seguinte, para os diferentes grupos de actividades secundárias 

(Pesca, Banhos e Natação, Navegação Recreativa a Remo e Vela, Navegação a Motor e 

Competições Desportivas). 

 

 

     
. . . .  

 
  Não Permitida 

  Permitida com restrições 

  Permitida sem restrições 

 Não Permitida/ Permitida com restrições 

 

Figura 4.32- Índices de Utilização previstos para os diferentes grupos de actividades 

secundárias para a Albufeira de Pego do Altar de acordo com Decreto-Regulamentar nº 2/88 
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4.5.5.1. ABASTECIMENTO URBANO 

No concelho de Alcácer do Sal, o abastecimento de água encontra-se a cargo da Câmara 

Municipal, sendo os seus quantitativos, em termos de abastecimento de água, os 

apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.22 – Abastecimento de água no concelho de Alcácer do Sal  

Parâmetro 
Concelho de 

Alcácer do Sal 

Caudal 

captado 

(1000m3/ano) 

Total 1 952 

Pela Câmara 

Municipal 

Total 1952 

Origem superficial   140 

Origem Subterrânea 1 812 

Por outras entidades Gestoras - 

Caudal tratado 

(1000m3/ano) 

Total 1 402 

Pela Câmara 

Municipal 

Total 1 402 

Estação de 

Tratamento de Água 
- 

Posto de Cloragem 1 402 

Por outras entidades Gestoras - 

População servida (%) 98.0 

      Fonte: INE, 2006 

O consumo de água no referido concelho distribui-se de acordo com o apresentado no 

quadro seguinte. 

 

Quadro 4.23 – Consumo de água por tipologia no concelho de Alcácer do Sal 

Parâmetro (1000m3/ano) 
Concelho de  

Alcácer do Sal 

Total 543 

Doméstico 543 

Comercial e Serviços 0 

Outros 0 

        Fonte: INE, 2006 

 

O abastecimento é feito através dos sistemas de abastecimento indicados no quadro 

seguinte. 
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Quadro 4.24 – Designação do Sistema de Abastecimento do concelho de  

Alcácer do Sal 

Designação Tipo de Origem 
População Total 

Servida (Hab)  

Barrancão Subterrânea 134 

Casebres Subterrânea 493 

Batão Subterrânea 98 

Rio de Moinhos (alcácer) Subterrânea 256 

Casa Branca (alcácer) Subterrânea 54 

Monte das Parchanas - 22 

Torrão Subterrânea 2091 

Foros de Corte Pereiro - 57 

Santa Susana Subterrânea 181 

Palma Subterrânea 268 

Monte Novo de Palma Subterrânea 87 

Quinta do Ouvidor - 47 

Santa Catarina de Sítimos Superficial 279 

São Romão (alcácer) Subterrânea 35 

Comporta Subterrânea 524 

Carrasqueira/Possanco - 395 

Arêz - 223 

Vale de Guiso Subterrânea 109 

Alberge Subterrânea 47 

Alcácer do Sal Subterrânea 6326 

Foros de Albergaria Subterrânea 148 

Quintinhas (alcácer) Subterrânea 480 

Forno de cal - 280 

Castelo Ventoso (alcácer) Subterrânea 50 

Montevil Subterrânea 124 

Cachopos Subterrânea 58 

Moitinha Subterrânea 291 

Albergaria Subterrânea 62 

Fonte: INSAAR, 2007 

De acordo com informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal, o 

abastecimento público à Aldeia de Santa Susana é feito através de três furos, pertencentes 

ao Sistema de Santa Susana, localizados a NW desta localidade (a SW da Herdade da 

Alápega). As referidas captações localizadas no Desenho EIA-RF.00-RHD-02 – Infra-

estruturas de Abastecimento e Saneamento, são caracterizadas no quadro seguinte. 
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Quadro 4.25 – Características das Captações Subterrâneas do Sistema de Santa Susana 

Referência 

Coordenadas 
Profundidade 

(m) 

Caudal 

Extraído 

(L/s) 

NHE 

(m) 

NHD 

(m) M P 

CBR4 176749 164950 45 0,83 11,81 27,16 

PS6 176863 164886 61 0,83 14,50 39,80 

PS2 176369 165358 61 1,11 8,11 44,56 

De acordo com a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, não foram ainda estabelecidos 

perímetros de protecção para as captações acima identificadas ao abrigo do Decreto-Lei 

nº382/99 de 22 de Setembro o qual estabelece as normas e os critérios para a delimitação 

de perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 

abastecimento público. 

Refira-se no entanto que está já construído um novo sistema de abastecimento, para 

substituição do existente, embora ainda não esteja em funcionamento, constituído por uma 

Estação de Tratamento de Águas (ETA), abastecida por caudais derivados da barragem de 

Pego do Altar, para servir a povoação de Santa Susana. 

Localiza-se na proximidade das captações um Reservatório e uma Estação Elevatória, cuja 

localização é apresentada no Desenho acima referido. 

Relativamente às captações de água particulares, estas são identificadas e caracterizadas no 

descritor “Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia”. 

 

4.5.5.2. CONSUMO INDUSTRIAL 

Relativamente às actividades económicas, no concelho de Alcácer, e de acordo com dados 

dos censos 2001, o sector secundário era aquele que empregava uma menor percentagem 

da população (cerca de 24,4%). 

Evidencia-se no concelho um fraco grau de industrialização e, apesar de se verificar uma 

tendência de diversificação, as indústrias existentes, de pequena dimensão dedicam-se 

predominantemente à transformação de produtos provenientes do sector primário (arroz, 

pinhão, madeiras e tomate). 
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Em Santa Susana as principais actividades económicas são a agricultura, a pecuária, a 

hotelaria e a construção civil. No artesanato local predominam as miniaturas de cortiça e 

madeira, assim como as rendas e bordados. 

De acordo com dados do INE (2006), os consumos de água associados às actividades 

industriais no concelho, através da rede pública, são nulos. 

 

4.5.5.3. AGRICULTURA 

O sector primário é aquele com mais pesa na economia do concelho de Alcácer do 

Sal, sobretudo devido à agricultura e à silvicultura. 

A agricultura, assume assim um papel importante na estrutura da actividade económica, 

sendo de referir que a Albufeira do Pego do Altar, abastece conjuntamente com a Albufeira 

do Vale de Gaio, o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado. 

O referido aproveitamento hidroagrícola situa-se em parte nos terrenos marginais do curso 

inferior do rio Sado e das ribeiras de Santa Catarina e Xarrama, no concelho de Alcácer do 

Sal. A área beneficiada, segundo o projecto para a Obra é de 9.614 hectares, dos quais 

3.443 hectares correspondem a sapais não defendidos, sendo os restantes 6.171 hectares 

considerados como área irrigável. A principal cultura de regadio é a do arroz, apesar de se 

cultivar embora em muito menor escala, tomate, milho e pomares. 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do Sado, a informação relativa aos consumos 

anuais de água para rega disponível para o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado, 

corresponde à representada na tabela seguinte. 

 

Quadro 4.26 – Volumes de água fornecidos para rega no período 1988/97 

para o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado 

Anos Consumo 
(hm3/ano) 

1988 75,2 

1989 40,8 

1990 70,5 

1991 27,3 

1992 - 
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Anos Consumo 
(hm3/ano) 

1993 61,4 

1994 20,3 

1995 63,7 

1997 60,4 

Média 49,1 

Com base no quadro anterior verifica-se que o consumo anual médio de água de rega no 

perímetro nos últimos anos foi da ordem dos 49 hm3.  

Relativamente à localização das infra-estruturas de rega, e apesar de não se prever qualquer 

interferência do presente Projecto com as mesmas, foi contactada a Associação de 

Beneficiários do Vale do Sado, no sentido de obter a sua localização. De acordo com a 

referida entidade, não existem infra-estruturas de rega na área de estudo. 

De acordo com o reconhecimento de campo realizado não existem na área da Herdade da 

Alápega, áreas de agricultura de regadio. 

Refira-se ainda que a rega dos espaços verdes da Aldeia de Santa Susana é feita através da 

água da rede pública, a partir do Sistema de Abastecimento de Santa Susana. 

 

4.5.6. FONTES POLUIDORAS 

A identificação das fontes poluidoras mostra-se relevante na medida em que permite avaliar 

o estado da qualidade da água. 

Seguidamente são avaliadas individualmente as diferentes fontes de poluição tendo-se 

dividido as mesmas em dois tipos de origens: doméstica, agrícola e difusa. 

 

4.5.6.1. ORIGEM DOMÉSTICA  

Os efluentes domésticos são responsáveis por uma elevada carga poluente nos cursos de 

água quando descarregados incontroladamente, constituindo uma ameaça para a saúde 

pública e para o Ambiente. O modo de prevenção deste tipo de poluição passa pela aplicação 

de um sistema de tratamento de água residuais (domésticas e industriais) o mais eficiente 

possível. 
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No concelho de Alcácer do Sal, o nível de atendimento no que se refere a drenagem e 

tratamento das águas residuais, corresponde ao apresentado no quadro do seguinte. 

 

Quadro 4.27 – Drenagem e tratamento das águas residuais 

Parâmetro Alcácer do Sal 

Drenagem 

 

Caudais Efluentes 

Produzidos 

(1000m3/ano) 

Total 666 

Origem 
Doméstico 666 

Outros 0 

População servida com sistemas de drenagem de 

águas residuais (%) 
87 

Tratamento 

Caudal Tratado (1000m3/ano) 649 

População servida com Estações de Tratamento de 

Águas Residuais (%) 
58 

Fonte: INE, 2006 

 

A rede de drenagem de águas residuais no concelho de Alcácer do Sal, divide-se de acordo 

com os sistemas indicados no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.28 – Designação da Rede de Drenagem de águas residuais no concelho de Alcácer 

do Sal 

Designação Tipo de Rede 

Casebres Separativa 

Carrasqueira Separativa 

Monte Novo de Palma Separativa 

Santa Susana Separativa 

Vale de Guiso Separativa 

Arêz Separativa 

Comporta Separativa 

São Romão (alcácer do sal) Separativa 

Casa Branca (alcácer do sal) Separativa 

Montevil/montalvo Separativa 

Castelo Ventoso Separativa 

Albergaria (alcácer do sal) Separativa 

Foros de Albergaria Separativa 

Bairro da Quintinha Separativa 
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Designação Tipo de Rede 

Batão Separativa 

Forno da Cal Separativa 

Alcácer do Sal Mista 

Santa Catarina de Sítimos Separativa 

Torrão (alcácer do sal) Separativa 

Alberge Separativa 

Rio de Moinhos (alcácer do sal) Separativa 

                               Fonte: INSAAR, 2006 

Relativamente às Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) identificam-se no 

quadro seguinte as infra-estruturas localizadas no concelho que garantem o tratamento das 

águas residuais, as quais são todas geridas pela Câmara Municipal de Alcácer. 

 

Quadro 4.29 – Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) identificadas no concelho 

de Alcácer do Sal 

Designação Freguesia Tipologia 

Casa Branca Torrão Fossa Séptica Colectiva 

Alberge 
Alcácer do Sal (santa maria do 

castelo) 
Fossa Séptica Colectiva 

Casebres São Martinho ETAR 

Torrão Torrão ETAR 

Santa Catarina de 

Sítimos 
Alcácer do Sal (santiago) Fossa Séptica Colectiva 

Alcácer norte 
Alcácer do Sal (santa maria do 

castelo) 
ETAR 

Bairro da Quintinha 
Alcácer do Sal (santa maria do 

castelo) 
Fossa Séptica Colectiva 

Forno da Cal Alcácer do Sal (santiago) Fossa Séptica Colectiva 

Montevil/Montalvo 
Alcácer do Sal (santa maria do 

castelo) 
Fossa Séptica Colectiva 

Arêz Alcácer do Sal (santiago) Fossa Séptica Colectiva 

São Romão Torrão Fossa Séptica Colectiva 

Vale de Guiso 1 Alcácer do Sal (santiago) Fossa Séptica Colectiva 

Rio de Moinhos Torrão Fossa Séptica Colectiva 

Foros de Albergaria Alcácer do Sal (santa maria do Fossa Séptica Colectiva 
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Designação Freguesia Tipologia 

castelo) 

Albergaria Alcácer do Sal (santiago) Fossa Séptica Colectiva 

Castelo Ventoso Alcácer do Sal (santiago) Fossa Séptica Colectiva 

Monte Novo de Palma 
Alcácer do Sal (santa maria do 

castelo) 
ETAR 

Vale de Guiso 2 Alcácer do Sal (santiago) ETAR 

Carrasqueira Comporta ETAR 

Batão Torrão ETAR 

Santa Susana Santa Susana ETAR 

Etar de Palma 
Alcácer do Sal (santa maria do 

castelo) 
ETAR 

        Fonte: INSAAR, 2006 

De acordo com informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal, a 

povoação de Santa Susana (sede de freguesia), encontra-se servida com redes de drenagem 

de águas residuais domésticas (tipo separativa), terminando esta em ETAR. A ETAR é 

constituída por uma fossa séptica de 115m3 de capacidade, 3 compartimentos, para 

decantação primária. O tratamento secundário é composto por um sistema de discos 

biológicos e decantador secundário. A jusante deste último tratamento, encontra-se uma 

unidade de afinação do tratamento do líquido, em lagoa de macrófitas. O meio receptor é a 

Ribeira de Santa Susana. 

A ETAR está localizada a Sul da povoação de Santa Susana, a SSW da Herdade da Alápega 

(ver Desenho EIA-RF.00-RHD-02). 

4.5.6.2. ORIGEM AGRÍCOLA E DIFUSA 

Estas fontes englobam a poluição proveniente da lavagem e erosão dos terrenos agrícolas, 

das vias rodoviárias e dos meios urbanos impermeabilizados. 

A actividade agrícola pode ser responsável por importantes contribuições de poluição difusa, 

enumerando-se como contaminantes potenciais os sais dissolvidos nas águas de drenagem 

dos solos agrícolas e os compostos químicos associados à actividade agrícola em regime 

intensivo, tais como os pesticidas e os fertilizantes e compostos orgânicos e inorgânicos de 

azoto, fósforo e potássio. No que concerne aos pesticidas, estes são substâncias muito 

persistentes e muito estáveis que sofrem bioacumulação ao longo da cadeia trófica. Os 

principais problemas que ocorrem actualmente são sobretudo relativos ao azoto, resultado 
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do seu arrastamento pelas águas pluviais, em solos menos estruturados, contribuindo para a 

sua elevada concentração nas águas superficiais, tendo como consequência a sua 

eutrofização. 

Outra potencial fonte de contaminação dos recursos hídricos é o tráfego rodoviário. Este é 

responsável pela deposição no pavimento dos poluentes emitidos pelos veículos, 

nomeadamente partículas, hidrocarbonetos e metais pesados, como o chumbo, zinco, cobre 

e ferro, os quais ao serem arrastados pelas águas de escorrência podem contaminar os 

meios hídricos superficiais e subterrâneos. 

As águas pluviais dos aglomerados populacionais são, tal com as águas de escorrência das 

estradas, transportadoras de partículas, hidrocarbonetos, óleos e metais pesados. Esta carga 

poluente, de natureza difusa, torna-se mais significativa em aglomerados mais densos 

sempre que as águas de recolha pluvial sejam lançadas para as linhas de água. 

Na presente área de estudo e sua envolvente, considera-se que a fonte de poluição com 

maior expressão é a agricultura. 

 

4.5.7. HERDADE DA ALÁPEGA 

Em relação ao futuro abastecimento do empreendimento turístico da Herdade da Alápega, 

este irá dividir-se em 2 sistemas distintos: 

 Abastecimento de água potável (consumo urbano); 

 Abastecimento de água não potável (consumo na rega do campo de golfe, espaços 

verdes urbanos públicos e privados, lavagem de pavimentos, abastecimento de 

piscinas, autoclismos dos sanitários, etc). 

O fornecimento de água ao empreendimento será garantido a partir das seguintes origens: 

 Sistema de Abastecimento Público, da responsabilidade da Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal; 

 Águas pluviais recolhidas em cisternas a instalar localmente, no interior dos lotes; 

 Efluentes domésticos tratados derivados da ETAR a construir no empreendimento; 

 Águas subterrâneas, provenientes de captações existentes na propriedade; 

 Barragem do Pego do Altar; 
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 Águas superficiais próprias recolhidas nos lagos e albufeiras de barragens a 

construir. 

Prevê-se que os consumos urbanos inerentes ao abastecimento com água potável sejam 

garantidos a partir do Sistema de Abastecimento Público existente, com origem em 

captações de água subterrânea.  

No entanto, contactos efectuados com o Município permitiram verificar, que o sistema 

instalado para abastecimento da povoação de Santa Susana, não permite responder a um 

acréscimo significativo dos pedidos de água potável. De acordo com esta entidade, foi já 

construído um novo sistema de abastecimento, para substituição do existente, embora ainda 

não esteja em funcionamento, constituído por uma Estação de Tratamento de Águas (ETA), 

abastecida por caudais derivados da albufeira do Pego do Altar, para servir a povoação de 

Santa Susana e que, mediante algum reforço, poderá eventualmente também abastecer o 

Empreendimento Turístico. 

Está prevista a instalação de cisternas nos lotes de habitação que permitem a recolha e 

armazenamento da água das chuvas, de modo a possibilitar a sua utilização para a rega das 

áreas ajardinadas, e para outras actividades consumidoras do próprio lote, nomeadamente 

lavagem de pavimentos, piscinas e autoclismos. 

Os efluentes domésticos tratados derivados da ETAR a construir, poderão ser utilizados na 

rega do campo de golfe. 

As águas subterrâneas, captadas nas nove captações realizadas recentemente na Herdade e 

com produtividades razoáveis, podem também ser utilizadas para rega dos espaços verdes 

urbanos públicos e privados e para rega do campo de golfe. 

As restantes necessidades de água para rega podem ser complementadas com água 

proveniente da Barragem do Pego do Altar. 

Os quantitativos dos consumos de água previstos para um ano médio são os seguintes:  

 Abastecimento urbano – 140.000 m3/ano de água potável fornecida pela Câmara 

Municipal de Alcácer do Sal, correspondendo a 160 l/dia/hab; 

 Autoclismos dos sanitários – 24.000 m3/ano, tendo em consideração a população 

média anual expectável; 

 Abastecimento das piscinas – 16.000 m3/ano, considerando uma área total de 

piscinas da ordem dos 8.000 m2; 
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 Lavagem de pavimentos – 12.000 m3/ano, tendo em conta uma área rondando os 

30 ha; 

 Rega de espaços verdes – 90.000 m3/ano, admitindo uma área de espaços verdes 

da ordem de 25 ha (cerca de 30.000 m3/ano abastecerão espaços verdes comuns, e 

os restantes 60.000 m3/ano servirão para a rega dos jardins privados dos lotes; 

 Campo de golfe – 350.000 m3/ano, admitindo uma dotação ponderada, entre 

greens, tees, farways, roughs e áreas de enquadramento paisagístico, da ordem dos 

5.000 m3/ano. 

Em suma, verifica-se um consumo total de 630.000 m3/ano, correspondendo o consumo 

anual de água potável a cerca de 140.000 m3/ano e o volume total de água não potável a 

490.000 m3/ano (dos quais cerca de 70% inerentes ao campo de golfe).  

 

4.5.8. QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

4.5.8.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Para a avaliação da qualidade dos recursos hídricos superficiais foram considerados os dados 

disponibilizados no site oficial do Instituto da Água. Assim, para a referida avaliação foi 

considerada a estação de monitorização da Albufeira do Pego do Altar, caracterizada no 

quadro seguinte. Esta constitui a estação de monitorização de águas superficiais mais 

próxima da área de estudo. 

 

Quadro 4.30 – Características da estação de monitorização da qualidade da água superficial 

Estação / 

Código 

Curso de 

Água 

Bacia 

Hidrográfica 

Coordenadas 

M P 

Alb. Pego Altar/ 

23G/01 

Rib.ª de 

Alcáçovas 
Rio Sado 177446 161306 

                  Fonte: www.inag.pt 
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Figura 4.33 - Localização da Estação de Monitorização Albufeira do Pego do Altar (23G/01) 

Para a avaliação dos valores disponibilizados considerou-se o disposto no Decreto-Lei nº 

236/98 de 01 de Agosto o qual estabelece normas de critérios e objectivos de qualidade, 

com a finalidade de proteger o meio aquático em função dos seus principais usos. Do 

referido diploma, foi considerado o anexo XXI (Objectivos ambientais de qualidade mínima 

para as águas superficiais) e o anexo XVI (Qualidade das águas destinadas à rega).  

Seguidamente são apresentados os valores médios verificados na estação anteriormente 

caracterizada (para o período de 1994 a 2008) e os valores limite definidos pelos anexos do 

Decreto-Lei nº 236/98 de 01 de Agosto, acima referidos. 
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Quadro 4.31 – Valores médios registados na estação de monitorização Albufeira do Pego do 

Altar e valores limite 

Parâmetro 

Valor médio 

para a 

Estação 

23G/01 

Decreto-Lei nº 236/98 

Anexo XVI Anexo XXI 

VMR VMA VMA 

Amoníaco (mg/l) 0,0027 - - 1 

Arsénio total (mg/l) 0,0016 0,10 10 0,1 

Bário (mg/l)* 0,03 1,0 - - 

Boro (mg/l)* 0,1 0,3 3,75 - 

Cádmio (mg/l) 0,005 0,01 0,05 0,01 

Cálcio (mg/l)* 17,86 - - - 

Carência bioquímica de Oxigénio (mg/l) 3,05 - - 5,0 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) 22,98 - - - 

Chumbo (mg/l) 0,03 5,0 20 0,05 

Cianeto (mg/l) 0,0065 - - 0,05 

Cloretos (mg/l)* 35,6 70 - 250 

Cobre total (mg/l) 0,0063 0,20 5,0 0,1 

Coliformes Fecais (NMP/100ml) 315,51 100 - - 

Coliformes Totais (NMP/100ml) 622,11 - - - 

Condutividade a 20ºC (µS/cm) 250,90 - - - 

Crómio Total (mg/l) 0,005 0,10 20 0,05 

Dureza Total (mg/l)* 86,66 - - - 

Estreptococos Fecais (NMP/100ml) 236,32 - - - 

Ferro (mg/l) 0,23 5,0 - - 

Fósforo total (mg/l) 0,075 - - 1 

Hidrocarbonetos Totais (mg/l) 0,025 - - - 

Manganês total (mg/l) 0,08 0.20 10 - 

Mercúrio Total (mg/l) 0,00011 - - 0,001 

Nitrato total (em NO3) (mg/l) 1,57 50 - - 

Nitrito Total (em NO2) (mg/l) 0,01 - - - 

Óleos e Gorduras (mg/l)* 0,21 - - - 

Oxigénio dissolvido (%)** 69,36 - - 50 

pH (Escala de Sorenson) 7,9 6.5 – 
8.4 4.5 – 9.0 5.0 – 9.0 

SAR* 1,41 8 - - 
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Parâmetro 

Valor médio 

para a 

Estação 

23G/01 

Decreto-Lei nº 236/98 

Anexo XVI Anexo XXI 

VMR VMA VMA 

Selénio (mg/l)* 0,002 0.02 0.05 - 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 8,95 60 - - 

Sulfato (mg/l)* 12,4 575 - 250 

Temperatura da amostra (ºC) 19,34 - - 30 

Vanádio (mg/l)* 0,013 0,10 1,0 - 

Zinco total (mg/l) 0,012 2.0 10.0 0.5 

  Nota: *Os parâmetros analisados apresentam poucos registos (entre 2 a 6), para os anos 

considerados, pelo que são pouco representativos; 

          **Refere-se ao VMR (Valor Mínimo Recomendado) 

Verifica-se que os parâmetros analisados na estação de monitorização da Albufeira do Pego 

do Altar, apresentam valores dentro dos limites legislados para os Anexos XXI e XVI do 

Decreto-Lei nº 236/98 de 01 de Agosto, com excepção do valor médio obtido para os 

coliformes fecais, situado acima do valor máximo recomendável (VMR), para o Anexo XVI. 

A presença de coliformes fecais indica a existência de contaminação fecal. Os coliformes 

fecais são bactérias que são encontradas no trato intestinal dos animais de sangue quente, 

como o homem, e por isso não são bactérias, habitualmente, patogénicas. Estas bactérias 

são consideradas os principais indicadores de contaminação fecal numa água e por este 

motivo são analisadas nas águas tratadas para consumo humano, ou em águas de recreio. 

O facto de uma água apresentar contaminação de coliformes fecais, pode indicar a presença 

de outros microorganismos que fazem parte do seu grupo, como por exemplo o Escherichia 

Coli (E. Coli), ou pode indicar a presença de microorganismos patogénicos. 

Finalmente será tomada como base de avaliação os padrões de qualidade estipulados pelo 

Instituto da Água (INAG). O INAG classifica os cursos de água superficiais de acordo com as 

suas características de qualidade para usos múltiplos, classificando uma massa de água 

tendo em consideração diversos parâmetros de qualidade e indicando o tipo de usos que 

potencialmente se podem considerar para cada uma das massas de água classificadas. A 

classificação materializa-se em cinco classes (A, B, C, D e E), tal como seguidamente 

apresentado. Esta classificação é atribuída em função do parâmetro mais crítico e baseada 

nos dados analíticos disponíveis. 
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As classes anteriormente referidas permitem a caracterização do curso de água de acordo 

com o seguidamente descriminado. 

 

Quadro 4.32 – Caracterização da qualidade da água em função da classe 

Classe Caracterização 

A Excelente 
Águas com qualidade equivalentes às condições naturais, aptas para satisfazer 

potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade 

B Boa 
Águas com qualidade ligeiramente inferior à Classe A, mas podendo também satisfazer 

potencialmente todas as utilizações 

C Razoável 

Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e 

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 

piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio 

sem contacto directo 

D Má 
Água com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória 

E Muito Má Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 

 

Segundo informação disponibilizada no site oficial do INAG (www.inag.pt), a classificação da 

qualidade da água da Albufeira do Pego do Altar, corresponde à representada no gráfico 

seguinte. 

 

 
Figura 4.34 - Classificação da Água da Barragem Pêgo do Altar (Fonte: www.inag.pt) 

 

Os parâmetros responsáveis pela classificação apresentada, foram a oxidabilidade, em 2001, 

a Saturação em Oxigénio Dissolvido, em 2002 e 2003, o Manganês, em 2004 e 2006 e o 

Oxigénio Dissolvido e a Oxidabilidade, em 2007. 
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Tendo em consideração que a classificação é dada em função do parâmetro mais crítico, 

considera-se a Albufeira de Pego do Altar como pertencente à classe D, ou seja de Má 

qualidade. 

 

4.5.8.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

A qualidade natural de uma água subterrânea está dependente das condições do aquífero, da 

sua litologia, da velocidade de circulação, da qualidade da água de infiltração, das relações 

com outras águas e dos níveis de movimento de substâncias transportadas pela água para 

além de factores hidrodinâmicos. Actualmente a qualidade da água está mais dependente 

das actividades humanas do que propriamente dos factores referidos anteriormente. 

A qualidade da água subterrânea, para consumo humano segue, tal como a qualidade das 

águas superficiais, o estipulado no Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, podendo ser 

consideradas como aptas para o fim mencionado quando apresentarem qualidade igual ou 

superior à da categoria A1 das águas superficiais destinadas à produção de água para 

consumo humano (Anexo I), correspondendo-lhes o esquema de tratamento indicado no 

Anexo II para aquela categoria de águas, com as devidas adaptações. 

Na tentativa de caracterizar qualitativamente as águas subterrâneas recorreu-se aos dados 

disponibilizados pelo Instituto da Água. Assim, foi selecionada a estação de monitorização 

mais próxima da área de estudo, a qual é identificada no quadro seguinte.  

 

Quadro 4.33 – Identificação da estação de monitorização das águas subterrâneas 

Identificação 
Coordenadas12 

M P 

457/43 181960 177620 

Fonte: www.inag.pt 

                                                

12 Coordenadas Gauss - Elipsóide Internacional – Datum de Lisboa 
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Figura 4.35 - Localização da Estação de Monitorização de Águas Subterrâneas (457/43) 
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Salienta-se que a estação seleccionada está localizada a cerca de 9Km a NNE da área de 

estudo, sendo no entanto a que se encontra mais próximo da mesma. 

Para a avaliação dos valores verificados na estação de monitorização das águas subterrâneas 

considerou-se o disposto no Decreto-Lei nº 236/98 de 01 de Agosto que tal como referido 

anteriormente, define normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de 

proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais 

usos. Do referido diploma foram considerados os Anexos I (Qualidade das águas destinadas 

ao consumo humano) e XVI (Qualidade da água destinada à rega). 

Seguidamente são apresentados os valores médios verificados na estação de monitorização 

das águas subterrâneas (para o período entre 2000 e 2008), bem como os valores 

verificados nos anexos supracitados. 

 

Quadro 4.34 – Valores médios verificados na estação de monitorização da qualidade das 

águas subterrâneas 

Parâmetro 

Estação de 

monitorização 

457/43 

Anexo I Anexo XVI 

VMR VMA VMR VMA 

Alumínio (mg/l)* 0,0168 - - 5.0 20 

Amónia Total (em NH4) 

(mg/l) 
<0,035 0.05 - - - 

Cálcio (mg/l) 56,64 - - - - 

Cloreto (mg/l) 198,76 200 - 70 - 

Cobre Total (mg/l)* <0,005 0.02 (O) 0.05 0.20 5.0 

Coliformes Fecais 

*(MNP/100ml) 
0,2 20 - 100 - 

Coliformes Totais 

(MNP/100ml) 
4 50 - - - 

Condutividade a 20ºC 

(uS/cm) 
952,25 1000 - - - 

Estreptococos Fecais* 

(MNP/100ml) 
0 20 - - - 

Ferro total (mg/l) 0,01 - - 5.0 - 

Magnésio (mg/l) 45,99 - - - - 
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Parâmetro 

Estação de 

monitorização 

457/43 

Anexo I Anexo XVI 

VMR VMA VMR VMA 

Manganês total (mg/l) 0,006 0.05 - 0.20 10 

Nitrito Total (em NO2) <0,023 - - 50 - 

Nitrato Total (em NO2) 16,40 25 50 - - 

Ortofosfatos totais (em 

P2O5) (mg/l) 
0,11 0,4 - - - 

pH - Campo 7,53 6.5 – 8.5 - 6.5 – 8.4 4.5 – 9.0 

Potássio (mg/l) 2,09 - - - - 

Sódio (mg/l) 110,41 - - - - 

Sulfato (mg/l) 31,11 150 250 575 - 

Temperatura da Amostra 

(ºC) 
20,6 22 (O) 25 - - 

Nota: *Os parâmetros analisados apresentam poucos registos (entre 2 a 6), para os anos considerados, 

pelo que são pouco representativos; 

(O) Os limites podem ser excedidos em caso de condições geográficas ou meteorológicas excepcionais 
(n.º 1  do artigo 10.º do DL n.º 236/98). 
 

Verifica-se com base no quadro anterior que os parâmetros analisados na estação de 

monitorização das águas subterrâneas, não apresentam valores acima dos limites legais 

definidos nos Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei nº 236/98 de 01 de Agosto. 

4.5.8.3. CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DAS 
MASSAS DE ÁGUA 

Para caracterizar os recursos hídricos, para além da análise da qualidade da água ou do seu 

regime de escoamento é ainda necessário caracterizar o seu estado do ponto de vista 

ecológico. 

Primariamente a identificação do estado de uma linha de água consistia unicamente numa 

caracterização qualitativa e quantitativa das mesmas. Este facto veio a relevar-se 

insuficiente, dado que um factor importante, que influência as características do meio hídrico 

superficial é a existência de comunidades florísticas e faunísticas a ela associadas. 

Da preocupação com esta temática e com a gestão dos recursos hídricos em geral surgiu a 

Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, designada 

comummente por Directiva-Quadro da Água (DQA), e que estabelece um quadro de acção 

comunitária no domínio da política da água, e que entrou em vigor no dia 22 de Dezembro 

de 2000. 
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A Directiva-Quadro da Água introduz uma nova filosofia de abordagem dos recursos hídricos 

no que respeita aos ecossistemas aquáticos e terrestres associados, e que envolve um 

conjunto relativamente diversificado de características ecológicas e hidromorfológicas do 

meio hídrico. 

Deste modo, a DQA estabelece uma abordagem abrangente e integrada de protecção e 

gestão da água, tendo em vista alcançar o bom estado de todas águas em 2015, não só do 

ponto de vista da qualidade da água mas também do ponto de vista ecológico, como referido 

na alínea a) do número 1 do artigo 4.º: 

“iii) Os Estados-Membros protegerão e melhorarão o estado de todas as massas de 

água artificiais ou fortemente modificadas, a fim de alcançar um bom potencial 

ecológico e um bom estado químico das águas de superfície 15 anos, o mais tardar, 

a partir da entrada em vigor da presente directiva, nos termos do disposto no anexo 

V, sem prejuízo da aplicação das prorrogações determinadas nos termos do n.º4 e da 

aplicação dos nos 5, 6 e 7, bem como do n.º 8;” 

A DQA foi transposta para a legislação nacional através da Lei n.º 58/2005, de 29 de 

Dezembro (Lei da Água), e do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, que estabelecem as 

bases para a gestão sustentável das águas e definem o novo quadro institucional para o 

sector. 

A Lei da Água, através do artigo 46.º, define os objectivos para as águas superficiais 

referidos de seguida: 

“1 - Devem ser aplicadas as medidas necessárias para evitar a deterioração do 

estado de todas as massas de água superficiais, sem prejuízo das disposições 

seguintes. 

2 - Com o objectivo de alcançar o bom estado das massas de águas superficiais, com 

excepção das massas de águas artificiais e fortemente modificadas, devem ser 

tomadas medidas tendentes à sua protecção, melhoria e recuperação. 

3 - Com o objectivo de alcançar o bom potencial ecológico e bom estado químico das 

massas de águas artificiais ou fortemente modificadas devem ser tomadas medidas 

tendentes à sua protecção e melhoria do seu estado. 

4 - Deve ainda ser assegurada a redução gradual da poluição provocada por 

substâncias prioritárias e cessação das emissões, descargas e perdas de substâncias 

prioritárias perigosas. 
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5 - São definidas em normas a aprovar, nos termos do n.º 3 do artigo 102.º, a 

classificação e apresentação do estado ecológico das águas de superfície e a 

monitorização do estado ecológico e químico das águas de superfície.” 

Uma massa de água de superfície é uma subunidade da região hidrográfica para a qual são 

definidos objectivos ambientais e à qual está associado um único estado ecológico. 

Em Portugal Continental foram identificados 2434 rios, 33 massas de água para a categoria 

águas de transição e 28 massas de água para a categoria águas costeiras. 

Para a delimitação das massas de água foram considerados os seguintes factores: tipologia, 

massas de água fortemente modificadas ou artificiais, pressões antropogénicas significativas, 

dados de monitorização físico-química e dados biológicos existentes, sendo que, para a 

região em estudo esta delimitação resultou na classificação representada na figura seguinte. 

 
Adaptado: intersig-web.inag.pt  

(s/ escala) 

Figura 4.36 – Classificação das Massas de Água de acordo com a Directiva Quadro da Água 
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Como se pode constatar pela figura anterior as linhas de água presentes na área de estudo 

são classificadas como “em dúvida” face ao cumprimento dos objectivos ambientais de 

acordo com a Directiva Quadro da Água. 

Em relação à caracterização ecológica das linhas de água identificadas na área de estudo, 

para além do referido, a análise do presente descritor recai na caracterização da vegetação 

ripícola associada a estas linhas de água e a sua aptidão para a vida piscícola. 

 

CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO RIPÍCOLA 

Um dos meios de aferir o cumprimento da DQA é através da verificação dos sistemas 

ecológicos associados às linhas de água, nomeadamente o seu grau de artificialização e o 

estado da vegetação ripícola. 

A vegetação ripícola corresponde ao coberto vegetal associado às margens de rios e ribeiras, 

e representa a zona de transição entre o curso de água e o uso de solo adjacente de forma a 

minimizar os impactes desse uso na linha de água. Desta forma mantém a integridade 

hidrológica, ecológica e paisagística do curso de água, dado que actua como um filtro 

biológico de nutrientes e de diversas substâncias poluentes, retendo os sedimentos da 

erosão hídrica e os nutrientes de lixiviação. 

De acordo com a Componente Biológica e através do trabalho de campo realizado, foi 

identificada no rio do Porto, no troço não afectado pelo regolfo da albufeira de Pego ao Altar, 

a presença de uma galeria ripícola bem conservada, com a presença de habitats protegidos e 

a presença de dois taxa protegidos pelo Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005. Nos 

restantes locais a vegetação hidrófila apresenta um valor muito limitado, salientando-se, no 

entanto, uma mancha do habitat Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da 

Molinio-Holoschoenion (Habitat 6420), localizado ao longo de uma das linhas de água 

afluentes da ribeira de Santa Susana. 

 

APTIDÃO PARA A VIDA PISCÍCOLA 

A sensibilidade das linhas de água é também função da sua aptidão para a vida piscícola. De 

acordo com a Directiva 78/659/CEE, de 18 de Julho de 1978, e transposta para a legislação 

nacional através do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, considera-se que, do ponto de 

vista ecológico e económico, é necessário proteger ou melhorar estas linhas de água de 

modo a possibilitar a vida dos peixes. 
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O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, define as normas de qualidade aplicáveis às 

águas piscícolas e os parâmetros físico-químicos e biológicos de acordo com o referido no 

Anexo X deste diploma legal. 

Estes valores paramétricos são diferenciados, de acordo com a classificação das linhas de 

água, que se dividem em águas salmonícolas e águas ciprinícolas: 

 Águas Salmonícolas - as águas onde vivem ou poderão viver espécies piscícolas da 

família Salmonidae como sejam o salmão (Salmo salar) e a truta (Salmo trutta) 

 Águas Ciprinícolas - as águas onde vivem ou poderão viver espécies piscícolas da 

família Cyprinidae, como sejam o escalo (Leuciscus sp.), a boga (Chondrostoma sp.) 

o barbo (Barbus sp.), bem como espécies pertencentes às restantes famílias que não 

a salmonídea. 

Refira-se que na zona onde se insere o projecto em estudo não existem cursos de água 

classificados como águas piscícolas, no âmbito da Directiva 78/659/CEE – Aviso n.º 12 

677/2000, de 23 de Agosto. 

 

4.5.9. ZONAS HÍDRICAS SENSÍVEIS 

O principal contribuinte para a eutrofização de uma massa de água tem origem na actividade 

humana, tendo como principal fonte as escorrências dos campos agrícolas (muito ricas em 

nutrientes devido à utilização de fertilizantes), mas também os efluentes industriais, os 

esgotos das áreas urbanas e a desflorestação. 

A figura seguinte representa a localização do projecto em relação às zonas sensíveis 

identificadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 149/2004. 

Como se pode constatar pela análise da figura, a área da Herdade da Alápega não está 

incluída em nenhuma Zona Sensível ou Zona Menos Sensível. 
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Fonte: www.inag.pt  
Figura 4.37 – Zonas Sensíveis e Menos Sensíveis de Portugal 
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4.6. QUALIDADE DO AR 

4.6.1. METODOLOGIA 

A qualidade do ar de uma determinada região é fortemente influenciada pelo seu uso do solo 

e pelas actividades económicas aí existentes, uma vez estas podem constituir fontes 

poluentes responsáveis pela sua degradação. Deste modo, para a caracterização da 

qualidade do ar na região em que se insere o projecto em estudo foi tida em conta a sua 

ocupação do solo e realizada uma análise às principais fontes emissoras presentes na região, 

bem como às suas respectivas emissões. 

Procurou-se também obter informação actual sobre a qualidade do ar o mais representativa 

possível da zona de implementação do projecto. Deste modo, face à inexistência de uma 

estação de medição da qualidade do ar localizada nas proximidades do projecto e devido à 

impossibilidade temporal de realizar um levantamento das concentrações dos poluentes mais 

relevantes, recorreu-se a bibliografia que de alguma forma pudesse contribuir para a 

definição do cenário mais provável da situação local. Para tal, foram utilizados os dados da 

“Campanha de avaliação das concentrações de dióxido de enxofre e dióxido de azoto no ar 

ambiente em Portugal”, das “Campanhas para a avaliação preliminar da qualidade do ar em 

Portugal – O3” e da “Campanha para Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal – Cidades de 

Média Dimensão – NO2, SO2, O3 e Benzeno”, realizadas pela ex-DGA (Direcção Geral do 

Ambiente) conjuntamente com o Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL). 

 

4.6.2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

De forma a qualificar a qualidade do ar na área de estudo é necessário ter em conta a 

conformidade legal dos dados obtidos para a região. O presente capítulo pretende assim 

enquadrar em termos legais as normas de qualidade do ar. 

O tronco do corpo legislativo nacional relativamente à Qualidade do Ar surgiu a 9 de 

Novembro de 1990 com a publicação do Decreto-Lei n.º 352/90, transpondo para ordem 

jurídica interna as Directivas nos 88/609/CEE, 89/369/CEE, 89/427/CEE e 87/817/CEE. 
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Na sequência desse diploma foi promulgada a Portaria nº 286/93, de 12 de Março, fixando 

os valores limites e os valores guias no ambiente de vários poluentes (monóxido de carbono, 

dióxido de azoto, dióxido de enxofre, chumbo e partículas em suspensão), os respectivos 

métodos de referência para amostragem e análise e as condições determinantes da 

realização de medições dos mesmos. 

De modo a harmonizar os procedimentos de avaliação e de informação ao público e de 

preservar/melhorar a qualidade do ar ambiente, a Comissão Europeia publicou a 27 de 

Setembro a Directiva 1996/62/CE, designada por Directiva Quadro devido à sua importância 

na definição dos princípios da estratégia da União Europeia relativos à qualidade do ar.  

Esta directiva foi transposta para direito interno através do Decreto–Lei n.º 276/99, de 21 de 

Julho, definindo as linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar e revogando 

parcialmente o Decreto-Lei n.º 352/90 (actualmente revogado pelo DL 78/2004 de 3 de 

Abril). 

Posteriormente à Directiva Quadro foram criadas outras Directivas, nomeadamente as 

Directivas Comunitárias no 1999/30/CE e 2000/69/CE, transpostas internamente pelo 

Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril que estabelece novos valores limite das 

concentrações no ar ambiente de dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, 

partículas em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono (estabelecendo normas 

de aplicação transitória com a Portaria nº 286/93,), bem como as regras de gestão da 

qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos artigos 4º e 5º do 

Decreto-lei n.º 276/99 de 23 de Julho. 

No que concerne ao ozono troposférico, a 21 de Setembro de 1992 foi criada a Directiva 

Comunitária 92/72/CEE, tendo como objectivo estabelecer um procedimento harmonizado 

em várias frentes da luta contra a poluição atmosférica causada por este poluente. A 

transposição desta directiva para a ordem jurídica interna foi efectuada através da Portaria 

n.º 623/96, de 31 de Outubro, incumbindo o Instituto de Meteorologia de estabelecer 

mecanismos de monitorização, de intercâmbio de informações e de alerta da população, no 

que respeita à poluição atmosférica pelo ozono.  

Posteriormente a 12 de Fevereiro de 2002, foi publicado um novo documento jurídico – a 

Directiva 2002/3/CE que veio revogar a Directiva 92/72/CE. Esta nova directiva foi 

transposta para ordem interna através do Decreto-Lei n.º 320/2003 de 20 de Dezembro 

(revogando a Portaria 623/96) tendo como objectivo a preservação da qualidade do ar 
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ambiente, no que respeita ao ozono, dando assim execução ao disposto nos artigos 4º e 5º 

do Decreto-lei n.º 276/99. 

Recentemente foi transposta a Directiva 2004/107/CE para o direito nacional através do 

Decreto-Lei n.º351/2007 que vem definir valores alvo para as concentrações de arsénio, 

cádmio, níquel e benzo(a)pireno no ar ambiente por forma a evitar, prevenir ou limitar os 

efeitos nocivos destes poluentes na saúde humana e no ambiente. 
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Quadro 4.35 – Resumo dos requisitos legais para a protecção da saúde humana estabelecidos pela legislação em matéria de qualidade do 

ar, actualmente em vigor 

Poluente Diploma 
legal Parâmetro Estatístico Valor 

Limite 

Limiar 
Superior 13/ 

Limiar 
Inferior14 

Data de 
cumprimento 

Margem de Tolerância 
15 Limiar de Alerta16 

Dióxido de 
enxofre (SO2) 

DL n.º 
111/2002 

Média horária 350 
g/m3 - 

Em vigor desde 
de 1 Jan de 

2005 

Variável de acordo com o 
ano (90 g/m3 em 2002, 

0 g/m3 em 2005) 
500 g/m3 em 3 horas 

consecutivas, a aplicar desde a 
entrada em vigor do diploma 

legal. Média de 24h 125 
g/m3 

75 g/m3 
50 g/m3 

 Em vigor desde 
de 1 Jan de 

2005 
Não se aplica. 

                                                

13 Limiar Superior de Avaliação - nível de poluição abaixo do qual pode ser utilizada uma combinação de medições e de técnicas de modelização para 

avaliar a qualidade do ar ambiente.  
14 Limiar Inferior de Avaliação - nível de poluição abaixo do qual poderão ser apenas utilizadas técnicas de modelização ou a estimativa objectiva para 

avaliar a qualidade do ar ambiente.  
15 Margem de Tolerância – corresponde à margem em que o valor limite pode ser excedido, de acordo com as condições constantes no Decreto-lei n.º 

111/2002. A margem de tolerância é definida na data de entrada do diploma em questão devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e 

depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em Janeiro de 2005 ou de 2010 em função do poluente. 
16 Limiar de Alerta - nível de poluentes na atmosfera acima do qual uma exposição de curta duração apresenta riscos para a saúde humana e a partir do 

qual devem ser adoptadas medidas imediatas, segundo as condições fixadas pelo no Decreto-lei n.º 111/2002. 
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Poluente Diploma 
legal Parâmetro Estatístico Valor 

Limite 

Limiar 
Superior 13/ 

Limiar 
Inferior14 

Data de 
cumprimento 

Margem de Tolerância 
15 Limiar de Alerta16 

Dióxido de 
azoto (NO2) 

Portaria 
n.º 286/93 

Percentil 98 dos valores 
horários obtidos durante 

um ano 

200 
g/m3 - Até 1 Jan de 

2010 - - 

DL n.º 
111/2002 

Média horária 200 
g/m3 

140 g/m3 / 
100 g/m3 

Em vigor a partir 
de 1 Jan de 

2010 

Variável de acordo com o 
ano (80 g/m3  em 2002, 

0 g/m3  em 2010) 
400 g/m3 em 3 horas 

consecutivas, a aplicar desde a 
entrada em vigor do diploma 

legal. Média Anual 40 
g/m3 

32 g/m3  /     
26 g/m3 

Em vigor a partir 
de 1 Jan de 

2010 

Variável de acordo com o 
ano (16 g/m3  em 2002, 

0 g/m3  em 2010) 

Partículas em 
suspensão 

(PM10) 

DL n.º 
111/2002 

Média de 24h 

1ª 
Fase 

50 
g/m3 - Em vigor desde 

1 Jan de 2005 

Variável de acordo com o 
ano (15 g/m3  em 2002, 

0 g/m3  em 2005)  

- 

2ª 
Fase 

50 
g/m3 

30 g/m3 / 
20 g/m3 

Em vigor a partir 
de 1 Jan de 

2010 

A calcular em função dos 
dados, de modo a ser 
equivalente ao valor 

limite da 1ª fase 

Média Anual 

1ª 
Fase 

40 
g/m3 - Em vigor desde 

1 Jan de 2005 

Variável de acordo com o 
ano (5 g/m3  em 2002, 0 

g/m3  em 2005) 

2ª 
Fase 

20 
g/m3 

14 g/m3 / 
10 g/m3 

Em vigor a partir 
de 1 Jan de 

2010 

Variável de acordo com o 
ano (10 g/m3  em 2005, 

0 g/m3  em 2010) 

Monóxido de 
carbono (CO) 

DL n.º 
111/2002 

Máximo diário das 
médias de 8 horas 

10 
mg/m3 

7 g/m3 / 
5 g/m3 

Em vigor desde 
a data de 
entrada do 
diploma. 

- - 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 202 

Relatório Síntese 

Poluente Diploma 
legal Parâmetro Estatístico Valor 

Limite 

Limiar 
Superior 13/ 

Limiar 
Inferior14 

Data de 
cumprimento 

Margem de Tolerância 
15 Limiar de Alerta16 

Ozono (O3) 
DL n.º 

320/2003 

Valor máximo das 
médias octo-horárias do 

dia 

120 
g/m3 

17 
- 

Em vigor desde 
a data de 
entrada do 
diploma. 

- 
240 g/m3 numa média horária 
devendo as medições ocorrer 
durante 3 horas consecutivas 

 

                                                

17 Valor alvo para 2010 
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4.6.3. CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES  

O presente subcapítulo tem como objectivo analisar as emissões poluentes na região em que 

se insere o projecto, considerando que essa caracterização baseia-se num levantamento das 

suas principais fontes poluentes e na quantificação das suas respectivas emissões, 

apresentando esta última tarefa uma elevada complexidade devido à ausência de alguns 

elementos fundamentais. 

De facto, a realização de medições reais das emissões dão origem a dados mais rigorosos, 

porém na maioria das vezes é necessário recorrer a factores de emissão para realizar a 

caracterização dessas emissões, obtendo-se valores calculados.  

A caracterização das emissões a nível nacional, tem sido realizada com base no Inventário 

Nacional de Emissões Atmosféricas – CORINAIR, programa de inventariação das emissões 

atmosféricas nos estados membros, estabelecido em 1985 pela Agência Europeia do 

Ambiente de modo a harmonizar os procedimentos de colheita, armazenamento e 

disponibilização da informação entre os países da União Europeia. 

Para proceder à caracterização das emissões atmosféricas, recorreu-se essencialmente à 

informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente ao 

Relatório de Alocação Espacial de Emissões em 2005. Este documento apresenta uma 

inventariação, ao nível dos concelhos para dados de 2005, sobre as emissões atmosféricas 

de gases acidificantes, precursores do ozono, partículas em suspensão, metais pesados e 

gases com efeito de estufa. 

No quadro seguinte são apresentadas as emissões totais nacionais em 2005, as emissões 

totais do distrito e do concelho onde se insere o projecto. 
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Quadro 4.36 - Emissões totais de poluentes (t/km2) em 2005 no distrito e concelho onde se 

insere o projecto 

 

Emissões Totais de Poluentes ((t/km2) 

Área 

(km2) 
SOx NOx NH3 COVNM CO PM10 CH4 

CO2 

Global 

Fóssil 

N2O 

Continente 88796,7 2,418 3,206 0,773 8,168 9,817 1,414 5,020 767,495 0,230 

Distrito de 

Setúbal 5162,88 22,332 11,686 1,336 16,272 21,081 3,303 7,924 3854,708 0,415 

Alcácer do 

Sal 1501,76 0,072 0,616 0,565 8,924 1,086 0,237 2,858 101,657 0,179 

Fonte: APA, 2009 (adaptado) 
Legenda  
SOx – Óxidos de enxofre  
NOx – Óxidos de azoto  
NH3 – Amónia 
COVNM – Compostos orgânicos voláteis não metânicos  
CO – Monóxido de carbono  

PM10 – Partículas de diâmetro inferior a 10 µm 
CH4- – Metano 
CO2 – Dióxido de carbono  
N2O – Óxido nitroso 

 

 

 

 

 
Fonte: APA, 2009 

Figura 4.38 – Emissões do distrito de Setúbal relativamente ao Continente (%) 
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Fonte: APA, 2009 

Figura 4.39 – Emissões do concelho de Alcácer do Sal relativamente ao distrito de Setúbal 

(%) 

Através da observação dos quadros e figuras anteriores verifica-se que a contribuição das 

emissões de poluentes atmosféricos no concelho de Alcácer do Sal relativamente ao distrito 

de Setúbal não se apresenta como muito significativa, sendo o contributo, em termos globais 

de emissão de poluentes no contexto do distrito inferior a 20%. 

 

4.6.3.1. FONTES FIXAS 

A área de implantação do projecto localiza-se no concelho de Alcácer do Sal. Em termos de 

actividades económicas o sector primário detém ainda um peso significativo na estrutura da 

actividade económica da sub-região, em particular a agricultura e a silvicultura. Evidencia-se 

ainda um fraco grau de industrialização e, embora no concelho de Alcácer do Sal se verifique 

uma tendência de diversificação, as indústrias existentes, de pequena dimensão, dedicam-se 

predominantemente à transformação de produtos oriundos do sector primário (arroz, pinhão, 

madeiras e tomate). No sector terciário predomina a indústria hoteleira e o comércio. 

De modo, a quantificar as emissões poluentes inerentes às unidades industriais próximas do 

projecto em estudo foi necessário recorrer ao Registo Europeu de Emissões Poluentes 

(EPER). Este registo, criado em 2000 pela Comissão Europeia, consiste num inventário, 

elaborado pelos Estados membros, das emissões para o ar e para a água provenientes de 
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todas as instalações abrangidas pela legislação de Prevenção e Controlo Integrado da 

Poluição. De acordo com a Decisão da Comissão n.º 2000/479/CE de 17 de Julho de 2000, 

estas instalações devem declarar as suas emissões para atmosfera quando as suas 

concentrações excedam os valores limiares estabelecidos no referido documento legal. 

Após consulta do EPER verificou-se apenas a existência da unidade fabril – Integrados – 

Barrosinha. 

 

Quadro 4.37 – Principais poluentes atmosféricos emitidos no ano de 2004 pela unidade 

industrial localizada no concelho de Alcácer do Sal 

Indústria Principais poluentes 

emitidos 

(tonelada/ano) 

Forma de 

obtenção 

dos dados 
Designação Tipologia Coordenadas 

Integrados - 

Barrosinha 

Instalações de aves de 

capoeira (>40000), suínos 

(>2000) ou porcas (>750) 

-8.399752 

38.340220 NH3 
86,50  Calculados 
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4.6.3.2. FONTES MÓVEIS 

O projecto em estudo insere-se numa área rural, destacando-se a importância da macro 

acessibilidade e da acessibilidade local, com ligação franca à rede nacional de estradas, 

nomeadamente à A2 e ao IC1/EN5. O IC1 é comummente utilizado no acesso às praias da 

Comporta através da sua ligação ao litoral, efectuada pela EN253. De facto, a EN253 

funciona como um canal colector desta região, fazendo a ligação a Montemor-o-Novo para 

Nordeste e à A2 para Sudoeste, via IC1, de onde se acede a todos os eixos fundamentais da 

rede viária estruturante. 

Importa ainda referir que os acessos à Herdade serão realizados todos a partir da EN253, 

que para além de ser o único acesso regional ao empreendimento é, simultaneamente a sua 

ligação à rede viária nacional. 

O quadro seguinte apresenta o tráfego médio diário em 2005 que circula na EN253. 

 

Quadro 4.38 – Tráfego médio diário anual (TMDA) registado em 2005 na EN253 

Via Posto km TMDA 

EN 253 705A 32,65 1611 

Fonte: EP, 2005 

4.6.4. CONDIÇÕES DE DISPERSÃO DE POLUENTES 
ATMOSFÉRICOS 

A distribuição dos poluentes na atmosfera é influenciada por diversos factores, tais como a 

localização das fontes emissoras, a orografia, e a transformação e dispersão dos poluentes 

devido a fenómenos meteorológicos que se fazem sentir, nomeadamente o vento, as 

condições de estabilidade atmosférica, as inversões térmicas, a humidade, a temperatura, 

entre outros.  

Com o presente item pretende-se assim caracterizar a forma como a orografia e diferentes 

variáveis climatológicas podem influenciar a qualidade do ar na região em estudo. 

No que concerne às condições morfológicas da área de implantação do projecto é definida no 

seu quadrante Norte pelas duas linhas de água que a delimitam - Ribeira de Remourinho a 

Este/Nordeste - e no quadrante Sul pela EN235 a Oeste e o prolongamento da referida 

ribeira a Este. Como consequência destas depressões no terreno o relevo assume, 
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progressivamente, um carácter mais pronunciado desde o 'eixo' central mais aplanado da 

propriedade, coincidente com a EN 253, em direcção às extremidades da propriedade. 

De todas as variáveis climatológicas que influenciam a qualidade do ar de um determinado 

território, os ventos são um dos parâmetros mais significativos, exercendo um papel muito 

relevante nos processos de dispersão dos poluentes, quer em termos de direcção, como em 

termos de velocidade. A dispersão dos poluentes ocorre preferencialmente na direcção dos 

ventos e estes são responsáveis pela diluição das concentrações poluentes, observando-se 

uma relação inversamente proporcional entre a velocidade horizontal do vento e a 

concentração dos poluentes na atmosfera. A figura seguinte apresenta assim as Rosas-dos-

Ventos da Estação Climatológica de Alcácer do Sal. 

 
 

Figura 4.40 – Frequência do vento na estação 

climatológica localizada na região em estudo 

Figura 4.41 – Velocidade média anual do 

vento na estação climatológica localizada na 

região em estudo 

Através da análise da figura anterior constata-se que na região em estudo os ventos 

predominantes provêm de Noroeste, apresentando uma frequência média anual de 23,3% e 

uma velocidade média de 8,9km/h. 

4.6.5. DADOS DE QUALIDADE DO AR 

4.6.5.1. ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO 

AR 

Existe, a nível Nacional, uma rede de monitorização da qualidade do ar constituída por 

múltiplas estações de medição, dispersas por vários pontos do país e geridas pelas 

respectivas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Estas estações 
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permitem caracterizar em termos de qualidade do ar diversas regiões do país, 

designadamente a zona de influência do projecto em estudo.  

A área em estudo localiza-se sob a área de jurisdição da CCDR do Alentejo, tendo sobre a 

sua alçada 6 estações, não existindo nenhuma estação de qualidade do ar no concelho de 

Alcácer do Sal. No entanto, tendo em consideração que o projecto se localiza numa zona 

com características rurais e que no concelho de Santiago do Cacém existe uma estação de 

fundo (tipo de ambiente – rural regional), optou-se por apresentar os valores de poluentes 

analisados, sendo estes meramente indicativos.  

 

Quadro 4.39 – Características da estação de qualidade do ar  

Estação 
Coordenadas Gauss 

Militar (m) 

Tipo de 

Ambiente 

Tipo de 

Influência 

Poluentes 

analisados 

Data de 

início 

Monte Velho 
Latitude – 123552 

Longitude - 141606 
Rural - Regional Fundo 

SO2, PM10, 

PTS, PM2,5, 

NOx, CO, 

NO2 e O3 

01/01/1976 

 

No quadro seguinte são apresentados os valores dos poluentes analisados para o ano de 

2007. 

Quadro 4.40 – Emissões de poluentes analisados, para 2007  

Estação 

Valor Médio Anual (µg/m3) Valor Máximo Anual (µg/m3) 

Base horária Base 8h Base 24h Base horária Base 8h Base 24h 

NO2 O3 PM10 NO2 O3 PM10 

Monte Velho 0,3 60,5 30,1 7,0 117,8 121,4 

 

Da análise do quadro anterior constata-se que o valor máximo anual de PM10 excede o valor 

legal. No que se refere aos valores médios anuais, verifica-se que as concentrações ficam 

aquém do valor limite legal para todos os poluentes, com excepção das PM10 que se 

encontram no limiar do valor legal. 
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4.6.5.2. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR EM 

PORTUGAL 

Com o intuito de completar os dados da Estação de Monitorização referido anteriormente, 

tentou-se recolher dados publicados que de alguma forma pudessem contribuir para a 

definição do cenário mais provável da situação local. Assim, foram analisados, no âmbito do 

capítulo Dados da Qualidade do Ar, os resultados obtidos no Programa de Avaliação da 

Qualidade do Ar em Portugal, nomeadamente os referentes à “Avaliação da qualidade do ar 

em Portugal - NO2, SO2 – Tubos de Difusão” e “Campanhas para a avaliação preliminar da 

qualidade do ar em Portugal – O3 – tubos de Difusão” realizadas pela DGA (Direcção Geral do 

Ambiente) conjuntamente com o Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

Estes documentos baseiam-se em duas campanhas de amostragem realizadas, em Julho de 

2000 e Maio de 2001, sendo a primeira representativa do período de Verão e a segunda do 

período de Inverno. A amostragem foi estabelecida através de uma malha quadrícula de 20 

por 20 km que cobria todo o território nacional. No centro de cada quadrícula foi colocado 

um tubo de difusão que mediu as concentrações de SO2, NO2 e O3 relativas ao período de 

exposição de uma semana.  

O quadro e figura seguinte exibem as concentrações registadas nos tubos de difusão 

correspondentes à área de estudo. 

 

Quadro 4.41 – Dados do Tubo 160 dos estudos: “Avaliação da qualidade do ar em Portugal - NO2, 

SO2, O3 – Tubos de Difusão” e “Campanhas para a avaliação preliminar da qualidade do ar em 

Portugal – O3 – tubos de Difusão 

N.º dos Tubos 

representativos 

da área de 

estudo 

Coordenadas 1ª campanha 2ª campanha 

29S UTM 
NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

181 558950 4254248 2,7 3,1 66,5 2,3 <1,3 73,7 

Fonte: DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE e F.C.T./U.N.L. (2001)  
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1ª Campanha 

   
2ª Campanha 

   
Localização aproximada da área de inserção do projecto em estudo 

Fonte: DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE e F.C.T./U.N.L. (2001) 
 

Figura 4.42 - Curvas de isoconcentrações de dióxido de azoto, dióxido de enxofre e ozono no 

ar ambiente em Portugal Continental 

 

Embora o método de amostragem utilizado (difusão passiva) nas campanhas de 

monitorização referidas não seja um método de referência e apesar dos valores obtidos 

sejam referentes a um período de 7 dias não permitindo assim uma comparação directa com 

os valores legais é possível retirar algumas conclusões embora com certas ressalvas. 

Assim, pela análise dos valores e figura apresentados, verifica-se que a região em estudo 

não apresenta concentrações de NO2 e SO2 muito elevadas. No que concerne ao ozono as 

suas concentrações mostram-se com valores intermédios quando considerando o panorama 
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nacional. A formação de ozono troposférico é fortemente influenciada pela existência de 

níveis elevados de radiação solar, ao contrário dos outros poluentes, o ozono não é emitido 

directamente por nenhuma fonte poluente particular, mas é antes o resultado de uma série 

de reacções que ocorrem entre os seus poluentes percursores por acção da radiação solar. 

Em ambiente de fundo (longe da influência de grandes fontes de poluição) o dióxido de azoto 

reage com os compostos orgânicos voláteis (emitidos por fontes de origem natural), 

resultando na formação de ozono troposférico.  

 

4.6.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base na informação anteriormente apresentada, nomeadamente a identificação das 

fontes poluentes, poluentes emitidos e dados de qualidade do ar, pode considerar-se que em 

termos genéricos, a qualidade do ar na área de estudo, possui um índice de Qualidade do Ar 

maioritariamente Bom. Verifica-se que a inexistência de fontes poluentes significativas na 

região, contribui para que esta não apresente situações preocupantes a nível da degradação 

da qualidade do ar. 
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4.7. RUÍDO 

4.7.1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

O ruído representa um factor de degradação ambiental, o qual afecta de forma directa a 

qualidade de vida das populações. 

Como situações mais frequentes que ocorrem ao nível da afectação da saúde pública 

consideram-se a diminuição da capacidade auditiva, dores de cabeça e alteração do 

comportamento individual. 

A avaliação de impacte ambiental na componente acústica é actualmente enquadrada pelo 

Regulamento Geral do Ruído, anexo ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. O 

referido Regulamento estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, 

visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. 

Com a entrada em vigor do supracitado decreto-lei, é revogado o regime legal sobre a 

poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro. 

De acordo com as alíneas v) e x) do artigo 3.º do novo Regulamento Geral do Ruído, a 

classificação de zonas em sensíveis e mistas depende do uso do solo previsto ou existente, 

sendo: 

- “Zona sensível – Área definida em plano municipal de ordenamento do território 

como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 

espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e 

outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 

- Zona mista – Área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos 

na definição de zona sensível.” 

Os níveis sonoros limites são expressos pelo indicador de ruído diurno –entardecer - 

nocturno (Lden) e pelo indicador de ruído nocturno (Ln), expressos em dB(A), sendo o 

indicador Lden definido pela seguinte fórmula: 
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Em que: 

Ld - é o nível sonoro médio de longa duração determinado durante uma série de 

períodos diurnos representativos de um ano; 

Le - é o nível sonoro médio de longa duração determinado durante uma série de 

períodos do entardecer representativos de um ano; 

Ln - é o nível sonoro médio de longa duração determinado durante uma série de 

períodos nocturnos representativos de um ano. 

O intervalo de tempo a que se refere cada indicador de ruído é delimitado nos seguintes 

termos: 

i. Período diurno – das 07 às 20 horas 

ii. Período do entardecer – das 20 às 23 horas; 

iii. Período nocturno – das 23 às 07 horas. 

No quadro seguinte são apresentados os valores limite de exposição, tendo em conta a 

classificação de uma zona como sensível ou mista. 

 

Quadro 4.42 - valores limite de exposição em função da classificação da zona 

Zonas Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas mistas 65 55 

Zonas sensíveis 55 45 

Zonas sensíveis junto a uma grande infra-estrutura de transporte 65 55 

Zonas sensíveis junto a grande infra-estrutura de transporte projectada 60 50 

Enquanto não houver classificação, junto dos receptores 63 53 

Segundo o n.º 2 do Artigo 6º (Planeamento Municipal) do Decreto-Lei nº 9/2007, compete 

às Câmaras Municipais estabelecer a classificação acústica dos seus municípios. A 

classificação de zonas é da competência das Câmaras Municipais, devendo tais zonas ser 

delimitadas e disciplinadas no respectivo Plano Municipal de Ordenamento do Território. 

No que diz respeito à fase de construção do projecto em estudo, sito na Herdade da Alápega, 

no concelho de Alcácer do Sal, a actividade ruidosa será considerada como “Actividade 

Ruidosa Temporária” (artigo 14.º do RGR), sendo neste caso interdito o exercício da 

actividade ruidosa na proximidade de: 
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- Edifícios de habitação, durante os dias úteis entre as 20h00 e as 08h00, Sábados, 

Domingos e feriados; 

- Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 

- Hospitais ou estabelecimentos similares. 

No entanto, em casos devidamente justificados, pode ser solicitada à respectiva Câmara 

Municipal uma licença especial de ruído para trabalhar dentro do horário definido 

anteriormente. 

Quando a referida licença possuir uma duração superior a um mês, deverão ser respeitados 

os limites sonoros de 60dB(A), durante o período do entardecer e 55 dB(A), durante o 

período nocturno. 

No que respeita ao controle sonoro de equipamentos para utilização no exterior durante a 

fase de construção (compressores, escavadoras, etc.) deverão ser estipulados os limites de 

emissão sonora definidos no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro 

(Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no 

Exterior), que revoga por completo o Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março. 

 

4.7.2. CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Actualmente, a zona potencialmente afectada pelo projecto em análise não se encontra 

classificada em zonas mistas e sensíveis pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal.  

Na ausência de classificação acústica, segundo o nº 3 do Artigo 11º do Decreto-Lei nº 

9/2007, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 

dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

 

4.7.3. CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA DA REGIÃO 

4.7.3.1. PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO 

O tráfego rodoviário que circula nas vias EN 253 e CM 1063-1, constitui na principal fonte de 

ruído na área de implementação do empreendimento turístico da Herdade da Alápega. 
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Apresentam-se seguidamente os valores de tráfego actual para as vias em questão que 

foram utilizados para a realização de um mapa de ruído para a situação existente 

apresentado nos desenhos EIA-RF.00-RUD-01 e EIA-RF.00-RUD-02 

Nas vias sem cobertura das Estradas de Portugal (E.P.), recorreu-se a contagens de tráfego 

in situ. Para cada estrada foram efectuadas contagens de tráfego em pelos menos dois dias 

distintos, para cada um dos 3 períodos de referência. Quando necessário, o tráfego em 

rotundas e acessos é estimado com base nas rodovias que lhes são contíguas e em algumas 

amostragens para verificar as tendências de circulação nesses pequenos troços. 

Nas estradas usadas para a validação do modelo as contagens de tráfego foram 

acompanhadas de medições acústicas de longa duração. Para a área em estudo, no presente 

caso as E.P. têm disponíveis contagens para a EN253. 

Os valores de tráfego considerados em cada um dos troços, assim como a velocidade 

considerada para os veículos ligeiros nos períodos de referência, são apresentados no quadro 

seguinte.  

Relativamente aos veículos pesados considerou-se que a sua velocidade é inferior em 10 km 

à dos ligeiros. Estes dizem respeito aos 3 períodos (diurno, entardecer e nocturno). Nos 

quadros que se seguem, são apresentados os dados de tráfego considerados no modelo. 

 

Quadro 4.43 - Tráfego Médio Horário de Cálculo por Período de Referência – Listagem de 

características das vias rodoviárias para os períodos diurno, entardecer e nocturno 

Diurno Entardecer Nocturno Veloc. 

TMHC %Pesados TMHC %Pesados TMHC %Pesados (km/h) 

EN253 98* 12% 66* 12% 17* 12% 70 

CM106
3-1 20 10% 15 10% 10 10% 60 

(*) Dados fornecidos pelas Estradas de Portugal  

 

Uma vez que os dados fornecidos pelas E.P. não são apresentadas em função dos períodos 

diurno, entardecer e nocturno definidos no R.G.R., a distribuição de tráfego por período de 

referência e percentagem de pesados assumidos teve como base contagens com 

classificação de veículos para posterior tratamento e distribuição por período de referência. 

Relativamente às cotas do eixo de via, estas foram obtidas por modelação com o software 

CadnaA. Este software gera um modelo digital do terreno (MDT) a partir das curvas de nível 
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ou pontos cotados, colocando em seguida os diferentes objectos necessários à modelação 

sobre o MDT. 

 

4.7.3.2. MEDIÇÕES DE RUÍDO 

As medições de ruído descritas seguidamente têm como objectivo caracterizar a situação 

inicial, no que respeita ao ruído, da zona de intervenção do projecto do Empreendimento 

turístico da Herdade da Fonte Boa bem como validar o mapa de ruído realizado para a 

situação actual. 

- Identificação das Medições 

As medições foram realizadas nos dias 27 de Outubro e 3 de Novembro de 2008 com a 

seguinte localização (pontos A e B): 
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Figura 4.43 – Localização das medições de ruído 
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- Métodos e Equipamentos de Recolha de Dados 

As medições de ruído ambiente foram feitas de acordo com o descrito na Norma NP-1730 – "Descrição 

e medição do ruído ambiente". Para cada medição foi registado o parâmetro LAeq, de acordo com o 

estipulado no Regulamento Geral de Ruído. 

Nas medições foi utilizado um sonómetro integrador de classe de precisão 1 Marca Symphonie. Foi 

utilizado um tripé para garantir a estabilidade da medição isolando o mais possível de vibrações que 

pudessem contaminar os valores medidos. O microfone foi protegido com um protector de vento de 

forma a minimizar o efeito do ruído aerodinâmico do vento. 

A malha de ponderação em frequência "A" foi utilizada tal como descrito na referida Norma sendo esta 

a ponderação que melhor reflecte o comportamento do ouvido humano. 

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 

respectivos parâmetros de configuração. 

No início e no final da série de medições foi verificada a calibração do sonómetro, efectuando, se 

justificável, um ajuste de sensibilidade por meio do potenciómetro de ajuste. O valor obtido no final do 

conjunto de medições não pode diferir do inicial mais do que 0,5 dB(A). Quando esta diferença é 

excedida, o conjunto de medições não é considerado válido. 

Todas as medições foram realizadas com o sonómetro montado num tripé, com o microfone a uma 

altura aproximada de 4,00 m e a mais de 3,00 m de qualquer obstáculo.  

As medições foram efectuadas em contínuo para períodos de 24 horas, sendo posteriormente tratadas 

em laboratório para identificar eventuais ocorrências de ruídos considerados espúrios e com potencial 

efeito nefasto sobre o rigor dos ensaios. 
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4.7.3.3. RESULTADOS E  CALIBRAÇÃO DO MODELO 

O quadro seguinte apresenta os níveis sonoros medidos nos pontos receptores. 

Quadro 4.44 - Valores medidos no ponto receptor 

Ponto de 
validação 

Laeq [dB(A)] Altura 
Receptor 

Coordenadas (m) 

Diurno* Entardecer* Nocturno* Lden X Y Z 

Ponto A 43.5 45.2 38.6 46.9 4 -21422.8 -132537.2 133 

Ponto B 58.1 56.7 51.3 59.9 4 -37710.5 -142130.0 96 

* Média energética dos níveis sonoros medidos em dois dias distintos. 

Apresenta-se em seguida o quadro com valores calculados pelo modelo para os receptores. 

 

Quadro 4.45 - Valores calculados pela simulação do modelo para o ponto de validação 

Ponto de 

validação 

Laeq [dB(A)] Altura 

Receptor 

Coordenadas (m) 

Diurno Entardecer Nocturno Lden X Y Z 

Ponto A 45.3 43.3 40.3 47.9 4 - - 133 

Ponto B 60.0 58.4 52.6 61.5 4 - - 96 

Apresenta-se em seguida os quadros comparativos entre os valores calculados pelo modelo e os 

valores obtidos através das medições acústicas. 

 

Quadro 4.46 - Comparação entre valores medidos e calculados para o Indicador Ln 

Ponto de 
validação 

LAeq calculado 
(dBA) 

LAeq medido 
(dBA) 

Δ 
(dBA) 

Ponto A 40.3 38.6 1.7 

Ponto B 52.6 51.3 1.3 

Δ=( LAeq medido- LAeq calculado) em Módulo 

 

Quadro 4.47 - Comparação entre valores medidos e calculados para o Indicador Lden 

Ponto de 
validação 

LAeq calculado 
(dBA) 

LAeq medido 
(dBA) 

Δ 
[dB(A)] 

Ponto A 47.9 46.9 1.0 

Ponto B 61.5 59.9 1.6 

Δ=( LAeq medido- LAeq calculado) em Módulo 
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A análise dos quadros permite concluir que a diferença entre os valores calculados e o valor medido é 

inferior a 2 dB(A), no que se refere ao ponto de validação dos resultados para os dois indicadores 

analisados.  

Tendo em conta o valor do diferencial, considera-se os resultados apresentados pelo modelo para a 

elaboração dos mapas de ruído finais como validados. 

Sendo assim, e durante o período diurno, as medições realizadas nos pontos de medição 

apresentaram valores entre os 43,5 dB(A) e os 58,1 dB(A), sendo o ponto B o que apresentou um 

nível sonoro mais elevado, devido à circulação de veículos na estrada local. 

No período de entardecer, os valores apresentados variaram entre os 45,2 dB(A) e os 56,7 dB(A), 

pertencendo o valor mais elevado novamente ao receptor B.  

Relativamente ao período nocturno, as medições realizadas nos vários pontos apresentaram valores 

entre os 38,6 dB(A) e os 51,3 dB(A), sendo novamente o receptor B o que apresentou um nível 

sonoro mais elevado. 

Analisando estes resultados atendendo aos limites legais para zonas sem classificação acústica, 63 

dB(A) para o indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln, constata-se que, actualmente, nenhum 

ponto medido apresentou incremento à legislação, encontrando-se os valores obtidos com uma 

margem de segurança relativamente aos limites legais. 

Assim, em termos de ambiente sonoro, a área em estudo não se apresenta perturbada, pois nem os 

valores de Lden excedem os 63 dB(A) do limite legal nem os valores de Ln excedem os 53 dB(A). Não 

se verifica assim inconformidade legal em nenhum dos períodos de referência considerados. 
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4.8. COMPONENTE BIOLÓGICA 

4.8.1. FLORA E VEGETAÇÃO 

4.8.1.1. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

Nos termos da alínea b) do artigo 2º do Decreto-lei 69/2000, de 3 de Maio, diploma legal que 

enquadra o procedimento de AIA são consideradas áreas sensíveis do ponto de vista ecológico: 

 Os locais propostos pelo Estado Português para integração na Rede Comunitária Natura 2000 

(Sítios de Interesse Comunitário e Zonas de Protecção Especial); 

 As áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

A área de implantação do projecto situa-se fora da Rede Nacional de Área Protegidas, mas está 

inserida no Sítio de Interesse Comunitário da Cabrela. Na figura seguinte, representa-se a 

implantação da área do projecto face aos limites deste Sítio da Rede Natura 2000: 

 
Figura 4.44 - Localização do projecto face às áreas sensíveis do ponto do vista ecológico de acordo 

com Decreto-lei 69/2000, de 3 de Maio.  
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4.8.1.2. ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO E 
VEGETAÇÃO POTENCIAL 

A área de estudo insere-se no Domínio bioclimático Pré-Mediterrâneo Interior, de acordo com a 

classificação Alcoforado et al (1982, in Silva Alves et al). Do ponto de vista biogeográfico, enquadra-se 

na Região Mediterrânica, na Província Gaditano-Onubo-Algarbiense, no Sector RIbatagano-Sadense e 

no Superdistrito Sadense (Costa et al, 1998).  

A vegetação potencial seria constituída por azinhais da classe Quercetea ilicis, dominados por 

Sobreiros (Quercus rotundifolia). Nos solos da área de estudo, dominariam as florestas de sobreiro da 

associação Asparago-aphylli-Querco-suberetum.  

As fácies de degradação destas florestas são os medronhais da aliança Ericion arboreae, formações 

dominadas por Arbutus unedo (Medronheiro) e Erica arborea (Urze-branca), com Phillyrea angustifolia 

(Lentisco), Pistacia lentiscus (Aroeira), Asparagus aphyllus (Espargo-bravo), entre outras. Nos locais 

onde o solo está mais degradado desenvolvem-se comunidade de Cistus ladanifer (Estevais), com 

abundância de Genista triacanthos (Tojo-molar). 

Ao longo das linhas de água, em terrenos com compensação hídrica, a vegetação ripícola ou sub-

ripícola seria dominada por espécies caducifólias, classificadas na classe Querco-Fagetea. As etapas 

climácicas são constituídas pelos salgueirais de Salix neotricha (Salgueiro-preto, associação Vitis 

viniferae - Salicetum atrocinereae) e Salix salvifolia subsp. australis (Borrazeira-branca) (associação 

Salicetum atrocinero-australis). 

Nas cabeceiras das linhas água as formações climácicas sub-ripícolas são constituídas pelos freixiais 

de Fraxinus angustifolia pertencentes à Ficario ranunculoides-Fraxinetum angustifoliae. 

 

4.8.1.3. METODOLOGIA 

No que respeita ao descritor de flora e vegetação, a metodologia estruturante deste trabalho consistiu 

na utilização de quatro critérios de avaliação botânica que se julga incluírem todos os parâmetros 

usualmente utilizados em estudos de ordenamento do território.  

A aplicação destes critérios foi precedida de uma caracterização aprofundada das estruturas de 

vegetação. Os dados utilizados nesta caracterização tiveram três origens distintas: bibliografia, 

trabalho de campo e informações pessoais referentes à área enquadrante. Neste âmbito, o 
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conhecimento prévio da flora da região e a existência de estudos anteriores efectuados na área 

contribuiu para a caracterização ecológica deste local. 

No âmbito da conservação da natureza, a avaliação de uma determinada área é usualmente efectuada 

de acordo com quatro critérios de avaliação botânica: 

 De acordo com a proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao 

coberto vegetal primitivo; 

 De acordo com a presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas; 

 De acordo com a presença habitats classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

140/99, actualizado no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005; 

 De acordo com a presença formações vegetais raras no contexto nacional. 

A avaliação do primeiro aspecto baseia-se nos seguintes pressupostos: 

 As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando 

combinações de espécies características - unidades de comunidades vegetais - de acordo com 

a natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para cada 

local, as fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, devido às 

acções de destruição naturais ou antropogénicas; 

 Nesta perspectiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. 

Assim, cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à 

desertificação, traduz-se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento 

de determinada estrutura de vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural; 

 As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade uma vez 

que, após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu restabelecimento é 

mais longo do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa pioneira. 

O esclarecimento da presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas na área de estudo foi 

efectuada através de três passos sequenciais:  

 Inventariação das espécies citadas para o Sítio da Cabrela, que são: Salix salvifolia subsp. 

australis, Halimium verticillatum, Narcissus fernandesii e Hyacinthoides vicentina; 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 225 

Relatório Síntese 

 Prospecção dos habitats apropriados para estas espécies, os quais foram definidos de acordo 

com o habitat descrito na bibliografia e a experiência pessoal dos autores; 

 Prospecção das espécies supracitadas nos habitats apropriados. 

Relativamente à presença de habitats naturais classificados pelo Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

49/2005, utilizaram-se os critérios constantes do manual interpretativo publicado pela Comissão 

Europeia (Romão, 1996) e do trabalho realizado pela Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito 

do Plano Sectorial do ICNB.  

No que respeita ao último critério (presença de formações vegetais raras no âmbito nacional), 

recorremos em larga medida à nossa experiência pessoal, uma vez que os dados bibliográficos 

relativos a este assunto são fragmentários. 

A área do projecto foi visitada em Junho de 2009. No entanto, em finais de Março de 2008, o rio do 

Porto, que constitui o limite Nordeste da Herdade da Alápega, foi prospectado visando a detecção de 

plantas bolbosas com constantes do Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005, designadamente 

Hyacinthoides vicentina e Narcissus fernandesii. Durante o trabalho de campo, foi efectuado o 

inventário florístico apresentado em anexo. Foram também identificadas e caracterizadas as 

estruturas de vegetação existentes, através das espécies dominantes e do tipo fisionómico. Os 

habitats naturais constantes no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005 identificados estão 

representados no desenho EIA-RF.00-BIO-01, em anexo. 

 

4.8.1.4. SITUAÇÃO ACTUAL 

O coberto vegetal que originalmente cobria esta região foi degradado e quase totalmente substituído 

por tipos de vegetação antropogeneizados, devido às actividades agrícolas, à pastorícia e às 

desmatações. Assim, na região enquadrante da área de estudo, verifica-se a presença das estruturas 

de vegetação, que se listam nos parágrafos seguintes. 

Vegetação climatófila: 

 Montados de Sobro, estrutura que resulta directamente da degradação das florestas 

climácicas, por alargamento do compasso e controlo dos matos, acções que visaram permitir a 

agricultura em sub-coberto ou o pastoreio; 
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 Matos que resultam, na maior parte dos casos, da recuperação da vegetação, a partir de 

campos agrícolas, nos solos menos degradados, onde a topografia é mais plana ou resultantes 

da degradação da vegetação, nos locais onde, devido à inclinação dos terrenos, a erosão do 

solo é mais intensa; 

 Campos agrícolas, pastagens seminaturais e prados são estruturas que representam um 

estádio extremo de degradação, resultando da remoção intencional da vegetação arbustiva e 

arbórea; 

 Áreas florestais de produção, constituídas por povoamentos de eucalipto-vulgar (Eucalyptus 

globulus), os quais, na maior parte dos casos estão a ser substituídos por montados de sobro 

recentemente plantados. 

Vegetação edafo-higrófila: 

 Freixiais e salgueirais climácicos, constituídos pelas galerias ripícolas dominadas por freixo e, 

mais raramente por salgueiros, correspondendo, frequentemente, às associações Ficario 

ranunculoides-Fraxinetum angustifoliae, Viti viniferae-Salicetum atrocinereae e Salicetum 

atrocinero-australis; 

 Silvados, formações arbustivas com dominadas silvas (Rubus ulmifolius), resultantes da 

degradação das formações climácicas, com Lonicera hispanica (Madressilva), Craetaegus 

monogyna (Pilriteiro), Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolium. 

 Vegetação junciforme, com juncos (Juncus sp. Scirpus sp.), por vezes compatíveis com a 

associação Holoschoeno-Juncetum acuti. 

 Vegetação higrófila anual pertencente à associação Trifolio resupinati – Caricetum 

chaetophyllae. 

A caracterização destes tipos de vegetação é aprofundada nas alíneas seguintes. 

MONTADOS DE SOBRO 

Os montados da área de estudo constituem uma estrutura de vegetação artificial que resultou da 

degradação dos azinhais climácicos, por intervenção humana, designadamente, por diminuição da 

densidade e remoção do sub-coberto arbustivo. 
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Na área de estudo, a generalidade dos montados de sobro apresenta um sub-coberto diversificado 

com abundância de elementos arbustivos. Entre as espécies arbustivas salientam-se, pela sua 

abundância, as espécies características das etapas de regressão dos sobreirais, designadamente 

Arbutus unedo (Medronheiro), Cistus ladanifer (Estevais), Quercus coccifera (Carrasco) e Genista 

triacanthos (Tojo-molar). São também abundantes Phillyrea angustifolia (Lentisco), Pistacia lentiscus 

(Aroeira), Adenocapus complicatus (Codesso), Erica umbellata (Urze), Erica arborea (Urze-branca), 

Cistus crispus (Roselha), Cistus psilosepalus (Sargaço), Cistus salvifolius (Estevinha), Asparagus 

aphyllus (Espargo-bravo), Asparagus acutifolius (Espargo-de-folha-pequena), Daphne gnidium 

(Trovisco-fêmea) e Osyris alba (Cássia-branca), entre outras. 

Nos locais em que o solo se encontra mais degradado desenvolveram-se comunidades dominadas por 

Cistus ladanifer (Estevais), com Genista triacanthos, de composição específica semelhante áquela que 

é descrita no ponto relativo a este tipo de matos. 

Mais frequentemente ocorrem formações que correspondem a estádios intermédios entre estas duas 

formações. 

Os locais onde ocorreram mobilizações do solo mais recentes estão dominados por plantas herbáceas, 

salientando-se, pela sua abundância, Hyparrenia hirta, Echium plantagineum (Viperina), Daucus 

carota (Cenoura-brava), Avena barbata (Aveia), Dactylis glomerata (Panasco), Trifolium angustifolium 

(Trevo-de-folha-estreita), Pulicaria paludosa, Carlina corymbosa (Cardo-doirado), Trifolium stellatum 

(Trevo-estrelado), Chamaemelum mixtum (margacinha), entre outras muitas espécies.  

 

Entre as bolbosas, salienta-se a presença de Urginea maritima (Cebola-albarrã), Scilla monophyllus e 

Asphodellus aestivus (Abrótea). 

Nos locais menos intervencionados, existem alguns exemplares arbóreos ou sub-arbóreos de Pyrus 

bourgaeana (Catapereiro), Arbutus unedo (Medronheiro) e Quercus faginea (Carvalho-cerquinho), nos 

locais mai húmidos. 

Os montados constituem um habitat natural com alguma semelhança estrutural e florística com a 

vegetação climácica, sobretudo nos locais onde o sub-coberto não foi sujeito a gradagem recente e a 

vegetação arbustiva se encontra bem desenvolvida. Neste locais, assiste-se à recuperação acelerada 

da vegetação climácica. É, no entanto, um tipo de coberto vegetal frequente em Portugal.  

No âmbito do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, os montados de sobro são classificados como 

habitat 6310 “Montados de Quercus spp. de folha perene”. 
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CAMPOS AGRÍCOLAS E PRADOS 

Trata-se de uma unidade de coberto vegetal muito pobre do ponto de vista botânico, embora com um 

número elevado de espécies. Predominam espécies exóticas de cultivo, anuais ou de curto ciclo de 

vida. A despeito da elevada diversidade específica, as comunidades presentes em campos agrícolas ou 

nos prados apresentam pouco valor para a conservação das espécies, porque são constituídas, na sua 

totalidade, por plantas muito frequentes no nosso país e de ampla distribuição geográfica. 

Fitossociologicamente, estas comunidades são classificadas na classe Stellarietea media. 

A sua composição específica varia intensamente ao longo do ano consoante a fenologia das espécies e 

do local onde estão inseridas, e consoante a velocidade dos processos de colonização. Durante o 

período em que decorreu o trabalho de campo, foi possível comprovar a abundância de Bromus 

triandrus, Hordeum murinum, Aegilops geniculata, Sanguisorba minor (Pimpinela), Daucus carota 

(Cenoura-brava), Avena barbata (Aveia), Dactylis glomerata (Panasco), Echium plantagineum 

(Viperina), Pulicaria paludosa, Raphanus raphanistrum (Saramago), Trifolium stellatum, Lavatera 

cretica, entre muitas outras. 

Do ponto de vista estrutural, os campos agrícolas e os prados representam uma etapa extrema de 

degradação. Tem, no entanto, uma diversidade específica muito elevada e, consequentemente, 

elevada diversidade biológica. 

Dentro desta unidade classificaram-se as áreas em que os eucaliptais foram recentemente removidos 

e se procedeu à plantação de sobreiro, porque, nestes locais, a vegetação herbácea é actualmente 

dominante.  

Como habitat constituem meio semi-natural muito frequente em Portugal e não correspondem a 

nenhum dos habitats inscritos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005.  

CORPOS DE ÁGUA E VEGETAÇÃO RIPÍCOLA 

Na área de estudo existem vários corpos de água naturais e artificiais, designadamente: 

 Rio do Porto, que limita a herdade da Alápega no seu extremo Nordeste e linhas de água 

afluentes; 

 Linhas de água afluente da ribeira de Santa Susana localizadas na zona Noroeste da 

propriedade; 
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 Albufeira de Pego do Altar, que englobam antigos troços das ribeiras de S. Cristovão e de 

Remourinho; 

 Várias charcas construídas para funcionar como ponto de bebedouro para o gado e para 

protecção de incêndios. 

Do ponto de vista da flora e vegetação, o local mais relevante destas linhas de água é o rio do Porto. 

Trata-se de uma linha de água de pequenas dimensões, que desagua na barragem de Pego do Altar. 

O troço jusante deste rio, adjacente à propriedade, está englobado no regolfo desta albufeira, ainda 

que só encha em picos de cheia. 

As pequenas dimensões deste rio, e o facto de se tratar de um troço de cabeceira, determina menor 

disponibilidade hídrica do que num troço mediano, exceptuando, o troço integrado na albufeira. Por 

este motivo a vegetação ripícola dominante são os freixiais termófilos da associação Ficario 

ranuncoloidis – Fraxinetum angustifolieae, associação sub-ripícola que usualmente ocorre em locais 

mais afastados da linha de água. No entanto, em alguns locais, junto à linha de água, particularmente 

junto aos pêgos, ocorre a Salicetum atrocinereo – australis, associação dominada por espécies 

claramente ripícolas como sejam Salix atrocinerea (Salgueiro-preto) e Salix salvifolia subsp. australis 

(Borrazeira-branca).  

O rio do Porto apresenta, assim, uma vegetação ripícola bem conservada com estratos arbóreo, 

arbustivo e herbáceo bem desenvolvidos. Um segundo factor que determina uma elevada diversidade 

e valor biológico consiste no facto de a vegetação climatófila se encontrar, também, bem conservada, 

o que confere maior valor a este local e permite a presença de numerosos elementos oriundos dos 

meios adjacentes junto à linha de água. 

Como foi referido, o estrato arbóreo é dominado por Fraxinus angustifolia (Freixo), Salix atrocinerea 

(Salgueiro-preto) e Salix salvifolia subsp. australis (Borrazeira-branca). Mas são frequentes Crataegus 

monogyna (Pilriteiro), Frangula alnus (Sanguinho), Ulmus minor (Ulmeiro) e elementos climatófilos 

como Quercus faginea (Carvalho-cerquinho), Laurus nobilis (Loureiro) e Viburnum tinus (Folhado). 

No estrato, arbustivo, muito diversificado, são frequentes exemplares jovens das espécies anteriores e 

também Ruscus aculeatus (Gilbardeira), Lonicera peryclynemum hispanica (Madressilva), Rubus 

ulmifolius (Silva), Rosa sempervirens (Roseira-brava), Tamarix africana (Tamargueira), Scrophularia 

scorodonia e espécies climatófilas como sejam Spartium junceum (Giesta-comum), Arbutus unedo 

(Medronheiro), Erica arborea (Urze-branca), Cistus salvifolius, Cistus psilosepalus, Adenocarpus 

complicatus (Codesso) e Genista triachantos.  
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O estrato herbáceo, muito diversificado, apresenta numerosas espécies características do meio 

aquático, salientando-se Glyceria declinata, Phalaris arundinacea, Typha dominguensis (Tabúa-de-

folha-estreita), Carex pendula, Juncus effusus (Junco), Eleocharis palustris, Oenanthe crocata 

(Embute), Epilobium hirsutum, Apium nodiflorum, Carex paniculata e Lycopus europaeus (Marroio-de-

água).  

Na área são também frequente espécies lianóides, salientando-se pela sua abundância Hedera helix 

subsp. canariensis (Hera), Smilax aspera (Salsa-sarrilha), Tamus comunis (Uva-de-cão) Galium 

palustre, Rubia peregrina (Raspa-saias) e Vitis vinifera (Videira-brava). 

As bolbosas mais frequentes incluem Narcissus jonquilla (Jonquilho) e numerosas espécies 

climatóficas, como sejam Asphodelus aestivus (Abrótea), Scilla monophyllus, Hyacinthoides hispanica, 

Hyacinthoides cf. vicentina e Urginea martitima.  

O rio do Porto, no troço adjacente à herdade da Alápega, e antes do regolfo da barragem de Pego do 

Altar, as estruturas de vegetação correspondem a dois habitats constantes do Anexo B-I do Decreto-

Lei n.º 49/2005, designadamente: 

 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion (Habitat 3290) 

 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia (Habitat 91B0).  

No que respeita a valores protegidos por este diploma legal, salienta-se ainda que Salix salvifolia 

subsp. australis consta do Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005. A presença de Hyacinthoides 

vicentina é citada para a região no Plano Sectorial da Rede. Distingue-se de Hyacinthoides hispanica, 

uma espécie muito abundante no centro e Sul da Península através de biometrias (Franco, 2003). No 

vale do rio do Porto ocorrem, de facto, exemplares cujas biometrias são compatíveis com ambas as 

espécies, pelo que, aceitando os critérios do trabalho citado, ocorrem no local ambas as espécies. No 

entanto, saliente-se que a validade dos taxa Hyacinthoides vicentina não é consensual entre os 

autores desta especialidade.  

As linhas de água afluentes da ribeira de Santa Susana são linhas de escorrência, onde a vegetação 

ripícola é escassa ou encontra-se frequentemente dominada, o que indica que a presença de água à 

superfície está limitada aos episódios de maior pluviosidade. As espécies mais frequentes são plantas 

sub-ripícolas como sejam Lonicera peryclynemum subsp. hispanica (Madressilva), Rubus ulmifolius 

(Silva), Rosa sempervirens (Roseira-brava), Juncus acutus (Junco) ou Scirpoides holoschoenus 

(Bunho). Destas linhas de água releva-se apenas a presença de uma área de dominância de 

Scirpoides holoschoenus (Bunho) e Trifolium resupinatum, com abundância de Cyperus eragrostis 
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(Junça-americana) e Mentha suaveolens (Hortelã). Estas formações, escassas na área de estudo, 

integram-se na aliança Aliança Molinio-Holoschoenion e, consequentemente, nas Pradarias húmidas 

mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion (Habitat 6420). 

A vegetação da albufeira de Pego do Altar apresenta características comuns à vegetação da 

generalidade das albufeiras, designadamente o facto da cota de enchimento variar intensamente ao 

longo do ano, impedindo o estabelecimento de comunidades de macrófitas, determinando a presença 

de uma extensa área colonizada por vegetação anual ou de curto ciclo de vida, abaixo do ponto de 

máximo enchimento.  

A vegetação presente na área do regolfo apresenta uma elevada diversidade e inclui espécies 

hidrófilas e terófitos não hidrófilos. Eram abundantes nos terrenos sujeitos ao regolfo da barragem: 

Polygonum persicaria, Cyperus longus (Junça), Cyperus eragrostis (Junça-americana), Lythrum 

salicaria (Salgueirinha), Phalaris arundinacea, Trifolium resupinatum, Mentha suaveolens (Hortelã) e 

numerosos terófitos nitrófilos. 

Junto à linha de máximo enchimento, verifica-se ainda a presença de algumas árvores características 

de linhas de água, designadamente Tamarix africana (Tamargueira), Salix atrocinerea (Salgueiro-

preto) e Fraxinus angustifolia (Freixo). 

Por último, e como foi anteriormente referido, existem na propriedade diversas charcas recentemente 

construídas. Estas charcas encontram nas suas fases iniciais de colonização alguns macrófitos, 

verificando-se já a presença de alguns exemplares de Typha dominguensis (Tabúa-de-folha-estreita). 

Como resumo das considerações anteriores salienta-se a importância do rio do Porto, no troço não 

afectado pelo regolfo da albufeira de Pego ao Altar, devido à presença de uma galeria ripícola bem 

conservada, à presença de habitats protegidos pelo Scirpoides holoschoenus e à presença de dois taxa 

protegidos Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005. Nos restantes locais a vegetação hidrófila apresenta 

um valor muito limitado, salientando-se, no entanto, uma mancha do habitat Pradarias húmidas 

mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion (Habitat 6420), localizado ao longo de uma 

das linhas de água afluentes da ribeira de Santa Susana. 
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Figura 4.45 - Vegetação marginal do rio do Porto, verificando-se a presença de Salix salvifolia 

subsp. australis em primeiro plano (foto à esquerda). À direita: ervaçal da Molinio-

Holoschoenion (Habitat 6420), localizado numa das linhas afluentes da ribeira de Santa 

Susana. 

EUCALIPTAIS 

A herdade da Alápega foi anteriormente destinada à produção florestal intensiva de eucalipto. 

Actualmente, na generalidade dos locais, estes eucaliptais estão a ser reconvertidos em montados de 

sobro (ver figura seguinte). 

  
Figura 4.46 - À esquerda plantação de sobreiros num antigo eucaliptal. Em raras situações, 

está a ocorrer regeneração de eucaliptos a partir da toiça (seta branca). À esquerda: 

eucaliptal desenvolvido, verificando-se a escassez de elementos arbustivos em sub-

coberto. 
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As matas de produção de eucalipto-vulgar (Eucalyptus globulus) caracterizam-se por uma densidade 

elevada e estrutura etária uniforme. A elevada homogeneidade destes povoamentos e os elevados 

níveis de ensombramento do solo determinam a presença de um sub-coberto muito reduzido e pouco 

diversificado e, usualmente, restrito às áreas limítrofes das manchas de eucaliptal.  

O corte periódico de eucaliptal, com um ciclo cultural máximo de nove anos, destrói o já escasso 

sub-coberto herbáceo e arbustivo, em que se incluem os exemplares jovens de pinheiro, que não 

chegam a atingir o estado adulto, impedindo-se, desta forma, a regeneração da vegetação natural.  

A taxa de restituição de matéria orgânica ao solo nos povoamentos de eucalipto é baixa, pelo que o 

cultivo sucessivo desta espécie contribui, para o empobrecimento dos solos e diminui a quantidade de 

nutrientes disponíveis para o desenvolvimento de outras espécies vegetais.  

Considerando que se trata de uma espécie exótica, traduzem uma degradação muito intensa do 

coberto vegetal natural. 

Nos eucaliptais da área de estudo o estrato arbustivo é muito esparso, sendo constituído pelas 

espécies menos sensíveis ao ensombramento designadamente: Ulex europaeus (tojo-molar), Genista 

triacanthos (Tojo-molar) e Pteridium aquilinum (Feto-vulgar). A vegetação herbácea (anual ou 

perene/rizomatosa) é mais abundante, ocupando em alguns casos áreas extensas. Aparentemente, as 

espécies mais abundantes são Hyparrenia hirta, Briza maxima e Dactylis glomerata. 

Por último, e no que respeita aos critérios de avaliação botânica utilizados neste estudo, salienta-se 

que os eucaliptais constituem um habitat muito frequente em Portugal, não correspondendo a nenhum 

dos habitats inscritos na Os eucaliptais constituem um meio muito frequente em Portugal, de baixo 

valor biológico, e não correspondem a nenhum dos habitats inscritos no Anexo B-I do Decreto-Lei 

n.º 49/2005. 

MATOS  

É usual considerar os estevais como uma etapa de degradação da vegetação. No entanto, na 

generalidade da área de estudo, parecem ter resultado da recuperação da vegetação natural, 

subsequente à diminuição das práticas florestais, agrícolas ou do pastoreio.  

Os estevais da área de estudo são usualmente dominados por Cistus ladanifer (Esteva) e Genista 

triacanthos. A diversidade específica é diversificada, dependendo do estádio de evolução dos estevais 

e do estado de conservação dos solos. Nos locais onde os solos se encontram mais degradados, a 

diversidade específica é baixa, salientando-se apenas como espécies acompanhantes Ulex europaeus 
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(Tojo-molar), Adenocarpus complicatus (Codesso), Centaurium spicant, Lavandula stoechas 

(Rosmaninho). De entre as gramíneas destacam-se Briza maxima, Hyparrenia hirta, Dactylis 

glomerada e Aegilops geniculata. Nos locais onde o solo está menos erodido e a vegetação já 

recuperou, a diversidade é superior verificando-se a presença de Cistus populifolius (Estevão), Cistus 

crispus (Roselha), Cistus salvifolius (Estevinha), Erica umbellata (Urze), Erica arborea (Urze-branca), 

Arbutus unedo (Medronheiro), Spartium junceum (Giesta-comum), apresentando uma diversidade 

muito mais elevada no estrato herbáceo. 

Em alguns locais os matos são dominados por Erica arborea (Urze-branca), Arbutus unedo 

(Medronheiro), apresentando um porte sub-arbóreo, o que permitiria identificar o habitat 5330pt3 

(Matos termomediterrânicos e pré-desérticos, no subtipo Medronhais). No entanto este tipo de matos 

localiza-se sempre em sub-coberto de montado de sobro ou constitui a sua orla, pelo que, com uma 

única excepção, não apresenta expressão cartográfica.  

Salienta-se que, de acordo com as fichas de caracterização dos habitats elaboradas pela ALFA no 

âmbito do Plano Sectorial do ICNB, os estevais de Cistus ladanifer (Esteva), quando co-dominados por 

Genista triacanthos integram o habitat 4030 Charnecas secas europeias, constante do Os eucaliptais 

constituem um meio muito frequente em Portugal, de baixo valor biológico, e não correspondem a 

nenhum dos habitats inscritos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, designadamente no seu sub-

tipo Urzais, urzais-estevais e tojais-estevais baixo alentejano-monchiquenses e algarvios (4030pt5). 

Quanto ao seu valor botânico, os estevais são muito abundantes em Portugal, não constituindo, por 

isso, um habitat escasso. Por outro lado, não constituem um habitat de ocorrência de nenhuma das 

espécies constantes do Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005 cuja presença é conhecida na área de 

estudo. 

FLORA RARA, AMEAÇADA OU PROTEGIDA 

A prospecção de taxa constantes do Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005 revelou a presença de 

Salix salvifolia subsp. australis e de Hyacinthoides vicentina. Em ambos os casos, estas plantas 

apresentam núcleos populacionais densos no vale do rio do Porto, não tendo sido detectados em 

nenhum outro local da propriedade. 

As populações destes dois taxa localizam-se no vale do rio do Porto, longe dos locais onde estão 

previstas intervenções no âmbito deste projecto. Ainda assim, embora constem Anexo B-II do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, não são reconhecidos como válidos por alguns autores. Estão, no entanto, 

sujeitos a estrita protecção legal. 
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Ainda relativamente à presença de espécies com raras, ameaçadas ou protegidas, importa ainda 

salientar os seguintes factos: 

 No rio do Porto existe uma pequena população de Narcissus jonquilla, mas não ocorre 

Narcissus fernandesii. A presença de Narcissus fernandesii na região é duvidosa. De facto, 

numa visita aos herbários públicos verificou-se que os exemplares classificados como N. 

fernandesii, oriundos da bacia do Sado, são, de facto, N. jonquilla; 

 Halimium verticillatum (Sargaço) é uma espécie psamófila, pelo que a propriedade da Alápega 

não apresenta habitat adequado para esta espécie.  

 
4.8.1.5. AVALIAÇÃO BOTÂNICA 

Como resumo das considerações anteriores pode dizer-se que, do ponto de vista botânico, a área de 

intervenção não apresenta nenhum valor excepcional, no contexto regional ou nacional. O valor mais 

relevante parece consistir na presença do rio do Porto devido à presença de dois habitats classificados 

e de duas plantas protegidas. 

No que respeita à avaliação relativa dos diferentes tipos de coberto vegetal, no quadro seguinte 

apresenta-se o resultado da aplicação dos critérios de valorização da flora e vegetação enunciados no 

início deste capítulo. A sua análise permite sequenciar as várias estruturas de coberto por ordem 

decrescente de valor botânico, do seguinte modo: 

 Corpos de água e vegetação ripícola, salientando-se a rio do Porto e o seu vale; 

 Montados de sobro; 

 Matos; 

 Campos agrícolas, prados e eucaliptais. 

Quadro 4.48 - Valorização relativa dos diferentes tipos de coberto vegetal. 

Critério 
Espécies com 

estatuto de ameaça 

Tipos de coberto 

raros em Portugal 

Habitats Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 49/2005 

Semelhança com a 

vegetação clímax 

Montados de sobro Não detectado Não existem Habitat 6310 Média 

Campos agrícolas e prados Não detectado Não existem Não existem Baixa 

Corpos de água e 

vegetação ripícola 

Salix salvifolia australis 

Hyacinthoides vicentina 
Não existem 

Habitats 3290, 6240 e 

91B0 
Média a Elevada 

Eucaliptais Não detectado Não existem Não existem Baixa 

Matos Não detectado Não existem Habitats 4030 e 5330 Baixa a média 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 236 

Relatório Síntese 

4.8.2. FAUNA  

4.8.2.1. INTRODUÇÃO 

Entre os múltiplos factores que condicionam a estrutura das zoocenoses terrestres no nosso país, 

quatro condicionam de forma intensa o seu valor de conservação: 

 Os níveis de perturbação determinam a presença ou a ausência de muitas espécies de 

vertebrados. Em particular os predadores, usualmente com capacidades cognitivas mais 

desenvolvidas, reagem a níveis de perturbação elevados afastando-se dos locais que habitam 

para locais menos perturbados. Os níveis de perturbação estão, na generalidade dos locais, 

associados à presença humana e, consequentemente, dependem da densidade populacional e 

da profusão de áreas sociais, de estruturas viárias e industriais. Assim, pode dizer-se, como 

regra, que os locais com maior densidade humana são locais com menor adequação do habitat 

para a generalidade da fauna; 

 O tipo de uso do solo condiciona fortemente a estrutura das comunidades animais. 

Actualmente, praticamente não existem em Portugal estruturas de vegetação climácicas e o 

país apresenta um coberto vegetal que se diferencia pelo grau de degradação da vegetação e 

pela expansão de culturas agrícolas e povoamentos florestais; 

 O isolamento e a fragmentação de habitats restringem as áreas vitais dos animais e dificulta o 

fluxo de indivíduos em períodos de deficit populacional, podendo impedir o estabelecimento de 

metapopulações. Em algumas regiões, este factor impede a manutenção de populações 

viáveis, sobretudo no caso de vertebrados não voadores e de espécies de baixa taxa de 

reprodução. Como causas mais importantes da fragmentação de habitats salientam-se as 

rodovias, as áreas urbanas, as albufeiras e os grandes rios; 

 Os biótopos que, por razões fisiográficas, portanto naturais, são raros no contexto nacional, 

suportam frequentemente espécies características, estenobióticas que, devido às suas 

preferências de habitat, tendem a ser pouco abundantes no contexto do território. Com a 

degradação generalizada dos ecossistemas naturais, estas espécies regrediram, aproximando-

se da extinção. É o caso das espécies associadas a zonas húmidas, à alta montanha, às 

grutas, às arribas fluviais e costeiras. Este factor aumenta o valor dos biótopos raros para a 

conservação das espécies. 
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Relativamente às condicionantes supracitadas, a área do projecto apresenta, as seguintes 

características: 

 Apresenta níveis de perturbação medianos, devido à presença de extensas áreas agrícolas e 

de montados com baixa densidade de edificações, factor positivo que é contrabalançado com a 

presença de núcleos populacionais importantes nas áreas circundantes; 

 Na área circundante, não existem obstáculos relevantes à migração dos animais, pelo que não 

existem estruturas humanas ou características fisiográficas que determinem a fragmentação 

de habitats; 

 As áreas de floresta de produção e os povoamentos de exóticas são escassas; 

 Nenhum habitat existente na herdade da Alápega é raro no contexto nacional que suporte 

espécies estenobióticas. 

Estas condições permitem um valor faunístico elevado, mas não permitem um valor excepcional, 

designadamente, parece pouco provável que permitam a presença de espécies muito raras no 

contexto nacional. 

 

4.8.2.2. METODOLOGIA 

Relativamente à fauna, a origem dos dados apresentados é semelhante o descritor de flora e 

vegetação, designadamente: a bibliografia, o trabalho de campo, informações pessoais referentes à 

área de estudo. 

Durante o trabalho de campo, foram identificados os biótopos mais extensamente representados na 

área do projecto e na área circundante. Em cada unidade de vegetação foram definidos vários pontos 

de amostragem, tendo-se procedido, em cada ponto, à inventariação das espécies presentes. Tal 

como para a flora, o trabalho de campo foi efectuado em Abril de 2008 e Junho de 2009. 

As técnicas de inventariação variaram consoante as características ecológicas dos diferentes taxa.  

Relativamente aos métodos de detecção utilizados, em relação à avifauna, procedeu-se à prospecção 

por observação directa, nomeadamente por contacto visual e auditivo, uma vez que a grande maioria 

das aves apresenta actividade diurna. 
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Em relação aos mamíferos de médio e grande porte (Ordens: Carnivora, Artiodactila e Lagomorfa), 

procedeu-se à procura de vestígios no terreno, nomeadamente: pegadas, trilhos, fossadas, restos 

alimentares e excrementos, uma vez que a generalidade apresenta hábitos nocturnos ou 

crepusculares, sendo difícil a sua observação directa.  

No que se refere às aves, répteis e anfíbios, vertebrados que apresentam actividade diurna ou 

crepuscular, optou-se pela observação directa. 

 

4.8.2.3.  APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

As espécies inventariadas em cada grupo de vertebrados são apresentadas nos quadros 1 a 4, em 

anexo. São ainda apresentados diferentes tipos de informação referentes a cada espécie, que se 

discriminam em seguida. 

Abundância - A abundância das espécies inventariadas na área de estudo foi estimada com base no 

trabalho de campo e em informação recolhida a partir da bibliografia. As categorias utilizadas, que 

têm, uma forte componente subjectiva, são: 

X – Dado como existente não havendo dados sobre a sua abundância; 

R – Raro; 

ESC – Escasso ou pouco comum; 

CM - Comum 

MC - Muito comum 

Fenologia - Este aspecto só é referido para as aves. São consideradas as seguintes categorias 

fenológicas: 

R – Residente, espécie que permanece na área do projecto durante todo o ano; 

MN - Migrador nidificante, espécie existe na área do projecto durante os meses de Primavera e 

Verão, o que significa que é provavelmente nidificante; 

I – Invernante, quando a espécie surge na área apenas nos meses de Outono e Inverno; 

MP – Migratória de passagem, quando é registada em Portugal apenas durante as épocas de 

passagem migratória (Primavera e Outono). 
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Estatuto de conservação - Para cada espécie é indicado o estatuto de conservação em Portugal 

Continental, tal como referido no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2005), 

disponível também no sítio de Internet do ICNB (http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/). As 

categorias constantes nesta obra são: 

EX – Extinto; 

EW – Extinto na Natureza; 

CR – Criticamente em perigo; 

EN – Em Perigo; 

VU – Vulnerável; 

NT – Quase ameaçado; 

LC – Pouco preocupante; 

DD – Informação insuficiente; 

NE – Não avaliado. 

No entanto, nem todas elas foram utilizadas neste estudo, por não existirem espécies que as 

preenchessem. 

 Legislação Internacional e Directivas Comunitárias - Relativamente às espécies inventariadas 

para as áreas em estudo é importante conhecer a sua situação face à legislação portuguesa, 

às principais convenções internacionais e às directivas comunitárias. 

 Convenção de Bona: Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à 

Fauna Selvagem (ratificada para aprovação pelo D.L. 103/80 de 11 de Outubro). Dedica 

especial atenção à conservação de espécies migradoras ameaçadas, contemplando também os 

respectivos habitats. Nesta convenção foram considerados os seguintes anexos: 

o Anexo I: elenco de espécies migradoras ameaçadas. 

o Anexo II: engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é 

desfavorável e cuja conservação e gestão exigem a conclusão de acordos 

internacionais, assim como aquelas cujo estado de conservação beneficiaria, de 

maneira significativa, da cooperação resultante de um acordo internacional. 

 Convenção de Berna: Convenção da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa 

(ratificada pelo D.L. 316/89 de 22 de Setembro). Garante e promove a conservação das 

espécies e habitats cuja preservação exige a cooperação de vários Estados. É constituída por 

quatro anexos: 

o Anexo I: espécies da flora estritamente protegidas. 

o Anexo II: espécies da fauna estritamente protegidas. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 240 

Relatório Síntese 

o Anexo III: espécies protegidas da fauna. 

o Anexo IV: inventário de técnicas de captura ilegais.  

 Directiva Aves: a directiva 79/409/CEE, transposta para Portugal pelo D.L. 75/91 de 14 de 

Fevereiro, refere-se à conservação de todas as espécies de aves que vivem naturalmente no 

estado selvagem no território Europeu dos Estados-Membros ao qual é aplicável o Tratado. 

Tem por objectivo a protecção, gestão e controle dessas espécies, regulamentando a sua 

exploração.  

o Anexo I: inclui as espécies particularmente vulneráveis. 

o Anexo II: as espécies deste anexo podem ser caçadas, desde que não sejam 

comprometidos os esforços de conservação. No Anexo II/1 estão incluídas as espécies 

que podem ser caçadas em qualquer zona geográfica. No Anexo II/2 estão incluídas as 

espécies que podem ser caçadas apenas nos Estados-Membros referidos nesse anexo. 

o Anexos III/1, III/2 e III/3: dizem respeito a restrições à caça, captura e 

comercialização das espécies neles incluídos. 

 Decreto-Lei n.º 49/2005: Designando-se as espécies constantes do seu anexo B-II de inclui as 

espécies que exigem a designação de Sítios de Interesse Comunitário, com vista à sua 

conservação. 

 

4.8.2.4. RESULTADOS 

HERPETOFAUNA 

A fauna herpetológica portuguesa apresenta grandes alterações de detectabilidade ao longo do ciclo 

anual, em resultado de variações sazonais nas taxas de actividade. No caso em estudo, o trabalho de 

campo ter sido efectuado no final da Primavera, época favorável à detecção de répteis e anfíbios. No 

entanto, devido ao facto de a fauna de anfíbios e de répteis apresentar uma detectabilidade muito 

baixa, o inventário apresentado baseia-se em larga medida em dados bibliográficos.  

Os dados resultantes do trabalho de inventariação encontram-se nos quadros 1 a 2, em anexo. No 

Quadro 4.49, são referidas algumas características da herpetofauna que influenciam a sua resposta 

aos impactes gerados pelo projecto, designadamente: a distribuição geográfica, parâmetro que se 

relaciona de forma inversa com o interesse de conservação das populações nacionais; o habitat de 

ocorrência parâmetro que poderá ser cruzado com a afectação de habitats no capítulo relativo à 

Avaliação de Impactes e a sensibilidade ao tráfego rodoviário, cujo incremento poderá constituir um 

impacte indirecto significativo do projecto. 
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Quadro 4.49 - Características da herpetofauna da área de estudo. 

Espécie Distribuição geográfica Habitat 
Sensibilidade ao 

tráfego rodoviário 

Triturus pygmaeus 

(Tritão-verde) 
Endemismo ibérico Corpos de água Baixa 

Pleurodeles waltl 

(Saramantiga) 

Península ibérica e 

Marrocos 
Corpos de água Baixa 

Hyla meridionalis 

(Rela-barítona) 
Mediterrâneo Ocidental Corpos de água Baixa 

Bufo bufo spinosus 

(Sapo-comum) 
Endemismo ibérico 

Ubiquista. Reprodução em 

Corpos de água 
Elevada 

Bufo calamita 

(Sapo-corredor) 
Ampla 

Ubiquista. Reprodução em 

Corpos de água 
Elevada 

Alytes cisternasii 

(Sapo-parteiro-ibérico) 
Endemismo ibérico 

Ubiquista. Reprodução em 

Corpos de água 
Elevada 

Rana perezi 

(Rã-verde) 

Sudoeste da Europa e 

Noroeste Africano 
Corpos de água Baixa 

Podarcis bocagei 

(Lagartixa-dos-muros) 
Endemismo ibérico Rupícola Baixa 

Psammodromus algirus 

(Lagartixa-do-mato) 

Sudoeste da Europa e 

Noroeste Africano 
Ubiquista Baixa 

Lacerta lepida 

(Sardão) 
Mediterrâneo Ocidental 

Zonas com pouca 

Vegetação 
Elevada 

Tarentola mauretanica 

(Osga-comum) 
Mediterrâneo Ocidental Rupícola  Baixa 

Blanus cinereus 

(Cobra-cega) 
Mediterrâneo Ocidental Ubiquista Baixa 

Macroprotodon cucculatus 

(Cobra-de-capuz) 
Mediterrâneo Ocidental Ubiquista ? Desconhecida 

Coluber hippocrepis 

(Cobra-de-ferradura) 

Península Ibérica, costa 

mediterrânica de França 
Ubiquista Elevada 

Malpolon monspessulanus 

(Cobra-rateira) 
Mediterrâneo Ubiquista Elevada 

Elaphe scalaris 

(Cobra-de-escada) 

Península Ibérica, costa 

mediterrânica de França e 

Ilhas Baleares 

Ubiquista Elevada 

Natrix maura 
(Cobra-de-água-viperina) Mediterrâneo Corpos de água Baixa 
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Da análise do quadro anterior, é possível destacar alguns aspectos importantes para a caracterização 

das comunidades herpéticas: 

 A fauna herpetológica ibérica apresenta características únicas e inclui um grande número de 

endemismos ao nível genérico, específico e subespecífico. Neste contexto, a conservação das 

populações portuguesas merece especial atenção. Salienta-se a presença de vários taxa 

endémicos, ou de distribuição geográfica restrita, facto que lhes confere alguma importância. 

No entanto, as comunidades parecem ser constituídas por espécies muito abundantes em 

Portugal; 

 Quanto à valoração relativa dos diferentes tipos de coberto, salientam-se os corpos de água 

temporários, devido ao facto de constituírem o habitat de reprodução da totalidade dos 

anfíbios e de alimentação de várias espécies de répteis e anfíbios; 

 Algumas das espécies existentes na área de estudo são sensíveis ao tráfego rodoviário, 

morrendo frequentemente atropeladas em estradas. 

No que respeita às espécies com estatuto de conservação desfavorável, salienta-se que os dados 

disponíveis não indicam a presença de nenhuma espécie. Neste âmbito, salientam-se os seguintes 

aspectos: 

 A área de estudo localiza-se na área de distribuição potencial de três espécies com estatuto de 

conservação desfavorável em Portugal, designadamente: víbora-cornuda Vipera latastei, 

cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis e rã-de-focinho-comprido Discoglossus 

galganoi; 

 A presença de Vipera latastei é pouco provável, porque não existem dados bibliográficos para 

a região e esta espécie parece ocorrer em núcleos populacionais fragmentados, já 

razoavelmente conhecidos (ver Loureiro et al., 2008); 

 A presença de Emys orbicularis é também improvável, quer porque não foi detectada na 

região, em campanhas nacionais direccionadas à sua prospecção (ver Araújo et al., 1997 e 

Loureiro et al., 2008). No rio do Porto, cágado-comum Mauremys leprosa é comum, mas Emys 

orbicularis não foi observado; 
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 A presença de Discoglossus galganoi é conhecida na região, em habitats semelhantes aos que 

estão disponíveis no rio do Porto. Neste contexto, embora não tenha sido detectada durante o 

trabalho de campo não pode excluir-se a possibilidade da sua presença. 

Como resumo das considerações anteriores, pode dizer-se que as comunidades herpetológicas não 

possuem elementos de valor excepcional para a conservação das espécies no contexto nacional, ainda 

que a presença de espécies endémicas de distribuição geográfica restrita aconselhem algum cuidado 

na eventualidade da afectação de corpos de água. 

AVIFAUNA 

Ao longo do trabalho de inventariação foram referenciadas 60 espécies de aves o que representa cerca 

de 21 % do total das espécies que ocorre regularmente em território continental. Este valor 

corresponde a uma riqueza específica elevada no contexto nacional e reflecte a baixa pressão 

antrópica a que a área está sujeita. 

De entre a avifauna, algumas espécies têm o seu efectivo reprodutor em Portugal estimado abaixo dos 

10.000 espécimes (Rufino, 198918), e/ou apresentam estatuto de ameaça em Portugal. Por este 

motivo, a sua presença constitui um aspecto relevante. Algumas das características destas espécies 

que condicionam a sua resposta a um aumento dos níveis de perturbação, impacte usualmente 

gerados por este tipo de projectos encontram-se descritas no quadro seguinte. 

Quadro 4.50- Avifauna escassa ou com estatuto de ameaça em Portugal 

Espécie Habitat 
Estatuto de 

ameaça 

Sensibilidade à 

perturbação (1) 

Buteo buteo 

(Águia-de-asa-redonda)  
Ubiquista 

Pouco 

preocupante 
Média 

Milvus migrans 

(Mihafre-preto) 

Campos agrícolas de 

sequeiro e montados 

abertos 

Pouco 

preocupante 
Média 

Circaetus gallicus 

(Águia-cobreira) 

Ubiquista, frequente em 

áreas abertas 
Quase ameaçada Elevada 

                                                

18 No âmbito da actualização do atlas das aves nidificantes (Silva, 2009) não foram actualizadas as estimativas da  as estimativas populacionais da avifauna 
nidificante. 
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Espécie Habitat 
Estatuto de 

ameaça 

Sensibilidade à 

perturbação (1) 

Hieraetus pennatus 

(Águia-calçada) 

Ubiquista, frequente em 

áreas abertas 
Quase ameaçada Elevada 

Corvus corone    

(Gralha-preta) 

Ubiquista, frequente em 

áreas abertas 

Pouco 

preocupante 
Média 

Falco tinnunculus  

(Peneireiro-comum) 

Ubiquista, frequente em 

áreas abertas 

Pouco 

preocupante 
Média 

Milvus migrans  

(Milhafre-preto)  

Ubiquista, frequente em 

áreas abertas 

Pouco 

preocupante 
Média 

Otus scops 

(Mocho-de-orelhas) 
Áreas florestais 

Informação 

insuficiente 
Baixa 

Strix aluco    

(Coruja-do-mato)  
Àreas florestais 

Pouco 

preocupante 
Baixa 

Tyto alba   

(Coruja-das-torres)  
Ubiquista 

Pouco 

preocupante 
Baixa 

(1) Sensibilidade à perturbação: Baixa - Presença usual em áreas urbanas, em zonas de 

habitat apropriado; Média - presença em zonas limítrofes de áreas urbanas. Elevada - 

Ausência nas duas zonas anteriores. 

 

Da análise da tabela anterior, podem inferir-se alguns aspectos importantes para a caracterização das 

comunidades orníticas: 

 Na área de estudo, não ocorrem regularmente espécies com estatuto de ameaça, ainda que 

existem três aves com estatuto de conservação desfavorável (quase ameaçado e informação 

insuficiente), designadamente a águia-cobreira, a águia-calçada e o mocho-pequeno-de-

orelhas. Este facto traduz algum relevo da herdade da Alápega para a conservação da 

avifauna, mas não um valor excepcional; 

 Duas das espécies supracitadas apresentam uma sensibilidade elevada à perturbação, pelo 

que a implementação do projecto poderá determinar impactes negativos nessas espécies; 

 A maior parte das espécies citadas na tabela anterior depende de áreas com pouca vegetação 

arbustiva ou arbórea (abertas). Considerando que a generalidade da área envolvente ao 

projecto está ocupada por campos, prados, ou por montados de sobro abertos, torna-se muito 

difícil indicar áreas de maior valor para a avifauna. 
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FAUNA DE MAMÍFEROS 

Os dados disponíveis indicam que a fauna de mamíferos que a fauna de mamíferos não apresenta, 

igualmente, valores relevantes no contexto regional ou nacional. De facto das 21 espécies 

inventariadas e constantes do Quadro 4, em anexo, nenhuma apresenta estatuto desfavorável em 

Portugal. Admite-se, no entanto, a possibilidade da presença de toirão Mustela putorius, espécie com 

estatuto de “informação insuficiente”, relativamente à qual não foi possível obter qualquer indicação. 

A presença de Microtus cabrera foi prospectada nos habitats prováveis, designadamente nos prados 

adjacentes às linhas de água. No entanto, não foi possível obter resultados positivos. 

 

4.8.2.5. AVALIAÇÃO FAUNÍSTICA 

Como resumo, relativamente à fauna da área circundante do projecto, podem salientar-se três 

aspectos: 

 Do ponto de vista zoológico, de entre o elenco faunístico salienta-se a avifauna que inclui três 

espécies com estatuto desfavorável, embora nenhuma com estatuto de ameaça, e um 

mamífero com estatuto de informação insuficiente; 

 Do ponto de vista da utilização cinegética desta área salienta-se a presença de numerosas 

espécies de caça menor, entre as quais a lebre Lepus capensis, o coelho Oryctolagus 

cuniculus, a perdiz-vermelha Alectoris rufa, os tordos Turdus sp. e o pato-real Anas 

plathyrhynchos. Salienta-se ainda a presença do javali Sus scrofa, espécie de caça maior; 

 Por último, e de acordo o com o inventário faunístico, ocorrem na área de implantação do 

projecto as seguintes espécies protegidas pelo Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005: toirão 

Mustela putorius, espécie de ocorrência provável, mas não confirmada, e lontra Lutra lutra, 

que ocorre comprovadamente no rio do Porto e na albufeira de Pego do Altar. 
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4.9. COMPONENTE SOCIAL 

4.9.1. INTRODUÇÃO 

De modo a responder efectivamente a problemas ambientais, os decisores têm de saber tanto acerca 

dos impactes sociais, emocionais e comportamentais de ameaças ambientais como sabem acerca dos 

efeitos biológicos (Wandersman & Hallman, 1993). Neste sentido, a avaliação do impacte social (AIS) 

pretende ser um processo de avaliação das consequências sociais que são prováveis surgir a partir da 

realização de determinadas acções (Harrop & Nixon, 1999). Assim, o seu principal objectivo é prever 

possíveis alterações sobre a qualidade de vida das populações e sentimentos de bem-estar físico e 

psicológico, bem como a forma como os indivíduos ou grupos se adaptam às situações decorrentes 

das intervenções propostas (Barrow, 1999). 

 

4.9.2. METODOLOGIA 

O capítulo referente à componente social procura abordar os aspectos humanos susceptíveis de serem 

influenciados pelo desenvolvimento do projecto em análise. O estudo deste descritor contemplará dois 

níveis de análise: um primeiro nível de carácter socio-económico, que permitirá caracterizar o 

enquadramento regional, sub-regional, concelhio e ao nível da freguesia – Enquadramento Regional 

e Concelhio do projecto; e um segundo nível de carácter psicossocial e nível local que envolverá a 

caracterização da área de estudo nas escalas individual e grupal – Enquadramento Local.  

A caracterização e avaliação do primeiro nível de análise será feita a partir de um conjunto de 

indicadores socio-económicos, disponíveis sob a forma de dados estatísticos, a partir dos quais 

habitualmente se infere a qualidade de vida das populações residentes em áreas relativamente 

amplas. Esses indicadores são abaixo enumerados: 

- Dinâmica e Composição Demográfica (apresentação de dados relativos a população residente, 

densidades populacionais, taxas de natalidade e mortalidade e estrutura etária da população). 

As dinâmicas económicas dos concelhos estão interrelacionadas com a estrutura demográfica. Um 

exemplo é a estrutura etária, uma vez que o número de indivíduos em idade activa está relacionado 

com os pólos de emprego. Neste sentido, importa analisar a distribuição por grupos etários. Os 

movimentos da população (ex.: taxa de natalidade) permitem projectar a adequação actual e futura 
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de todo um conjunto de estruturas, serviços e outras, numa perspectiva de dinâmica populacional, 

assim como a capacidade de resposta perante a atracção de um maior número de população que pode 

decorrer do projecto. 

- Economia e Emprego (exposição e análise de dados relativos ao perfil económico e produtivo da 

região, nomeadamente em termos de sociedades sediadas por sector de actividade, pessoal ao serviço 

e volume de vendas nestas sociedades; taxas de actividade e desemprego, bem como a 

caracterização do desemprego). 

Nas sociedades contemporâneas as actividades profissionais são um dos principais aspectos 

estruturantes de toda a vida social, quer do ponto de vista das instituições, quer das dinâmicas 

sociais. Como tal, caracterizar um concelho, do ponto de vista económico e social, passa também por 

definir o número de pessoas ao serviço nos diferentes tipos de actividades da Classificação de 

Actividades Económicas, assim como a taxa de actividade e desemprego e outras variáveis 

macroeconómicas.  

- Equipamentos e Serviços (A este nível será realizada uma caracterização global dos equipamentos 

colectivos e serviços providenciados à população. Nesta secção consideram-se ainda indicadores 

referentes ao turismo, tais como a capacidade de alojamento, a taxa de ocupação dos 

estabelecimentos hoteleiros, entre outros). 

Na análise nesta secção, consideram-se apenas os indicadores turísticos e pontos de interesse para a 

prática do turismo, tais como por exemplo a capacidade de alojamento, a taxa de ocupação dos 

estabelecimentos hoteleiros, assim como uma caracterização superficial das ofertas turísticas nos 

concelhos e respectivas freguesias em análise. Como tal, este indicador justifica-se na medida em que 

estes factores poderão contribuir para a imagem turística dos concelhos e freguesias afectos ao 

projecto e o seu desenvolvimento nesta área. 

- Modos de Vida e Identidades Territoriais (secção em que se focam alguns aspectos de índole 

histórica ou tradicional, para além de alguns locais e eventos de interesse cultural e turístico).  

Os factores de índole histórica e cultural, como por exemplo as festas religiosas e outras tradições, 

são importantes definidores da identidade local e cultural de uma população, que devem ser 

correctamente descritos e analisados de modo a evitar possíveis disrupções desta identidade, devido 

ao desenvolvimento de um determinado projecto. 
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A descrição da situação de referência no primeiro nível, com base nestes indicadores, baseia-se pois 

na recolha, compilação e análise dum conjunto de diferentes índices estatísticos e outros. As principais 

fontes de informação utilizadas foram o Instituto Nacional de Estatística (INE; CENSOS 2001), Anuário 

Estatístico da Região do Alentejo (2007), e a Autarquia (página da Internet).  

A caracterização e análise do segundo nível – Enquadramento Local, visa compreender o quotidiano 

dos indivíduos e grupos, com base na descrição dos elementos humanizados da paisagem, e a forma 

como esse quotidiano pode ser afectado pelo projecto durante as fases de construção e exploração. 

Esta descrição da situação de referência no nível psicossocial é feita tendo por base cartografia, cartas 

militares e visitas ao local.  

 

4.9.3. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O projecto em análise desenvolve-se na região do Alentejo, que possuí cinco sub-regiões, sendo que 

apenas uma delas – Alentejo Litoral – é directamente afecta ao projecto. Por sua vez, esta sub-região 

possui cinco concelhos, desenvolvendo-se o projecto em apenas um deles - concelho de Alcácer do 

Sal, na freguesia de Santa Susana, conforme se pode constatar pela observação da figura seguinte. 

Deste modo, ao nível da descrição socio-económica, incidir-se-á na análise destas unidades 

geográficas. 
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Figura 4.47 - Localização da Herdade da Alápega ao nível concelhio e de freguesia. 

4.9.4. ENQUADRAMENTO REGIONAL E CONCELHIO  

4.9.4.1. DINÂMICA E COMPOSIÇÃO DEMOGRÁFICA 

Evolução da População Residente e Densidades Populacionais 

O concelho de Alcácer do Sal é o segundo maior da região do Alentejo, abrangendo uma área de 1 

465,13 km2, o correspondente a cerca de 28% da totalidade da área do Alentejo Litoral. 

Em 2007 este concelho possuía cerca de 9 habitantes por km2, sendo o concelho menos densamente 

povoado da sub-região do Alentejo Litoral, distanciando-se, ao nível da ocupação humana, da sub-

região (18,3 hab/km2) e da região (24,1hab/km2), sendo de ressalvar que, ainda assim, estas duas 

unidades em análise apresentam densidades populacionais muito reduzidas comparativamente ao 
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cenário nacional. Refere-se ainda Santa Susana19 era, em 2001, a freguesia com a menor densidade 

populacional do concelho de Alcácer do Sal, possuindo apenas 3 hab/km2. 

Analisando a evolução da população residente entre 1991 e 2001 e entre 2001 e 2007 (ver próximo 

quadro) é possível constatar que o Litoral Alentejano apresentou comportamentos demográficos de 

sentidos opostos nestes dois momentos. Por um lado na década de 90 esta sub-região contrariou a 

tendência regional, tendo registado um ligeiro ganho na população residente (crescimento de cerca de 

1,5%), por outro lado entre 2001 e 2007 inverteram-se estas tendências, tendo a sub-região em 

estudo registado um decréscimo populacional de 3,81%. 

 

Quadro 4.51 – População residente, área e densidade populacional nas unidades geográficas em 

estudo. 

  

População Residente 
Variação da População 

Residente 

Área 

(km2) 

Densidade 

Populacional 

(hab/km2) 1991 2001 2007 1991-2001 2001-2007 

Alentejo 782 331 776 585 760 933 -0,70% -2,02% 31 551,4 24,1 

Alentejo Litoral 98 519 99 976 96 169 1,50% -3,81% 5 255,8 18,3 

Alcácer do Sal 14 512 14 287 13 191 -1,60% -7,67% 1 465,1 9,0 

Santa Susana 633 501  - -20,90%  - 174,53 2,87 

Fonte: INE, 2001, 2007. 

No que diz respeito ao concelho de Alcácer do Sal é possível constatar que este conheceu um forte 

aumento da sua população residente no início do século passado, que se manteve até à década de 50, 

altura a partir da qual este concelho começou a perder população, tendência esta que se mantém até 

aos dias de hoje. É possível afirmar que o franco crescimento populacional ocorrido entre 1920 e 1940 

se deveu sobretudo à presença de propriedades agrícolas de grande dimensão, com uma grande 

capacidade produtiva e empregadora, sendo que, contudo, o declínio desta actividade (devido, 

essencialmente a fenómenos de emigração e de êxodo para os grandes centros urbanos) ditou um 

decréscimo populacional acentuado que se começou a fazer sentir a partir da década de 50/60. 

                                                

19 Ressalva-se que os últimos dados estatísticos disponíveis ao nível de análise da freguesia dizem respeito ao ano 

de 2001. 
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Entre 1991 e 2001 continuou a registar-se neste concelho um declínio demográfico, embora menos 

acentuado comparativamente às décadas anteriores, correspondendo este à perda de pouco mais do 

que 200 residentes. Analisando os dados de 2007 constata-se que Alcácer do Sal está a manter a 

tendência demográfica decrescente, tendo registado entre 2001 e 2007 uma quebra de quase 8% na 

sua população residente. 

A freguesia de Santa Susana tem igualmente registado uma tendência generalizada de decréscimo 

populacional nas últimas décadas, tendo sofrido uma diminuição populacional na ordem dos 21% 

entre 1991 e 2001, fruto da tendência emergente do abandono das áreas rurais. 

 

Taxas de Natalidade e de Mortalidade 

Em 2007 a região do Alentejo possuía uma taxa de natalidade substancialmente superior (8,2‰) às 

demais unidades em estudo, possuindo simultaneamente uma elevada taxa de mortalidade (13,4‰).  

Á mesma data Alcácer do Sal apresentava uma das mais reduzidas taxas de natalidade da sub-região 

do Alentejo Litoral (7,2‰) e uma taxa de mortalidade igual à da sub-região (13‰).  

Por outro lado a freguesia de Santa Susana destacava-se por apresentar, em 2001, uma taxa de 

natalidade extremamente reduzida (1,2‰) tendo-se contabilizado apenas 6 nados vivos nessa data, 

possuindo esta freguesia uma taxa de mortalidade de 10,6‰. 
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Fonte: INE, 2007. 

Figura 4.48 – Taxas de Natalidade e de Mortalidade registadas nas unidades geográficas em estudo, 

em 2007 (em permilagem). 

 

Estrutura Etária e Envelhecimento 

A evolução da população por grupos etários no concelho de Alcácer do Sal acompanha 

estruturalmente a sub-região e região em que se insere. No período inter-censitário 1991-2001 e 

entre 2001 e 2007 registaram-se decréscimos na camada populacional mais jovem (com idades 

inferiores a 14 anos) para o concelho, sub-região e região em análise e um acréscimo nas camadas 

populacionais mais idosas (com mais de 65 anos de idade). 

Note-se que para todas estas unidades geográficas a percentagem de população idosa (com mais de 

65 anos de idade) apresentava valores aproximados da percentagem de jovens (com menos de 14 

anos de idade) em 1991, tendo este diferencial sido amplamente alargado em 2001 e posteriormente 

em 2007. 

Já na freguesia de Santa Susana o diferencial entre a percentagem de população idosa e jovem era já 

de quase 9% em 1991, sendo que em 2001 passou a ser de 25%. Esta diferença deveu-se ao 
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decréscimo registado nas camadas populacionais mais jovens, acompanhado pelo aumento na 

população mais idosa, entre 1991 e 2001. 

 

Figura 4.49 – Distribuição da população por grupos etários nas unidades geográficas em estudo, em 

1991, 2001 e 2007 (em percentagem). 

1991 2001 2007 

0-14 15-64 >65 0-14 15-64 > 65 0-14 15-64 >65 

Alentejo 17,47% 63,90% 18,63% 13,73% 63,93% 22,34% 13,29% 63,75% 22,96% 

Alentejo Litoral 18,40% 64,90% 16,80% 13,10% 65,30% 21,60% 12,27% 64,40% 23,33% 

Alcácer do Sal 18,10% 65,00% 16,90% 12,90% 65,20% 21,90% 12,26% 64,14% 23,60% 

Santa Susana 14,38% 62,40% 23,22% 8,18% 58,48% 33,33%  -  -  - 

Fonte: INE, 2001, 2007. 

Um traço preponderante da estrutura demográfica da região Alentejana reside no seu elevado índice 

de envelhecimento (ver próximo quadro). Em 2007, o índice de envelhecimento da região situava-se 

em 172,7 (i.e., 172 residentes com mais de 65 anos por cada 100 jovens com menos de 15 anos), ao 

passo que a média nacional era de 113,6. 

Ressalve-se que este fenómeno tem vindo a agravar-se nas últimas décadas (em 1991 o índice de 

envelhecimento da região era de 107, tendo passado para 166,6 em 2001), o que ocorreu também 

devido ao aumento da esperança média de vida e da manutenção de níveis de fecundidade abaixo do 

limiar de substituição de gerações. 

Da análise do próximo quadro destaca-se ainda o forte aumento do índice de envelhecimento sub-

regional e concelhio nos últimos anos, comprovando a já referida tendência para o envelhecimento 

populacional do território em análise. De facto enquanto que em 1991 o índice de envelhecimento do 

Alentejo Litoral e de Alcácer do Sal era inferior a 100, em 2007 constatava-se a existência de cerca de 

190 residentes com mais de 65 anos de idade, por cada jovem com menos de 15 anos, para estas 

duas unidades geográficas. 

A freguesia de Santa Susana era, de todas as unidades geográficas em estudo, a mais envelhecida, 

possuindo em 2001 cerca de 407 residentes idosos, por cada 100 jovens, tendo este índice registado 

um agravamento na ordem dos 245% entre 1991 e 2001. 
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Quadro 4.52 – Evolução do Índice de Envelhecimento entre 1991 e 2007. 

 
1991 2001 2007 

Alentejo 107 166,6 172,7 

Alentejo Litoral 91,5 165 190,1 

Alcácer do Sal 93,4 170,3 192,5 

Santa Susana 161,5 407,2 - 

Fonte: INE, 2001, 2007. 

4.9.4.2. ECONOMIA E EMPREGO 

Sociedades Sedeadas 

Em 2004, verificava-se a existência de 23 132 sociedades sediadas na região do Alentejo (apenas 

5,73% do total das sociedades sediadas em Portugal), das quais 2 768 (11,97% do total de 

sociedades sediadas na região do Alentejo) estavam sediadas na sub-região do Alentejo Litoral. Á 

mesma data constatava-se que o Concelho de Alcácer do Sal possuía 347 sociedades sediadas, cerca 

de 12,54% das sociedades sediadas no Alentejo Litoral, constituindo-se como o concelho desta sub-

região com o menor número de sociedades sediadas. 

Analisando a distribuição destas sociedades por sector de actividade, denotava-se, quer para a região, 

sub-região e concelho em estudo um predomínio das sociedades sedeadas no sector terciário. 

Enquanto que quer para o Alentejo, quer para o Alentejo Litoral o sector secundário surgia como o 

segundo sector de actividade mais representativo, ao nível concelhio este lugar era ocupado pelo 

sector primário de actividade.  
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Fonte: INE, 2004. 

Figura 4.50 – Distribuição das sociedades com sede na região, sub-região e concelho em análise, por 

sector de actividade, em 2004. 

Constata-se então que o sector primário possuía ainda um peso significado na estrutura da actividade 

económica de Alcácer do Sal, destacando-se em particular as actividades ligadas à agricultura e 

silvicultura. Apesar de o grau de industrialização do concelho não ser muito acentuado, existe alguma 

diversidade, sendo contudo as empresas existentes de pequena dimensão, dedicando-se 

predominantemente à transformação de produtos oriundos do sector primário (arroz, pinhão, 

madeiras e tomate). 

No sector terciário, de elevada expressão no concelho, predomina a hotelaria e o comércio, sendo de 

registar que nos últimos anos se tem registado um forte incremento na quantidade e qualidade da 

indústria hoteleira. 

Relativamente à freguesia de Santa Susana, refere-se que as actividades económicas principais são a 

agricultura, a pecuária, hotelaria e a construção civil. 
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Uma análise das sociedades existentes segundo as categorias económicas da CAE, permite novamente 

confirmar a importância do sector primário no concelho de Alcácer do Sal. No quadro que se segue, é 

possível observar a distribuição das sociedades com sede na região do Alentejo, sub-região de 

Alentejo Litoral e concelho de Alcácer do Sal, segundo a CAE-REV. 2.1. 

Categorias CAE enunciadas no quadro representado a seguir: 

A Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 

B Pesca 

C Indústrias extractivas 

D Indústrias transformadoras 

E Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água 

F Construção 

G Comércio por grosso e retalho; reparação de veículos 

automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e 

doméstico 

H Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 

I Transportes, armazenagem e comunicações 

J Actividades financeiras 

K Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às 

empresas 

L Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 

M Educação 

N Saúde e acção social 

O Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 

P Famílias com empregados domésticos 

Q Organismos internacionais e outras instituições extra-

territoriais 

 

Quadro 4.53 - Sociedades sediadas e pessoal ao serviço nas sociedades sediadas na região, sub-

região e concelho em estudo, segundo a CAE-Rev.2.1, em 2003. 

Actividade 

Sociedades Sediadas  Pessoal ao Serviço nas Sociedades 

Alentejo 
Alentejo 

Litoral 

Alcácer do 

Sal 
Alentejo 

Alentejo 

Litoral 

Alcácer do 

Sal 

Total 20 507 2 407 299 122 264 12 902 1 520 

A+B 
2 939 386 99 11 566 1 422 374 

14,33% 16,04% 33,11% 9,46% 11,02% 24,61% 

C 
157 6 1 2 449 56 - 

0,77% 0,25% 0,33% 2% 0,43%  
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Actividade 

Sociedades Sediadas  Pessoal ao Serviço nas Sociedades 

Alentejo 
Alentejo 

Litoral 

Alcácer do 

Sal 
Alentejo 

Alentejo 

Litoral 

Alcácer do 

Sal 

D 
2 183 218 32 33 603 2 350 407 

10,65% 9,06% 10,7% 27,48% 18,21% 26,78% 

E 
17 4 - 196 62 - 

0,08% 0,17%  0,16% 0,48%  

F 
2 170 269 20 15 284 2 135 167 

10,58% 11,18% 6,69% 12,5% 16,55% 10,99% 

G 
6 256 678 64 29 259 2 819 269 

30,51% 28,17% 21,4% 23,93% 21,85% 17,70% 

H 
1 840 271 26 7 008 1 224 48 

8,97% 11,26% 8,7% 5,73% 9,49% 3,16% 

I 
1 444 175 15 5 230 713 45 

7,04% 7,27% 5,02% 4,28% 5,53% 2,96% 

J 
103 8 2 1 063 171 - 

0,5% 0,33 0,67% 0,87% 1,33%  

K 
2 071 264 27 9 383 1 383 52 

10,1% 10,97% 9,03% 7,67% 10,72% 3,42% 

M a O 
1 327 128 13 7 223 567 127 

6,47% 5,32% 4,35% 5,91% 4,39% 8,36% 

Fonte: INE, 2003. 

Através da análise do quadro anterior é possível constatar que, em 2003, na região e sub-região em 

estudo, existia um claro predomínio (respectivamente, 30,51% e 28,17% do total de sociedades 

sediadas) de sociedades sediadas na actividade G  (Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de 

veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico), seguido das sociedades 

sediadas na actividade A+B (Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca). Inversamente, 

o concelho de Alcácer do Sal, apresentava um predomínio de sociedades sediadas na actividade A+B 

(33,11%), seguido das sociedades sediadas na actividade G (21,4%).  

De um modo oposto, constatava-se que as sociedades sediadas nas actividades C (Indústrias 

extractivas), E (Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água) e J (Actividades 

financeiras) eram as menos representativas para todas as unidades geográficas em estudo (menos de 

1% da totalidade das sociedades sediadas em todas as unidades geográficas em consideração). 
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Emprego e Desemprego 

Analisando o peso da população activa sobre a população total constata-se uma evolução positiva na 

taxa de actividade entre 1991 e 2001 para todas as unidades geográficas em estudo (ver próxima 

figura), à excepção da freguesia de Santa Susana onde se registou um decréscimo de cerca de 1,6% 

nesta taxa no período em consideração. 

 

Fonte: INE, 2001. 

Figura 4.51 – Evolução da Taxa de Actividade entre 1991 e 2001 nas unidades geográficas em estudo. 

Relativamente ao emprego constatava-se que em 2001 os grupos de profissões com maior 

importância eram aqueles que englobavam os trabalhadores não qualificados (percentagens na ordem 

dos 20% para a região e sub-região; 25% para o concelho e de 36% para a freguesia) e os operários, 

artífices e trabalhadores similares (percentagens na ordem dos 18% para o concelho, sub-região e 

região em análise), destacando-se ainda os agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e 

das pescas para a freguesia de Santa Susana (onde este grupo englobava cerca de 14% da totalidade 

da população residente empregada). 

De um modo oposto os grupos de profissões com menos importância eram, novamente para todas as 

unidades geográficas em estudo, as forças armadas, os quadros superiores da administração pública, 
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dirigentes e quadros superiores de empresas, bem como especialistas das profissões intelectuais e 

científicas. 

 

Quadro 4.54 – População residente empregada segundo grupos de profissões nas unidades 

geográficas em estudo. 

Grupos de Profissões 
Alentejo Alentejo Litoral Alcácer do Sal Santa Susana 

nº. % nº. % nº. % nº. % 

Quadros Superiores da Administração 

Pública, Dirigentes e Quadros 

Superiores de Empresa  19 221 5,95% 2 558 6,25% 371 5,98% 10 5,65% 

Especialistas das Profissões Intelectuais 

e Científicas  21 053 6,51% 2 161 5,28% 205 3,30% 7 3,95% 

Técnicos e Profissionais de Nível 

Intermédio  25 101 7,77% 3 251 7,94% 306 4,93% 4 2,26% 

 Pessoal Administrativo e Similares  31 555 9,76% 3 387 8,27% 493 7,94% 8 4,52% 

Pessoal dos Serviços e Vendedores  49 330 15,26% 6 557 16,01% 932 15,02% 17 9,60% 

Agricultores e Trabalhadores 

Qualificados da Agricultura e Pescas  19 859 6,15% 3 547 8,66% 579 9,33% 25 14,12% 

Operários, Artífices e Trabalhadores 

Similares  59 937 18,55% 7 538 18,40% 1114 17,95% 21 11,86% 

 Operadores de Instalações e Máquinas 

e Trabalhadores da Montagem  27 265 8,44% 3 259 7,96% 558 8,99% 18 10,17% 

Trabalhadores Não Qualificados  66 807 20,67% 8 491 20,73% 1607 25,89% 64 36,16% 

Forças armadas  3 039 0,94% 211 0,52% 41 0,66% 3 1,69% 

Fonte: INE, 2001. 

Relativamente ao desemprego, de todas as unidades em estudo verificou-se que apenas o Alentejo 

registou um decréscimo na taxa de desemprego entre 1991 e 2001. O Alentejo Litoral e o concelho de 

Alcácer do Sal apresentaram acréscimos inferiores a 1%, sendo que a freguesia de Santa Susana 

registou um incremento mais forte, na ordem dos 3%, apresentando uma das maiores taxas de 

desemprego do concelho. 
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Fonte: INE, 2001. 

Figura 4.52 - Evolução da Taxa de Desemprego entre 1991 e 2001 nas unidades geográficas em 

estudo. 

No quadro que se segue pode ser observada a distribuição da população desempregada residente nas 

unidades geográficas em estudo, segundo a situação na última profissão, em 2001, sendo que, para 

esta análise foram apenas tidas em conta as profissões que se consideraram poderem ser de alguma 

forma dinamizadas durante a fase de construção e exploração do projecto em análise.  

 

Quadro 4.55 - População residente, nas unidades geográficas em estudo, desempregada em sentido 

lato e à procura de novo emprego, segundo a situação na última profissão e sexo, por ramos de 

actividade económica, em 2001. 
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 Alentejo Alentejo Litoral Alcácer do Sal 

 Activ. de arquitectura, de engenharia e técnicos 

afins 
26 5 - 

2. Hotelaria    

 Estabelecimentos hoteleiros 449 129 18 

Parques de campismo e outros alojamentos de 

curta duração 
39 30 - 

Agências de Viagem e de Turismo 26 10 - 

3. Comércio/ Serviços    

 Restaurantes 526 215 30 

Catering  16 3 - 

 Estabelecimentos de bebidas 164 28 3 

Comércio a retalho de produtos alimentares, 

bebidas e tabaco em estabelecimentos especiais 
315 101 10 

Comércio a retalho em estabelecimento não 

especial 
108 16 1 

comércio a retalho de produtos farmacêuticos, 

médicos, cosméticos e higiene 49 15 - 

Comércio a retalho de outros produtos novos em 

estabelecimento especial 739 171 11 

Comércio grosso de produtos alimentares, bebidas 

e tabaco 
93 33 7 

Comércio grosso de bens de consumo (excepto 

alimentos, bebidas e tabaco) 
20 1 - 

Comércio grosso não especificado 30 9 3 

Total Desempregados 16 860 3 859 626 

Fonte: INE, 2001. 

Através da análise do quadro anterior, em 2001, verificava-se a seguinte situação no que concerne a 

população desempregada, segundo a situação na última profissão: 

a) Região do Alentejo: 

 dos 16 860 desempregados, 15 888 tinham exercido a última profissão no âmbito da 

construção/ engenharia civil (9,42% da totalidade da população desempregada); 514 

na área da hotelaria (3,05% da população desempregada); e 2060 na área do 

comércio/serviços (12,22% da população desempregada). 
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b) Sub-região do Alentejo Litoral: 

 dos 3 859 desempregados, 434 tinham exercido a última profissão no âmbito da 

construção/ Engenharia Civil (11,25% da totalidade da população desempregada); 

169 na área da hotelaria (4,38% da população desempregada); e 592 na área do 

comércio/serviços (15,34% da população desempregada). 

c) Concelho de Alcácer do Sal: 

 dos 626 desempregados, 56 tinham exercido a última profissão no âmbito da 

construção/ Engenharia Civil (8,95% da totalidade da população desempregada); 18 

na área da hotelaria (2,88% da população desempregada); e 65 na área do 

comércio/serviços (10,38% da população desempregada). 

Relativamente à estrutura etária da população desempregada nas unidades geográficas em 

consideração (ver próximo quadro), em 2001, é possível concluir que quer no Alentejo Litoral, quer no 

concelho de Alcácer do Sal a maioria dos desempregados possuíam idades compreendidas entre os 35 

e os 44 anos (respectivamente, 23,48% e 20,83% do total da população desempregada), sendo que 

de um modo oposto apareciam os desempregados com mais de 55 anos (e que ainda assim 

representavam cerca de 14% dos desempregados do Alentejo Litoral e quase 20% dos 

desempregados do concelho de Alcácer do Sal). 

A região em estudo seguia um padrão ligeiramente diferente, possuindo a maioria dos desempregados 

idades compreendidas entre os 15 e os 24 e os 25 e os 34 anos de idade, sendo o grupo etário menos 

representativo o dos indivíduos desempregados com mais de 55 anos de idade. 

 

Quadro 4.56 - População residente na região, sub-região e concelho em análise, desempregada em 

sentido lato, segundo o grupo etário, em 2001. 

15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos >55 anos 

Alentejo 
 7 488  7 321  6 137  4 820  4 016 

25,14% 24,58% 20,61% 16,18% 13,48% 

Alentejo Litoral  
  986   985  1 041   812   620 

22,19% 22,16% 23,42% 18,27% 13,95% 

Alcácer do Sal  
  137   144   145   142   128 

19,68% 20,69% 20,83% 20,40% 18,39% 

Fonte: INE, 2001. 
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No que concerne ao nível de instrução da população desempregada residente nas unidades 

geográficas que têm vindo a ser estudadas, é possível constatar que a maioria dos desempregados 

possuía, em 2001, estudos* ao nível 1º Ciclo do Ensino Básico (35,77%, 35,69% e 44,83%, 

respectivamente para o Alentejo, Alentejo Litoral e Alcácer do Sal), seguido dos desempregados que 

possuíam estudos ao nível do Ensino Secundário (20,58%, 21,87% e 15,95%, respectivamente para o 

Alentejo, Alentejo Litoral e Alcácer do Sal). 

Nas últimas posições, e com menor representatividade, surgiam os indivíduos desempregados sem 

qualquer nível de ensino (5,02%, 5,45% e 8,76%, respectivamente para o Alentejo, Alentejo Litoral e 

Alcácer do Sal) e os indivíduos desempregados com formação Média ou Superior (7,55%, 4,91% e 

2,3%, respectivamente para o Alentejo, Alentejo Litoral e Alcácer do Sal). 

 

Quadro 4.57 - População residente na região, sub-região e concelho em análise, desempregada em 

sentido lato, segundo o nível de instrução, em 2001. 

Nenhum 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ensino 

Secundário 

Ensino Médio ou 

Superior 

Alentejo 
1 495 10 653 5 022 4 234 6 128 2 250 

5,02% 35,77% 16,86% 14,22% 20,58% 7,55% 

Alentejo Litoral 
242 1 586 730 696 972 218 

5,45% 35,69% 16,43% 15,66% 21,87% 4,91% 

Alcácer do Sal 
61 312 110 86 111 16 

8,76% 44,83% 15,80% 12,36% 15,95% 2,30% 

Fonte: INE, 2001. 

 

 

 

                                                

* completos, incompletos ou a frequentar 
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4.9.4.3. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Equipamentos de Turismo 

A região do Alentejo é dotada de uma posição privilegiada no que se refere ao turismo, tendo em 

conta a sua proximidade territorial à Área Metropolitana de Lisboa, a contiguidade com o Algarve, a 

orla marítima de grandes dimensões e as relações de vizinhança com Espanha. 

Ainda assim esta região não tem recebido muitos turistas, sobretudo quando comparada com a região 

do Algarve, embora nos anos mais recentes o Litoral Alentejano se tenha vindo a afirmar como 

destino balnear. A estada média em estabelecimentos hoteleiros é, segundo dados do INE de 2007, 

inferior a duas noites, assentando essencialmente em pequenas viagens de negócios ou em viagens 

de índole cultural.  

Para esta realidade contribui também o facto da oferta de alojamento no Alentejo ser ainda reduzida, 

salientando-se o facto de esta ser a região de Portugal Continental com o menor número de 

estabelecimentos hoteleiros recenseados – 154 estabelecimentos desta natureza, o correspondente a 

cerca de 8% dos estabelecimentos hoteleiros nacionais, constituindo a grande maioria destes 

estabelecimentos pensões. 

A sub-região em estudo possuía, em 2007, 41 estabelecimentos hoteleiros recenseados, dos quais 4 

eram hotéis, 23 eram pensões e 14 estavam englobados noutras categorias não especificadas. Já o 

concelho de Alcácer do Sal possuía, à referida data, apenas 4 estabelecimentos hoteleiros, sendo o 

concelho do Alentejo Litoral com o menor número de estabelecimentos hoteleiros recenseados. Quer a 

sub-região em estudo, quer o concelho possuíam estadas médias em estabelecimentos hoteleiros 

ligeiramente superiores à região a que pertencem, situando-se estas na ordem das 2 noites para 

ambas as unidades geográficas. 

Relativamente à capacidade de alojamento (número de camas20) registada a nível regional, 

constatava-se que em 2007 o Alentejo era a região de Portugal Continental com o menor número de 

camas (9 961 lugares, o correspondente a apenas cerca de 4% da capacidade de alojamento do 

Continente). O Alentejo Litoral possuía uma posição favorável no contexto da região, sendo a sub-

                                                

20 São consideradas como duas as camas de casal. 
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região Alentejana (a par com o Alentejo Central) com a maior capacidade de alojamento em 

estabelecimentos hoteleiros (2 723 lugares). Já o concelho de Alcácer do Sal possuía apenas 193 

lugares disponíveis em estabelecimentos hoteleiros, sendo o concelho do Litoral Alentejano com a 

menor capacidade de alojamento. 

Uma análise por tipo de estabelecimento hoteleiro permite constatar que, enquanto para o Alentejo 

eram os Hotéis que detinham a maior capacidade de alojamento, na sub-região do Alentejo Litoral e 

no concelho de Alcácer do Sal eram outros estabelecimentos hoteleiros não especificados (dentro os 

quais se podem encontrar estalagens, apartamentos turísticos, pousadas, motéis, entre outros) que 

registavam a maior capacidade de alojamento. 

 No quadro seguinte encontram-se sistematizados os indicadores de turismo discutidos nesta secção. 

 

Quadro 4.58 – Indicadores de turismo nas unidades geográficas em estudo, em 2007. 

 Alentejo Alentejo Litoral Alcácer do Sal 

Nº. Estabelecimentos 

Hoteleiros 

Total 154 41 4 

Hotéis 35 4 0 

Pensões 83 23 1 

Outros 36 14 3 

Estada Média 

Total 1,6 2,2 2,0 

Hotéis 1,5 1,8 - 

Pensões 1,6 1,9 1,7 

Outros 1,9 2,5 2,0 

Capacidade de 

Alojamento 

Total 9 961 2 723 193 

Hotéis 3 853 335 0 

Pensões 3 531 1 130 36 

Outros 2 577 1 258 157 

Fonte: INE, 2007. 

Por último, atendendo à taxa de ocupação-cama anual, que permite avaliar a capacidade de 

alojamento média utilizada durante o ano verificava-se que, em 2007, o Alentejo apresentava uma 

taxa de 30,3%, enquanto que a sub-região do Alentejo Litoral possuía uma taxa na ordem dos 26,5%. 

Já o concelho de Alcácer do Sal registava à mesma data a maior taxa de ocupação-cama da sub-

região (42,2%). 
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Interessa ainda registar que no concelho de Alcácer do Sal existem cerca de 10 empresas que 

desenvolvem actividades de animação/turismo activo, algumas com sede no concelho e outras a 

operar a partir do exterior. As actividades promovidas por estas empresas são predominantemente 

relacionadas com o turismo de natureza, organizando-se em torno de três grandes grupos de 

actividades: passeios/Cruzeiros no Sado e aluguer de embarcações; passeios a cavalo e de burro, 

aulas de equitação e quinta pedagógica; turismo de natureza/turismo activo, como por exemplo 

percursos pedestres, BTT, orientação, passeios todo-o-terreno, observação de aves e golfinhos, etc. 

 

Equipamentos e serviços prestados à população 

Neste ponto efectua-se uma breve descrição dos equipamentos e serviços existentes na região, sub-

região e concelho em estudo tendo em conta o número de freguesias equipadas com os referidos 

equipamentos e serviços. É necessário ter em conta que a região do Alentejo possui 301 freguesias, a 

sub-região do Alentejo Litoral 41 freguesias e o concelho de Alcácer do Sal 6 freguesias. 

 

Quadro 4.59- Freguesias equipadas por equipamentos e serviços, na região, sub-região e concelho em 

análise, em 2002. 

 

Equipamentos 

Número de freguesias equipadas 

Alentejo Alentejo Litoral Alcáce do Sal 

 
Nº % Nº % Nº % 

1. Serviços e Comércio 
      

Repartição de Finanças 47 16% 5 12% 1 17% 

Cartório Notarial 48 16% 5 12% 1 17% 

Tribunal 27 9% 4 10% 1 17% 

Posto Policial (PSP, GNR) 108 36% 18 44% 3 50% 

Corporação de Bombeiros 53 18% 10 24% 2 33% 

Agência Bancária 118 39% 20 49% 3 50% 

Caixa Multibanco 151 50% 25 61% 5 83% 

Agência de Seguros 108 36% 20 49% 4 67% 

Agência Imobiliária 54 18% 14 34% 2 33% 

Agência de Viagens 29 10% 5 12% - - 
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Equipamentos 

Número de freguesias equipadas 

Alentejo Alentejo Litoral Alcáce do Sal 

 
Nº % Nº % Nº % 

Agência de Aluguer de Automóveis e Outros 

Veículos 
18 6% 8 20% - - 

Escola de Coordenação 60 20% 10 24% 2 33% 

Escritório de Advocacia 77 26% 11 27% 2 33% 

Gabinete de Contabilidade/ Consultoria de 

Gestão 
108 36% 18 44% 3 50% 

Gabinete de Projectos de Construção Civil 58 19% 9 22% 2 33% 

Clínica Veterinária 45 15% 10 24% 2 33% 

Agência Funerária 84 28% 14 34% 3 50% 

Centro de Inspecção Automóvel 10 3% 2 5% - - 

Posto de Abastecimento de Combustível 139 46% 23 56% 4 67% 

Posto de Abastecimento de GPL 16 5% 4 10% 1 17% 

Centro Comercial 13 4% 4 10% - - 

Hipermercado 4 1% - - - - 

Supermercado 72 24% 12 29% 1 17% 

2. Acolhimento Empresarial 
      

Área Infraestruturada para Localização 

Empresarial 
63 21% 14 34% 3 50% 

3. Ambiente e Energia 
      

Distribuição Regular de Água durante o Ano 279 93% 38 93% 5 83% 

Tratamento de Águas Residuais 113 38% 8 20% - - 

Recolha Selectiva de Lixo 263 87% 24 59% 6 100% 

4. Transportes e Comunicações 
      

Praça de Táxis 218 72% 31 76% 2 33% 

Estação ou Apeadeiro Ferroviário 39 13% 10 24% 1 17% 

Estação ou Posto de Correio 265 88% 39 95% 6 100% 

Locais de Acesso à Internet 135 45% 16 39% 5 83% 

5. Ensino 
      

Educação Pré-Escolar (pública e privada) 265 88% 38 93% 5 83% 
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Equipamentos 

Número de freguesias equipadas 

Alentejo Alentejo Litoral Alcáce do Sal 

 
Nº % Nº % Nº % 

Ensino Básico 1º Ciclo (público e privado) 285 95% 40 98% 6 100% 

Ensino Básico 2º Ciclo (público e privado) 125 42% 16 39% 2 33% 

Ensino Básico 3º Ciclo (público e privado) 72 24% 13 32% 2 33% 

Ensino Secundário (público e privado) 41 14% 8 20% 2 33% 

Ensino Superior (publico e privado) 12 4% 2 5% - - 

6. Saúde e Segurança Social 
      

Hospital Geral (público) 6 2% 1 2% - - 

Centro de Saúde ou Extensão 267 89% 37 90% 6 100% 

Farmácia ou Posto de Medicamentos 199 66% 30 73% 5 83% 

Consultório Médico 95 32% 17 41% 2 33% 

Análises Clínicas 116 39% 21 51% 2 33% 

TAC 5 2% - - - - 

Creche 91 30% 14 34% 6 100% 

Lar de Idosos 127 42% 9 22% 2 33% 

Centro de Dia 212 70% 31 76% 6 100% 

Centro de Emprego 51 17% 6 15% 2 33% 

7. Desporto 
      

Piscina 65 22% 8 20% 2 33% 

Campo de Jogos Descoberto 277 92% 37 90% 6 100% 

Pavilhão Desportivo ou Ginásio 80 27% 14 34% 3 50% 

8. Cultura e Lazer - 0% 
 

0% 
 

0% 

Sala de Espectáculos/Sala de 

Conferências/Congressos 
122 41% 17 41% 5 83% 

Écran de cinema 44 15% 9 22% 3 50% 

Biblioteca Aberta ao Público 87 29% 8 20% 1 17% 

9. Alojamento Turístico - 0% 
 

0% 
 

0% 

Hotel ou Hotel-apartamento 29 10% 7 17% - - 

Pensão (Pensão, Pensão-residencial, 

Albergaria) 
94 31% 18 44% 2 33% 
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Equipamentos 

Número de freguesias equipadas 

Alentejo Alentejo Litoral Alcáce do Sal 

 
Nº % Nº % Nº % 

Parque de Campismo e/ou Caravanismo 20 7% 8 20% 1 17% 

Turismo no Espaço Rural 92 31% 15 37% 3 50% 

 

4.9.4.4. MODOS DE VIDA E IDENTIDADE TERRITORIAL 

Alcácer do Sal, porta de entrada no Alentejo, possui uma história e localização estratégica que lhe 

conferem um posicionamento privilegiado: a proximidade e os bons acessos a Lisboa e às praias 

oceânicas, paisagens diversificadas que passam pelo estuário do Sado, pelas imponentes albufeiras de 

Pego do Altar e Vale de Gaio, frondosos pinhais que ladeiam estradas e caminhos, arrozais a perder de 

vista e centros históricos acolhedores e surpreendentes. 

Ao nível do Património Natural, o Sado é uma presença constante, se antes era principal fonte de 

sustento de muitos, nos dias de hoje é um espaço de lazer e contacto com a natureza, com uma flora 

e fauna diversificada. 

Alcácer do sal é igualmente um concelho muito rico do ponto de vista do património. Neste ponto 

podemos salientar: 

 Castelo de Alcácer do Sal: conquistado em 

1160 por D. Afonso Henriques, foi 

reconquistado pelo Islão e finalmente 

tomado no reinado de D. Afonso II, em 

1217. As escavações arqueológicas 

realizadas encontram num perímetro curto, 

marcas do Neolítico final, Idade do Ferro, um 

fórum romano , vestígios das fases Almóada, 

Califal e do Período dos Taífas. Foi sede da 

ordem de Santiago de Espada, assistiu à 

aclamação de D. Manuel I como rei e recebeu as freiras clarissas do Convento de Aracoelli. 

Hoje, alberga uma pousada e um museu. 
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 Ermida de Nossa Senhora do Bom Sucesso: Igreja que remonta ao século XII, situada no 

Torrão, cuja arquitectura é de cariz popular. 

 Igreja de Santa Susana: provavelmente construída no século XVI, esta pequena igreja, que 

pertenceu à Ordem de Santiago, é totalmente abobadada e possui um retábulo com pinturas 

atribuídas ao Mestre da Lourinhã. 

 Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal: edifício datado do século XVI mandado construir por D. 

Rui Salema, alberga actualmente Biblioteca Municipal, mas já foi também sede dos Bombeiros 

e quartel da GNR.  

 Igreja de Santa Maria do Castelo: sucedendo no mesmo local a um templo pagão, depois 

transformado em igreja paleocristã, e a uma mesquita muçulmana, dentro de muralhas, 

ergue-se a Igreja de Santa Maria do Castelo. Matriz de Alcácer do Sal é um dos poucos 

exemplares doromânico tardio que se conservam no sul do País. Esta igreja, já foi considerada 

a mais importante da cidade, sede da mais antiga paróquia da arquidiocese de Évora. 

 Santuário do Senhor dos Mártires: é dos templos cristãos mais antigos do país e um 

importante local de romagem associado à ocorrência de milagres, abarcando hoje um núcleo 

museológico com uma vasta colecção de cabeceiras de sepultura medievais, fragmentos de 

estátuas e capiteis , bem como um conjunto de elementos de arte sacra.  

 Igreja da Misericórdia: a sua decoração é composta por milhares de azulejos coloridos, do tipo 

padrão. A pintura no tecto tem por autor o setubalense Francisco Augusto Flamengo e 

representa as três virtudes: A Esperança, a Fé e a Caridade. 

 Igreja da Palma: a igreja actual de Palma resulta da reconstrução efectuada após o terramoto 

de 1755, altura em que o antigo templo foi totalemnte destruído . Um dos principais 

destaques vai para os coloridos azulejos de inspiração rococó. 

Ressalva-se ainda o artesanato deste concelho que está relacionado com a utilização de materiais 

presentes na vida quotidiana e retoma, por vezes, a tradição e as funções da faina agrícola: trabalhos 

em couro como as selas e respectivas guarnições, carteiras e malas, peças trabalhadas em madeira, 

cestaria de verga e bordados e rendas.  

Também a gastronomia de Alcácer do Sal é muito rica, encontrando expressão em pratos elaborados à 

base de carne de borrego, porco e caça, revelando a tradição alentejana, sendo o azeite um dos 
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produtos com grande relevância na confecção dos pratos locais (o qual provem dos olivais mais 

próximos).   

Segundo informações recolhidas no portal electrónico do Alentejo Litoral 

(www.alentejolitoral.pt), as iniciativas anuais de maior expressão e que acontecem 

regularmente neste concelho são a Feira do Mel, a Feira 

do Pinhão (o pinhão é actualmente uma das fontes de 

riqueza de Alcácer), a Feira da Doçaria Regional, a 

Feira do Torrão e a Feira de Outubro.  Para além destas 

pode-se ainda assistir a corridas de touros e à 

comemoração dos Santos Populares em Junho. 

 

4.9.5. ENQUADRAMENTO LOCAL 

A Herdade da Alápega é uma propriedade rural com cerca de 713 hectares, localizando-se junto da 

barragem do Pego do Altar e da povoação de Santa Susana. 

Esta herdade constitui uma zona inabitada, sendo que as infra-estruturas presentes no seu interior se 

resumem às estradas que a servem ou que a atravessam. Neste ponto salienta-se a EN253 (que faz a 

ligação de Alcácer do Sal a Montemor-o-Novo, e que permite o acesso à Herdade em estudo) que 

delimita, parcialmente, a Oeste a área de estudo, atravessando-a transversalmente na Zona Norte; e 

o CM1063-1 que atravessa igualmente a Herdade, iniciando-se precisamente no seu interior, saindo 

depois para Noroeste em direcção à localidade de Barrancão. 
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Figura 4.53 – Rede viária atravessada pelo projecto em análise.  

Internamente a Herdade está bem servida por uma rede de caminhos não asfaltados, destinados à 

gestão da propriedade dos pontos de vista agrícola e florestal e para a prevenção de incêndios. 

Ao nível da ocupação do solo a Herdade da Alápega caracteriza-se por extensas manchas de 

povoamentos florestais, denotando-se igualmente a presença de pinhais e montado (a nascente da 

EN253 e do CM1363-1 existe uma área significativa onde predominam pastagens que alimentam 

caprinos, ovinos e bovinos), encontrando-se também manchas menores de eucalipto, mas em fase de 

regressão. 

Nas fotografias seguintes podem observar-se vários panoramas da Herdade da Alápega.  
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Fotografia 4.9 – Vários panoramas da Herdade da Alápega. 
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4.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

4.10.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Carta Europeia do Ordenamento do Território (Conselho da Europa, 1998, p. 9 - 10) – documento 

oficial sobre a temática - define o ordenamento do território como “(…) tradução espacial das políticas 

económica, social, cultural e ecológica da sociedade. (…) É simultaneamente, uma disciplina científica, 

uma técnica administrativa e uma política que se desenvolve numa perspectiva interdisciplinar e 

integrada tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à organização física do espaço 

segundo uma estratégia de conjunto.”  

No seguimento, pretende-se com esta análise evidenciar o contributo do ordenamento do território em 

contexto de usos e avaliação de apropriação de novos usos propostos com o desenvolvimento da 

Herdade da Alápega.  

Para o efeito, a concepção da área de estudo do presente factor ambiental corresponde a uma área 

definida por um corredor de 400m envolvente às infra-estruturas previstas no projecto. Abrange, por 

conseguinte, o concelho de Alcácer do Sal (Desenho EIA-RF.00-PGT-01 e Desenho EIA-RF.00-PGT-02 

– Carta Síntese de Ordenamento e Carta Síntese de Condicionantes, respectivamente).  

Propõe-se, em termos metodológicos, uma visão integrada, tendo em consideração as características 

do projecto em causa e as do território envolvente. São, assim, contemplados os seguintes pontos: 

 Estrutura e diferenciação do território, no sentido de contextualização; 

 Modelos de desenvolvimento, na análise das diferenciadas figuras de planeamento com 

relevância para o projecto em causa a incidirem sobre a área de estudo nos diversos níveis de 

planeamento (nacional, regional e municipal); 

 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública, que poderão constituir-se como 

condicionantes ou limitações ao projecto. 
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4.10.2. ESTRUTURA E DIFERENCIAÇÃO DO TERRITÓRIO 

4.10.2.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

A localização administrativa (distritos e concelhos) e territorial (NUT’s) da Herdade da Alápega é 

sintetizada no quadro e figura que se seguem: 

Quadro 4.60 – Enquadramento Nacional e Regional do projecto 

NUT II NUT III Distrito Concelho 

Alentejo Alentejo Litoral Setúbal Alcácer do Sal 

O concelho de Alcácer do Sal integra administrativamente seis freguesias: Santa Maria do Castelo, 

Santiago, Santa Susana, São Martinho, Comporta e Torrão, totalizando um quantitativo populacional 

de 13 017 habitantes. Apresenta-se como o segundo maior concelho pertença do distrito de Setúbal 

em termos de áreas, com uma ocupação de 1 479,94 Km2. Confina a norte com os concelhos de 

Palmela, Vendas Novas e Montemor-o-Novo; a nordeste com o de Viana do Alentejo; a leste com o do 

Alvito; a sul com o de Ferreira do Alentejo e Grândola; a Oeste também por Grândola e a Noroeste, 

através do Estuário do Sado, por Setúbal (conforme a figura seguinte). 
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Figura 4.54 - Enquadramento nacional e regional do concelho interceptado pelo projecto 

A Região do Alentejo limita a norte com a Região Centro, a leste com a Espanha, a sul com o 

Algarve e a oeste com o Oceano Atlântico. Integra quatro unidades territoriais: Alentejo Litoral, Alto 

Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo. Em 2008, apresentava um quantitativo populacional de 

757 069 habitantes (cerca 7,5% da população do continente). 
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A sub-região do Alentejo Litoral encontra-se dividida entre o distrito de Setúbal e o distrito de 

Beja. Limita a norte com a Península de Setúbal, a leste com o Baixo Alentejo; a sul com o Algarve e a 

oeste com o Oceano Atlântico. Compreende 5 concelhos, em 5 261 km² e 95 524 habitantes (2008). 

O distrito de Setúbal é o oitavo maior de Portugal, ocupando uma área de 5064 Km². Compreende 

treze concelhos com um quantitativo populacional em 2008 de 124 459 habitantes. Confina a norte 

com o distrito de Lisboa e o de Santarém, a leste com o de Évora e Beja, a sul com o de Beja e a 

oeste com o oceano Atlântico. 

 

4.10.2.2. POVOAMENTO E REDE URBANA 

O concelho em estudo integra-se numa região, que enfatiza uma rede urbana ostentada por alguns 

desequilíbrios ocasionados pelo reduzido número de pólos urbanos de média dimensão e pela 

desertificação constante das áreas rurais. Prevalecem, lugares de pequena dimensão, com 

afastamentos significativos comparativamente às sedes de concelho. Acresce-lhe um sistema 

monocêntrico e débil, incluso num território rural, em que as principais cidades não se configuram 

com nenhum sistema de rede, resultante das escassas relações entre centros urbanos, como também 

da fraca articulação das cidades de maiores dimensões com o restante sistema urbano (ao nível das 

sedes de concelho), pelos ritmos muito diferenciados de crescimento e investimento caracterizadores 

dos centros urbanos. 

Efectivamente, apenas se constata a existência de interacções fortes entre os centros urbanos de 

Santiago do Cacém e Sines, que dada a intensidade de fluxos, é legítimo considerar o único caso de 

integração entre os centros urbanos de toda a região do Alentejo. 

À desarticulada estrutura urbana, soma-se um povoamento fortemente marcado por fenómenos 

migratórios (repulsa demográfica exercida pelas zonas rurais periféricas, e consequente transferência 

de população para a sede de concelho ou para fora da região que integra a área de estudo em 

análise), por vezes acompanhados da descaracterização da imagem das cidades e aglomerados 

urbanos, nomeadamente nas novas expansões. 

Particularizando a análise ao concelho em estudo, verifica-se que as características da região na qual 

se insere são igualmente aplicáveis a este. Eminentemente rural, no qual a cidade de Alcácer do Sal 

constitui o núcleo mais significativo do concelho. Ocupa a 4.ª posição em termos de hierarquia em 
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contexto sub-regional (Alentejo Litoral), com um índice de centralidade21 de 4,30, o que lhe confere a 

117.ª posição na hierarquia ao nível do Continente e Região Autónoma da Madeira.  

Mediante o seu índice de centralidade, o concelho em estudo não se evidencia em termos de áreas de 

influência22, polarizando apenas áreas de reduzidas dimensões, coincidentes maioritariamente com os 

limites de concelho; quando estabelecidas relações, assumem um carácter de dependência face aos 

centros urbanos. 

Nesta óptica e sendo o policentrismo um assunto em discussão, construir um sistema urbano de 

suporte à coesão territorial constitui objecto de análise no Plano Regional de Ordenamento do 

Território - PROT – Alentejo (em elaboração). De acordo com o modelo territorial, nele definido, 

apresentado seguidamente, Alcácer do Sal apresenta-se como um centro urbano estruturante (CUE), 

para o qual se propõe o desenvolvimento de um conjunto de funções especializadas, ou um leque de 

funções razoavelmente diversificado, polarizador do sistema urbano e regional. Para o efeito, aponta-

se a necessidade de se estruturar um subsistema urbano, sendo proposto, para o concelho em estudo 

e sua envolvente, o subsistema urbano do Litoral Alentejano, que se estende entre Alcácer do Sal e 

Odemira, assente numa rede de centros urbanos ancorados em Sines – Santiago do Cacém – Santo 

André. Detém uma localização geográfica favorável para fortalecer as relações com a metrópole de 

Lisboa, Évora e Beja. Para o Algarve, poderá vir a representar um território atractivo, fundamentado 

numa cooperação turístico-ambiental. 

Do exposto, e muito embora a estrutura do sistema urbano da região se afigure débil, a mesma não 

inviabiliza o desenvolvimento da mesma. Muito contrário, com a adopção de estratégias adequadas, a 

vantagem desta tipologia de centros urbanos pode consubstanciar novos impulsos ao desenvolvimento 

espacial rural, na medida em que interagem com a sua área envolvente e a relação rural/urbana 

clássica. Se de facto existir uma boa ligação às rede de tráfego, esses centros podem maximizar o seu 

lucro de migração entre si e regiões. O Modelo Territorial proposto no PROT Alentejo (em elaboração) 

é apresentado de seguida. 

                                                

21 Numa perspectiva funcional, os centros urbanos mantém uma relação hierárquica ente si, mediante a 

concentração de funções que detém. Assim, quanto mais raras forem as funções, mais especializados serão os 

centros urbanos e consequentemente apresentarão índices de centralidade mais elevados. 
22 As funcionalidades que caracterizam os centros urbanos permitem criar áreas de influência/hinterlands, que 

aumentam consoante a maior diversificação e/ou especialização. Assim, os centros urbanos com maiores índices de 

centralidade são simultaneamente os que detém maiores quantitativos populacionais nas suas áreas de influência. 
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Fonte: PROT Alentejo, em elaboração; s/escala 

Figura 4.55 – Modelo Territorial Proposto do PROT Alentejo (em elaboração) 
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4.10.2.3. REDE VIÁRIA E ACESSIBILIDADES 

Em termos de acessibilidades, afere-se um concelho inserido num território com uma rede viária 

razoável, assegurada por dois eixos dominantes, estabelecendo a ligação Sul-Norte (Região 

Metropolitana de Lisboa e Algarve) e Litoral-Interior (Tróia-Sines e Espanha), conforme o explanado 

na figura seguidamente apresentada 

 

Fonte: Carta Educativa do Concelho de Alcácer do Sal 

Figura 4.56 – Modelo Territorial Proposto 

No primeiro eixo, a ligação efectua-se pela Auto-estrada A2 e pela Estrada Nacional – EN5, que 

permite estabelecer relações, essencialmente com as cidades de Setúbal e Lisboa. No segundo, a 

ligação é concretizada pela Estrada Nacional n.º 253, que liga Alcácer do Sal ao Litoral, envolvendo 

toda a zona de praias de Tróia a Sines, e ao Interior, passando por Montemor-o-Novo até à 

Estremadura Espanhola. 
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No que respeita à rede ferroviária, o Concelho de Alcácer do Sal é servido pela rede ferroviária 

nacional, possuindo um apeadeiro, permitindo o transporte de pessoas e mercadorias. 

 

4.10.3. MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 

4.10.3.1. INSTRUMENTOS DE ESTRATÉGIA NACIONAL 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) define como grande desígnio estratégico “a 

qualificação dos portugueses e das portuguesas, valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e 

a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e 

sócio-cultural e de qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades 

e, bem assim, do aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas”. 

A prossecução deste desígnio é assegurada por três agendas operacionais, destacando-se a Agenda 

Operacional para a Valorização Territorial, pela natureza do projecto em estudo, ao constituir como 

objectivo fundamental a “valorização das actividades económicas e coesão territorial”. 

A mais-valia do projecto em causa é mais uma vez evidenciada ao nível das estratégias delineadas no 

Plano Estratégico Nacional do Turismo - PENT, ao desempenhar um papel de suporte ao 

desenvolvimento das mesmas. Define como visão a afirmação de Portugal como um dos “(…) destinos 

de maior crescimento na Europa, através do desenvolvimento baseado na qualificação e 

competitividade da oferta, transformando o sector turístico num dos motores de crescimento da 

economia nacional”. Para o efeito, prevê-se o desenvolvimento de pólos turísticos, constituindo o pólo 

turístico do Litoral Alentejano, no qual Alcácer do Sal se inclui. Objectiva-se para este pólo, um 

crescimento de turistas, em número e valor, acompanhado da preservação dos recursos naturais, pelo 

que a oferta hoteleira de qualidade, actualmente em reduzido número, deverá crescer a curto prazo. 
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4.10.3.2. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

ÂMBITO NACIONAL 

O âmbito nacional “(…) define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço nacional, 

estabelecendo directrizes a considerar no ordenamento regional e municipal e a compatibilização entre 

os diversos instrumentos de política sectorial com incidência territorial, instituindo, quando necessário, 

instrumentos de natureza especial” (artigo 7.º da Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto).  

No concelho de Alcácer concretiza-se mediante os seguintes instrumentos: 

1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT 

Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 04 de Setembro é rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 

80-A/2007 de 07 de Setembro e pela Declaração de Rectificação n.º 103-A/2007, de 02 de Novembro. 

As directrizes e orientações constantes no mesmo traduzem um modelo de organização espacial, 

tendo em conta o sistema urbano, as redes, as infra-estruturas e os equipamentos de interesse 

nacional, áreas agrícolas, ambientais e patrimoniais. 

Da sua análise, ressalva-se a importância da variante em estudo ao ajustar-se no seu objectivo 

estratégico 2.º Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços 

ibérico, europeu, atlântico e global, cujo objectivo específico consiste em “implementar uma estratégia 

que promova o aproveitamento sustentável do potencial turístico de Portugal às escalas nacional, 

regional e local”. Para o efeito, implementar o Plano Estratégico Nacional de Turismo é uma das 

medidas a implementar.  

2. Planos de Bacia Hidrográfica (PBH)  

Numa perspectiva de valorização, protecção e gestão equilibrada de recursos hídricos, a sua gestão 

passa pela aprovação de Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) de acordo com o Decreto-Lei 45/94, de 

22 de Fevereiro, regime regulador do planeamento de recursos hídricos, em cumprimento do disposto 

na Lei de Bases do Ambiente. 

Constituem-se como planos sectoriais os que definem uma abordagem integrada dos aspectos 

técnicos, económicos, ambientais e institucionais em articulação com o envolvimento de agentes 

económicos e as populações directamente interessadas. 
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O concelho em estudo constitui área de intervenção do Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Sado, 

aprova aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2002, de 10 de Janeiro). 

Estabelece como objectivos estratégicos 

  “Assegurar o abastecimento de água a toda a população em adequadas condições de 

qualidade e fiabilidade, reconhecendo que é um direito fundamental de todos os cidadãos o 

acesso a uma determinada quantidade básica de água em boas condições de qualidade; 

 Assegurar a disponibilidade de água para os diferentes sectores de actividade sócioeconómica, 

designadamente a agricultura, a indústria e a energia, e o comércio e serviços, reconhecendo 

que a sustentabilidade da economia de baseadas sociedades depende do fornecimento de 

determinadas quantidades razoáveis de água com qualidade adequada; 

 Recuperar e prevenir a degradação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e 

assegurar a estrutura e o bom funcionamento dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e dos 

ecossistemas terrestres associados, de forma articulada com os usos e a fruição dos meios 

hídricos, reconhecendo que a protecção da qualidade da água é um imperativo do objectivo 

mais vasto da protecção do ambiente e da conservação da natureza; 

 Prevenir e mitigar os efeitos das cheias, das secas e dos efeitos dos acidentes de poluição, 

reconhecendo a necessidade de salvaguardar a segurança e saúde das pessoas e bens”. 

No domínio do ordenamento do território, destacam-se como objectivos específicos: 

 “Estabelecer condicionamentos aos usos do solo, às actividades nas albufeiras e nos troços em 

que o uso não seja compatível com os objectivos de protecção e valorização ambiental dos 

recursos superficiais e subterrâneos; 

 Interditar a destruição de vegetação marginal, nos leitos e margens dos cursos de água, 

excepto quando se destine a garantir a limpeza e desobstrução destes ou a valorizar a sua 

galeria ripícola; 

 Identificar com rigor os solos com aptidão para o regadio e estabelecer condicionamentos aos 

usos do solo e actividades nas Áreas de Risco de Erosão e nas Áreas de Infiltração Máxima 

delimitadas pelo Plano de bacia, a ter em conta na revisão dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território, e promover a instalação de sistemas agro-florestais que 

contribuam para a protecção dos solos com maior risco de erosão; 
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 Elaboração dos Planos de Ordenamento das Albufeiras existentes e previstos”. Até à data 

encontra-se aprovado o POA do Alvito, de Vale do Gaio, Pego do Altar, Monte da Rocha, Fonte 

Serne e Campilhas. Os POA’s de Vigia, Caia e Roxo encontram-se em processo de revisão, 

tendo já decorrido o período de discussão deste último. 

De mencionar, que se encontra reconhecido no PBH referido, o peso da actividade turística para o 

território intervencionado. 

3. Planos Sectoriais com Incidência Territorial 

São considerados planos sectoriais os planos, programas e estratégias de desenvolvimento respeitante 

aos diversos sectores da administração central. Neste âmbito vigoram no concelho de Alcácer do Sal, 

o Plano de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo Litoral e o Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

O PROF do Alentejo Litoral é aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 39/2007, de 05 de Abril. A 

sua elaboração é determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 118/2000, de 24 de 

Agosto, em consonância com a Lei de Bases da Política Florestal e as orientações e objectivos do Plano 

de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa, que consagram pela primeira vez 

instrumentos de ordenamento e planeamento florestal. Devem os mesmos serem articulados com os 

restantes instrumentos de gestão territorial, promovendo, em ampla cooperação entre o Estado e os 

proprietários florestais privados, a gestão sustentável dos espaços florestais por eles abrangidos. 

O referido plano propõe um ordenamento dos espaços florestais norteado por uma visão de futuro: 

espaços florestais mais resilientes, onde a função de produção apresenta melhor enquadramento 

paisagístico e funcional, associado ao reconhecimento de uma fileira regional centrada no pinheiro-

manso. 

Das sub-regiões homogéneas definidas, a área de estudo integra-se na de Montados da Bacia do 

Sado, na qual se pretende a implementação e incrementação das funções de produção, de 

silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores e de protecção. Por conseguinte, constituem-se, 

para a mesma, os seguintes objectivos: 

a) “Direccionar as produções de cortiça no sentido de uma maior valorização dos produtos finais; 

b) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente o mel, os cogumelos, pinhão, 

plantas aromáticas, condimentares e medicinais 

c) Desenvolver a actividade silvopastoril 

d) Aumentar a actividade associada à caça 
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e) Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores associada ao aproveitamento para recreio 

nos espaços florestais” (artigo 17.º do regulamento do PROF em questão). 

Embora incidente na área de estudo em questão, não se prospectiva a interferência da mesma com 

zonas florestais relevantes (e.g. Perímetros Florestais e Floresta Modelo) nem com corredores 

ecológicos definidos no PROF do Alentejo Litoral. 

Resultante da aplicação das Directivas n.º 79/409/CEE – Directiva Aves e nº 92/43/CEE - Directiva 

Habitats, a implementação da Rede Natura 2000 é consubstanciada no Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 05 de Junho.  

Identificam-se no concelho em estudo o seguinte Sítio de Interesse Comunitário – SIC PTCON0033 – 

Cabrela, no qual a área de estudo se integra na totalidade, conforme o exposto na figura seguinte: 

 

Fonte: ICNB; s/escala 

Figura 4.57 – Interferência da área de estudo com o SIC Cabrela – PTCON0033 
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Segundo a Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 05 de Junho, constituem-se como 

factores de ameaça, a “degradação de troços de ribeiras devido a utilização agrícola das margens, 

pisoteio por gado, poluição orgânica (devida a esgotos domésticos e pecuárias intensivas) e despejo 

de lixos; intervenções nos cursos de água (regularizações, corte de vegetação, represamentos); 

florestação em áreas inadequadas, tais como encostas mais declivosas das principais ribeiras; 

intensificação agrícola; pressão cinegética e furtivismo; expansão urbano- turística”. 

Por conseguinte, “(…) as orientações de gestão deverão desenvolver-se segundo dois eixos de 

actuação prioritários: 

 Acompanhar as acções de ordenamento e gestão florestal, nomeadamente através de: 

definição e implementação de modelos de uso múltiplo do montado, baseado em sistemas 

extensivos; conservação das manchas florestais naturais mais desenvolvidas – azinhais e 

sobreirais (impedir cortes e evitar sobrepastoreio); controlo da instalação de novos 

povoamentos florestais, no que respeita a localização (preservando montado e azinhais), 

dimensão, composição e infra-estruturas de apoio (rede viária, corta-fogos, etc.), assim como 

a sua gestão futura; promoção da regeneração natural nos montados e bosques de sobro e 

azinho; e estabelecimento de sistemas de prevenção contra incêndios; 

 Preservar as linhas de água e vegetação ribeirinha (amiais, freixiais, tamargais), habitats 

fundamentais também para a conservação de espécies da fauna associadas a este meio, 

nomeadamente através de: melhoria da qualidade da água; condicionamento de obras de 

compartimentação do leito e de regularizações/corte de vegetação ribeirinha, sem prejuízo das 

limpezas necessárias ao adequado escoamento; planeamento das florestações de produção, 

de forma a salvaguardar as margens de linhas de água; condicionamento do acesso do gado 

às galerias ripícolas e juncais; e recuperação das galerias ripícolas degradadas. 

Importa igualmente ordenar a actividade cinegética (deverá contemplar, entre outras, acções que 

favoreçam as espécies de caça menor) e as actividades de recreio e lazer (nomeadamente actividades 

motorizadas), tendo em conta a preservação de áreas mais sensíveis. 

Dada a crescente procura da área numa vertente urbano-turística, deverá desenvolver-se um modelo 

de planeamento sustentável, de forma a minimizar os problemas de fragmentação de habitat 

decorrentes da construção dispersa”. 
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4. Planos Especiais de Ordenamento do Território – PEOT’s 

É pretensão dos planos especiais de ordenamento do território (PEOT’s) estabelecer regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e o regime de gestão compatível com a utilização 

sustentável do território. Pela sua natureza, prevalecem sobre os planos intermunicipais de 

ordenamento do território (PIOT’s) e planos municipais de ordenamento do território (PMOT’s), 

devendo verificar-se conformidade nestes com o estabelecido nos PEOT’s. 

Dada especificidade dos mesmos, o projecto em causa deverá considerar as possíveis condicionantes e 

orientações propostas nos mesmos, de forma a minimizar os seus impactes. 

Embora no concelho incida três PEOT’s (Plano de Ordenamento da Albufeira – POA - Vale de Gaio; 

Plano de Ordenamento da Albufeira – POA - do Pego do Altar e Plano de Ordenamento da Área 

Protegida – POAP - da Reserva Natural do Estuário do Sado), a área de estudo é objecto de 

intervenção do seguidamente enunciado: 

 Plano de Ordenamento da Albufeira (POA) do Pego do Altar (aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 35/2005, de 20 de Janeiro). 

A sua elaboração é determinada pela necessidade de definir um “ (…) modelo de ocupação da sua 

área de intervenção de forma a disciplinar, proteger, desenvolver e compatibilizar um conjunto de 

actividades, incluindo as de lazer, recreio e turismo, evitando a degradação do equilíbrio ambiental e 

salvaguardando a finalidade principal desta albufeira, a de rega” (artigo 2.º). 

A sua incidência incorre sobre o plano de água e respectiva faixa de protecção de uma largura de 

500m contados a partir do nível pleno de armazenamento (NPA) medida na horizontal. 

No seguimento e com base na análise da planta de síntese do respectivo, é aferida a interferência da 

área de jurisdição do mesmo de uma considerável parcela, no seu limite Nordeste, pela área de 

estudo. A área efectiva de implantação do projecto totaliza uma ocupação de cerca de 196 ha, 

protagonizada maioritariamente pela Estrutura Ecológica (Principal e Secundária) e situações de 

interferência marginal da área para implantação do campo de golfe (G2). Alerta-se para as seguintes 

situações de interferência da rede viária secundária nas imediações do Aldeamento 9 (interferência 

marginal de zona florestal de protecção, igualmente classificada como zona de protecção ambiental, 

com aproveitamento do caminho existente) e do Aldeamento 10 (afectação de zona florestal de 

protecção, também considerada zona de protecção ambiental, e zona com aptidão para a localização 

de empreendimentos turísticos, com aproveitamento parcial do caminho existente). 
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As interferências mencionadas efectuam-se nas seguintes áreas de intervenção definidas: 

 Zona de reserva: correspondente a uma faixa marginal da albufeira, compreendida na zona de 

protecção. Estende-se por uma largura máxima de 50m, medidos na horizontal a partir do 

NPA; 

 Zona com aptidão para a localização de empreendimentos turísticos: devem ser submetidas 

na sua totalidade a plano de pormenor; 

 Zonas florestais de protecção: constituídas por áreas com uso preferencial de floresta de 

protecção, de modo a assegurar o continuum verde e ecológico; 

 Zona de protecção ambiental: zonas que apresentam “(…) elevada probabilidade de ocorrência 

de espécies animais de interesse comunitário e ou de nidificação de aves com estatuto de 

ameaça, que exige protecção rigoroso”. 
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Figura 4.58 – Interferência da área de estudo com o Plano de Ordenamento da Albufeira do 

Pego do Altar 

De acordo com o estipulado no regulamento do plano em apreço, nas áreas referidas não são 

permitidas novas construções; quando permitidas, nas zonas com aptidão para a localização de 

empreendimentos turísticos, deverão ser cumprir as regras estipuladas, a capacidade de alojamento, 

não poderá ultrapassar as 300 camas; e área bruta de construção máxima, de 1200m². Ainda nesta 

óptica, as novas construções devem respeitar um afastamento de 100m a partir do NPA, ficando esta 

faixa reservada ao estabelecimento de uma zona verde, com adequado enquadramento paisagístico. 
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ÂMBITO REGIONAL 

O âmbito regional “(…) define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional em 

estreita articulação com as políticas nacionais de desenvolvimento económico e social, estabelecendo 

as directrizes orientadoras do ordenamento municipal” (artigo 7.º da Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto). 

Materializa-se através dos Planos Regionais de Ordenamento do Território – PROT’s. 

Face à nova geração de Planos Directores Municipais, que se pretendem mais estratégicos, os PROT’s 

devem fornecer um quadro de referência estratégica de longo prazo que permita aos municípios 

estabelecerem as suas opções de desenvolvimento e definirem regras de gestão territorial compatíveis 

com o modelo consagrado para a Região. Neste sentido, os novos PDM’s cuja revisão já está iniciada 

ou mesmo concluída terão que se adequar às orientações do PROT logo que elas sejam formuladas. 

Considera-se, neste ponto, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo Litoral 

– PROTALI, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/93, de 27 de Agosto, que quando aprovado 

o PROT Alentejo será revogado por este. 

Na sua elaboração pesou um correcto ordenamento do território, no sentido de preservar os recursos 

naturais, qualidade do ambiente e valores paisagísticos, centrado numa visão integrada e 

compatibilização dos interesses de âmbito nacional, regional e local. 

Constitui como área de intervenção com interesse para o projecto o concelho de Alcácer do Sal, 

definindo como objectivos fundamentais: 

a) “Regulamentar a ocupação, uso e transformação do solo de modo a promover a sua 

adequação às potencialidades de cada área; 

b) Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permita preservar os valores patrimoniais, 

urbanísticos e paisagísticos; 

c) Constituir um enquadramento de âmbito regional para os planos municipais de ordenamento 

do território; 

d) Servir de suporte à gestão do território” (artigo 5.º do regulamento do Plano em questão). 

Para efeitos de condicionamento à ocupação urbanística e turística, o PROTALI divide a respectiva área 

de intervenção em três faixas, integrando-se a área de estudo em questão, na denominada Faixa 

Interior (FI), cujos índices urbanísticos a respeitar na ocupação turística são definidos em sede de 

Plano Director Municipal - PDM. 
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Enquanto modelo territorial proposto, foram constituídos três zonamentos: estrutural, geral e especial. 

Neles, são interferidos pelo projecto, os seguintes espaços, conforme figuras que seguidamente são 

apresentadas: 

1) Zonamento estrutural: 

 Áreas com interesse regional ou local para a conservação da Natureza, designadamente a 

Ribeira de S. Cristóvão. Nelas são proibidas ”(…) actos ou actividades que deteriorem ou 

destruam os habitats das espécies da flora e da fauna abrangidas pelos anexos I e II a 

Convenção de Berna, aprovada pelo Decreto-lei n.º 95/81, de 23 de Julho, ou que 

degradem os habitats naturais ameaçados” (artigo 14.º do regulamento do PROTALI). 

 Outras áreas indispensáveis à conservação da natureza, à estabilidade ecológica e à 

utilização sustentada dos recursos naturais que integram: 

o Áreas de Reserva Ecológica Nacional – REN, com risco de erosão, pelo que se deve 

ter em conta o constante no regime da mesma. Remete-se para o factor ambiental 

“Solos, RAN E REN”, uma abordagem mais criteriosa ao regime da REN; 

o Sistemas florestais ou silvo-pastoris a proteger e a valorizar (montados e pinhais 

mansos), sujeitas a parecer das entidades competentes; 

2) Zonamento geral: área de estudo inclusa na sua totalidade em áreas rurais, classificado, em 

termos de edificabilidade, como solo não urbanizável: 

 Áreas florestais ou pratenses: áreas nas quais são proibidas “(…) todas as acções que 

impliquem alteração ao uso dominante (…), salvo quando não diminuam ou destruam as 

suas aptidões ou potencialidades para a produção vegetal” (artigo 28.º); 

 Áreas de matas ou matas de protecção e recuperação: áreas que “(…) assegurem a 

protecção e recuperação de recursos naturais e o desenvolvimento de actividades 

compatíveis, nomeadamente caça, apicultura, pastoreio, produção lenhosa e de cortiça, 

plantas aromáticas e condimentares” (artigo 30.º). 
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3) Zonamento especial: não se verifica quaisquer condicionamentos na área de estudo. 

 

Figura 4.59 – Interferência da área de estudo com o Plano Regional de Ordenamento do Território 

do Alentejo Litoral – Zonamento Estrutural  

Fonte: PROTALI; s/escala 
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Figura 4.60 – Interferência da área de estudo com o Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo Litoral – Zonamento Geral 
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Fonte: 

PROTALI; s/escala 

Figura 4.61 – Interferência da área de estudo com o Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo Litoral – Zonamento Especial 

Tendo em conta que o PROT da Região do Alentejo encontra-se em elaboração (tendo já decorrido o 

período de discussão pública de 05 de Maio a 07 de Maio de 2009), importa, contudo reter, no sentido 

meramente indicativo que em matéria de desenvolvimento turístico, o PROT em questão tem em 

conta na sua proposta de modelo territorial o zonamento de áreas, potenciando as especificidades 

sub-regionais referentes aos valores e recursos turísticos. A incluir-se, o concelho de Alcácer do Sal, 

na zona E – Litoral Alentejano, cujas potencialidades permitem a realização de um conjunto de 

actividades de animação turística, importantes para a diversificação e consolidação da oferta 

existente. 
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ÂMBITO MUNICIPAL 

O âmbito municipal “(…) define, de acordo com as directrizes de âmbito nacional e regional e com as 

opções próprias de desenvolvimento estratégico, o regime de uso do solo e a respectiva programação” 

(artigo 7.º da Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto). Concretiza-se através dos seguintes instrumentos: 

• Os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território – PIOT’s; 

• Os Planos Municipais de Ordenamento do Território – PMOT’s, compreendendo os Planos 

Directores Municipais – PDM’s, os Planos de Urbanização – PU’s - e os Planos de Pormenor – 

PP’s. Constituem-se como instrumentos de natureza regulamentar aprovados pelos 

municípios, que determinam o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução 

previsível da ocupação humana da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala 

adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental. 

Neste sentido, foi solicitada à Câmara Municipal de Alcácer do Sal, a existência de PIOT’s, PP’s ou 

PU’s, que suscitasse relevância de análise neste factor ambiental. Foi aferido que “(…) para a área de 

estudo, nada consta”. Para a área envolvente somente se identifica o Plano de Pormenor de Santa 

Susana, aprovado em Assembleia Municipal em 08.06.1988 (…)” (ver Anexo I – Correspondência 

Enviada e Recebida). No sentido de melhor esclarecer a eventual interferência do PP mencionado foi 

solicitada informação mais específica, da qual consta que a área de estudo considerada no presente 

não afecta os limites daquele. 

Do exposto, o âmbito municipal é analisado com base no PDM incidente na área de estudo. 

Plano Director Municipal – PDM  

O Plano Director Municipal - PDM “estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e 

articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e 

regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal”. Serve de “referência 

para a elaboração dos demais planos municipais de ordenamento do território e para o 

estabelecimento de programas de acção territorial, bem como para o desenvolvimento das 

intervenções sectoriais da administração do Estado no território do município (…)” (artigo 84.º do DL 

n.º 380/99, de 22 Setembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 316/2007, de 19 Setembro). 
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Ao incluir-se, a área de estudo, no concelho de Alcácer do Sal, é relevante o respectivo PDM, aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/94, de 03 de Março, alterado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º86/99, de 15 de Julho (1.ª alteração) e pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 170/2004, de 04 de Novembro (2.ª alteração). Refira-se que este PDM encontra-se 

actualmente em processo de revisão. O respectivo Regulamento e Carta de Ordenamento (Desenho 

EIA-RF.00-PGT-01 – nome do desenho, constante no Volume XXX) servem de base para a análise 

deste ponto. 

Constituem-se como objectivos do PDM: 

a) “Desenvolver uma rede urbana equilibrada; 

b) Compatibilizar a melhoria das acessibilidades na rede nacional com a rede urbana concelhia, 

minimizando impactes ambientais; 

c) Promover a utilização racional dos recursos naturais e o desenvolvimento do sistema agrário; 

d) Promover o desenvolvimento das actividades industriais e o aumento do grau de 

transformação das produções locais; 

e) Promover o ordenamento e a qualidade dos espaços urbanos; 

f) Valorizar o património construído e arqueológico” (artigo 1.º do regulamento do PDM). 

De mencionar que no PDM em apreço são contempladas as acções inerentes ao desenvolvimento 

turístico, atendendo inclusive, na sua Carta de Ordenamento, faixas consagradas no PROTALI, para 

efeitos de delimitação de áreas de desenvolvimento turístico, integrando-se a área de estudo na Faixa 

Interior (FI), na qual é permitida empreendimentos turísticos.  

Do zonamento definido em sede de PDM, a área de estudo interfere na sua totalidade em Solo rural, 

classificadas como áreas não urbanizáveis e categorizadas nas seguintes classes de espaço: 

Quadro 4.61 – Classes de espaço afectadas pelo projecto 

Uso do Solo/ Categorias Sub-categorias  

Espaços agrícolas Sequeiro 

Espaços florestais 
De Protecção 

De Produção 

A distribuição espacial das interferências das classes identificadas ostenta maior expressividade nos 

espaços florestais de protecção. Os restantes espaços reportam-se a situações pontuais representadas 

a oeste/sudoeste do limita da área de estudo.  
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Refira, no entanto, que a área efectiva de implementação da Herdade abrange somente espaços 

florestais, sendo regulamentado, para as mesmas, que “(…) somente será licenciada a edificação 

quando ela for destinada a habitação ou estiver vinculada à actividade agrícola, pecuária e infra-

estruturas (…)” (artigo 10.º do regulamento). Constituem excepções ao disposto, os casos inclusos na 

Faixa Interior (FI). Sendo este o caso da Herdade da Alápega, o projecto em causa deverá reger-se 

pelas disposições expressas no artigo 7.º, que estabelecem para os empreendimentos fora dos 

aglomerados um número máximo de 2 pisos, uma densidade máxima de 35 camas/ha e um índice de 

utilização líquido de 0,15.  

Nesta óptica, patenteia-se a consonância do projecto em estudo com o estipulado na legislação em 

vigor, pelos parâmetros considerados em projecto e apresentados no quadro seguinte: 

Quadro 4.62 – Parâmetros de edificação, previstos e legislados 

Parâmetros PDM Área de estudo 

N.º de Pisos 2 2 

Densidade de camas 35 camas/ha 4,93 

Índice de Utilização Líquido 0,15 0,017 

 

4.10.4. CONDICIONANTES, SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E 

RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Entende-se por servidão administrativa “ (…) o encargo imposto sobre um imóvel em benefício de uma 

coisa, por virtude da utilidade pública desta” (DGOTDU, 2006) diferenciada do conceito de restrição de 

utilidade pública versada como “(…) toda e qualquer limitação sobre o uso, ocupação e transformação 

do solo que impede o proprietário de beneficiar do seu direito de propriedade pleno, sem depender de 

qualquer acto administrativo uma vez que decorre directamente da Lei” (DGOTDU, 2006). 

Serve de apoio para o presente ponto a Carta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal 

representada no Desenho EIA-RF.00-PGT-02 e a Carta de REN - Desenho EIA-RF.00-SRR-03, 

apresentadas no volume das Peças Desenhadas. 
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Por forma a enriquecer a análise, foram igualmente incluídos outros elementos, que poderão 

constituir-se como condicionantes, solicitadas e disponibilizadas junto de entidades competentes, para 

além dos identificados aquando a realização de trabalho de campo. 

No seguimento, são expressas no quadro seguinte as seguintes Condicionantes, Servidões e 

Restrições de Utilidade Pública identificadas na área de estudo: 

Quadro 4.63 – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes 

na área de intervenção do projecto 

Categoria Servidão 

Recursos Naturais 

Domínio Público Hídrico 

Albufeiras de Águas Públicas 

Reserva Ecológica Nacional - REN 

Árvores protegidas por legislação nacional 

Rede Natura 2000 

Recursos minerais 

Infra-estruturas 
Rede Viária 

Vértice geodésico 

 

4.10.4.1. RECURSOS NATURAIS 

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO 

A sua constituição, enquanto restrição de utilidade pública, é regulamentada pela Lei n.º 54/2008, de 

15 de Novembro (rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 4/2006, Diário da República n.º 11, I 

Série-A, de 16 de Janeiro), no capítulo III do Decreto-lei n.º 468/71, republicado pela Lei n.º 

16/2003, de 04 de Junho e na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 

O Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 391-A/2007 de 21 de 

Dezembro, estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos. O Decreto-Lei n.º 100/2008 de 16 

de Junho estabelece os procedimentos relativos ao destino a dar às áreas compreendidas no domínio 

público hídrico do Estado em relação aos usos com este compatíveis, nos termos legais, ou quando 

deixem de estar afectas exclusivamente ao interesse público do uso das águas. 
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Por conseguinte, de acordo com o factor ambiental “Recursos Hídricos”, identificam-se, na área de 

estudo, como principais linhas de água, a Ribeira de Alcáçovas, Ribeira de Remourinho (ou de 

Cristóvão) e a Ribeira de Santa Susana, assim como a existência de afluentes da albufeira do Pego do 

Altar e afluentes à Ribeira de Santa Susana. 

Pertenças do domínio público hídrico, as linhas de água mencionadas estão condicionadas ao abrigo da 

legislação em vigor. Desta forma, para as linhas de água não navegáveis, nem flutuáveis, é 

constituída uma servidão de 10m além do limite do leito (em condições de caudal médio), para as 

linhas de água navegáveis flutuáveis, estabelece-se uma margem de 30m além do limite do leito (em 

condições de cheia média).  

 

ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS 

A sua servidão constitui-se com a publicação do Decreto-lei n.º 502/71, de 18 de Novembro, do 

Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro (alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 37/91, de 

23 de Julho), da Portaria n.º333/92, de 10 de Abril, do Decreto Regulamentar n.º 3/2002, de 04 de 

Fevereiro e do Decreto-lei n.º 380/99, com a redacção dada pelo Decreto-lei n.º 310/2003, de 10 de 

Dezembro. 

Para efeitos do Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro, a albufeira do Pego do Altar 

encontra-se classificada como albufeira de águas públicas de utilização, sendo-lhe, portanto, fixada 

uma faixa de protecção com a largura de 500m a contar a partir da linha pleno de armazenamento 

(NPA), medida na horizontal. Dispõe, por conseguinte, de um plano de ordenamento, referido e 

analisado no ponto “Âmbito Nacional - Planos Especiais de Ordenamento do Território” do presente 

descritor. 

 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL – REN 

A Reserva Ecológica Nacional – REN – foi criada com a publicação do Decreto-lei n.º 321/83, de 05 de 

Julho, com o fundamento de se criar um regime jurídico de salvaguarda das zonas costeiras e 

ribeirinhas, águas interiores, áreas de infiltração máxima e zonas declivosas com risco de erosão, no 
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sentido de criar uma rede ecológica de preservação dos ecossistemas nacionais e de suporte à 

biodiversidade, indissociáveis de estabilidade territorial. 

O Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março revê o regime jurídico da REN, tendo sido alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 213/92 de 12 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 75/95 de 20 de Abri, pelo Decreto-Lei 

n.º 180/2006 de 6 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, a partir do qual se 

procede a uma revisão profunda do regime da REN. 

Verificam-se áreas classificadas como REN, designadamente áreas com risco de erosão, albufeira e 

faixa de protecção e leitos de curso de água, distribuídas ao longo da área de estudo. Refira-se, 

contudo, que dos sistemas identificados, apenas integram, no limite da Herdade, as áreas com risco 

de erosão e os leitos de cursos de água, conforme o cartografado no Desenho EIA-RF.00-SRR-03 – 

Carta de REN. 

Salienta-se que no factor ambiental “RAN e REN” realiza-se uma análise mais detalhada relativamente 

às áreas supra mencionadas. 

 

ÁRVORES PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Foi identificado na área de estudo Montado de Sobro e Azinho, pelo que se deve ter atender o 

constante no Decreto-lei n.º 169/2001 (alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 de Junho), que 

estabelece o regime jurídico de protecção ao sobreiro e à azinheira. 

De acordo com o mesmo, o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou 

isolados, carece de autorização e induz o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes 

autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies 

não seja afectada. 

Dispõe, no seu artigo 2.º, que em povoamentos de sobreiro ou azinheira não são permitidas 

conversões. Entenda-se por conversões “(…) alteração que implique a modificação do regime, da 

composição ou a redução de densidade do povoamento (…)” (artigo 1.º do regulamento supre 

mencionado). Constituem excepções, os empreendimentos de imprescindível utilidade pública e 

empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia local. Assim, os 
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cortes a efectuar neste contexto só podem ser autorizados quando “(…) reúnam, cumulativamente, as 

seguintes condições: 

a) Área sujeita a corte não ultrapassar o menor valor entre 10% da superfície da exploração 

ocupada por sobreiros ou azinheiras ou 20 ha, limite este que deve contabilizar cortes 

anteriores realizados após Janeiro de 1997 e manter-se válido no caso de transmissão ou 

divisão da propriedade; 

b) Verificar-se uma correcta gestão e um bom estado vegetativo e sanitário da restante área 

ocupada por qualquer das espécies” (artigo 3.º).  

Refira-se que é efectuada uma análise mais pormenorizada das áreas de montado na área de estudo 

no factor ambiental “Uso Actual do Solo”. 

 

REDE NATURA 2000 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica europeia que resulta da aplicação da Directiva Ave 

(Directiva n.º 79/409/CEE) e a Directiva Habitats (Directiva n.º 92/43/CEE) transpostas para o direito 

interno pelo Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro. 

A observância do confronto da área estudo com um Sítio de Interesse Comunitário – SIC PTCON00033 

– Cabrela. É, portanto, efectuada a análise do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 no ponto “Âmbito 

Nacional – Planos Sectoriais com Incidência Territorial” do presente factor ambiental. 

 

RECURSOS MINERAIS 

Com base na informação disponibilizada pela Direcção Geral de geologia e Energia (DGEG), foi 

identificado um Contrato de Prospecção e Pesquisa, junto ao seu limite Oeste e Sudoeste, sujeita aos 

condicionamentos da legislação em vigor, nomeadamente: 

 Decreto-Lei n. º 90/90, de 16 de Março, estabelece o regime jurídico de revelação e 

aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, genericamente designados 
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por recursos geológicos, integrados ou não no domínio público, com excepção das ocorrências 

de hidrocarbonetos; 

 Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, aplica-se ao aproveitamento de depósitos minerais. 

 

4.10.4.2. INFRA-ESTRUTURAS 

REDE VIÁRIA 

A rede rodoviária nacional definida no Plano Rodoviário Nacional – PRN (Decreto-lei n.º 222/98, de 17 

de Julho e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-lei n.º 182/2003) integra a rede 

nacional fundamental (Itinerários Principais – IP’s) e a rede nacional complementar (Itinerários 

Complementares – IC’s e Estradas Nacionais - EN). Foi igualmente criada outra categoria de estradas 

com interesse supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional, designadamente Estradas 

Regionais (ER). 

A constituição da servidão à rede viária pretende, por um lado, proteger essas vias de ocupações 

demasiado próximas que afectem a segurança do trânsito e visibilidade; e por outro, garantir a 

possibilidade de futuros alargamentos das vias e a realização de obras de beneficiação. 

O regime aplicável a esta servidão segue o previsto no Decreto-lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro, para 

as estradas classificadas no actual PRN. Para as servidões de estradas classificadas anteriores a este 

aplicam-se as disposições constantes no Decreto-lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro (artigo 15.º do 

Decreto-lei n.º 13/94). 

Segundo os mesmos, a servidão instituída é variável consoante a classificação da estrada e a 

ocupação pretendida, sendo definida faixas de protecção non aedificandi. 

No seguimento, para a estrada nacional - EN 235 e o caminho municipal – CM1063-1, identificadas na 

área de estudo, estão reservadas uma faixa non aedificandi de 15m e 5m, para cada lado da 

plataforma da estrada, respectivamente.  
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VÉRTICES GEODÉSICOS 

Os Vértices Geodésicos, tradicionalmente designados por Marcos Geodésicos têm como objectivo 

assinalar pontos fundamentais para apoio à cartografia e levantamentos cartográficos, razão pela qual 

devem ser protegidos de maneira a garantir a sua visibilidade.  

A sua constituição enquanto servidão segue o regime previsto no Decreto-lei n.º 143/82, de 26 de 

Abril. A servidão é instituída a partir da construção de marcos, cujas zonas de protecção são 

“determinadas, caso a caso, consoante a visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído e 

entre os diversos sinais” (artigo n.º 22 do Decreto-lei em questão). A extensão da zona de protecção 

terá, no mínimo, 15 metros. 

A este respeito, a entidade superintende é o Instituto Geográfico Português (IGP). 

De acordo com a Carta Militar, identifica-se a presença do vértice geodésico Almo 2.º, pelo que a 

implantação de qualquer infra-estrutura deve distar a mais de 15m do mesmo, nem obstruir as 

viabilidades das direcções constantes das respectivas minutas de triangulação. 
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4.11. RAN E REN 

4.11.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

No presente ponto pretende realizar-se um enquadramento em termos legislativos, relativamente à 

Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

A instituição da Reserva Agrícola Nacional pelo Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de Junho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 278/95 de 25 de Outubro e pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março veio: 

a) “Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do desenvolvimento 

da actividade agrícola; 

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da actividade agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do 

território; 

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

e) Assegurar que a actual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e 

uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados 

das gerações anteriores; 

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação 

da Natureza; 

g) Adoptar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir 

situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso “solo””. 

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional, esta foi primeiramente criada pelo Decreto-Lei n.º 

321/83 de 5 de Julho, sendo revogada pelo Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março, que no artigo 1.º 

estabelece o seguinte: “A Reserva Ecológica Nacional, adiante designada por REN, constitui uma 

estrutura biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas com 

características ecológicas específicas, garante a protecção de ecossistemas e a permanência e 

intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades 

humanas.” 
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Ulteriormente, o Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março sofreu alterações, nomeadamente pelo 

Decreto-Lei n.º 316/90 de 13 de Outubro, Decreto-Lei n.º 213/92 de 12 de Outubro, Decreto-Lei n.º 

79/95 de 20 de Abril, Decreto-Lei n.º 203/2002 de 01 de Outubro. 

Contudo da experiência da aplicação do regime da REN surge a necessidade de uma revisão com base 

em pressupostos fundamentais, como seja: o reforço da importância estratégica da REN, a 

manutenção da natureza jurídica da REN enquanto restrição de utilidade pública, articulação com 

outros instrumentos de política de ambiente e de ordenamento do território, simplificação, 

racionalização e transparência de procedimentos de delimitação e gestão e por fim, a identificação de 

usos e acções compatíveis com cada categoria de áreas integradas na REN. Assim, com o Decreto-Lei 

n.º 180/2006 de 6 de Setembro (o anexo IV foi rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 

76/2006 de 6 de Setembro), deu-se início a uma alteração preliminar do regime jurídico da REN, 

verificando uma revisão mais profunda e global deste regime jurídico com o Decreto-Lei n.º 166/2008 

de 22 de Agosto (artigo 4º, n.º2, alínea l) e anexo II, rectificados pela Declaração de Rectificação n.º 

63-B/2008), actualmente em vigor. 

4.11.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A RAN é constituída por solos que apresentem elevada ou moderada aptidão para a actividade 

agrícola, correspondendo às classes A1 e A2, bem como às áreas com solos de capacidade de uso A, B 

e Ch, às áreas com unidades de solos classificados como baixas aluvionares e coluviais, às áreas em 

que as classes e unidades supra-mencionadas estejam maioritariamente representadas quando em 

complexo com outras classes e unidades de solos. Podem ainda ser integrados na RAN as terras e 

solos de outras classes quando:  

a) “Tenham sido submetidas a importantes investimentos destinados a aumentar com carácter 

duradouro a capacidade produtiva dos solos ou a promover a sua sustentabilidade; 

b) O aproveitamento seja determinante para a viabilidade económica de explorações agrícolas 

existentes; 

c) Assuma interesse estratégico, pedogenético ou patrimonial.” 

Segundo o disposto na legislação, referida anteriormente, são interditas as acções que diminuam ou 

destruam as potencialidades para o exercício da actividade agrícola das terras e solos da RAN, tais 

como: “intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente erosão, 
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compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de salinidade, poluição 

e outros efeitos perniciosos (…)”.  

Segundo o artigo 22º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, a utilização não agrícola de solos 

da RAN, só pode verifica-se “desde que não exista alternativa viável fora das terras e solos da RAN, no 

que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras 

e solos classificadas como de menor aptidão”. A utilização não agrícola de solos da RAN para “as quais 

seja necessária a concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia 

estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das respectivas entidades regionais da RAN”.  

Refira-se ainda que nas áreas de RAN “podem ser realizadas as acções de relevante interesse público 

que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo competente pela 

área do desenvolvimento rural e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que 

não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN” (artigo 25º do Decreto-

Lei n.º 72/2009 de 31 de Março). 

No que concerne a REN, esta foi criada com a finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e a 

utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e potencialidades, de que dependem 

o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das regiões bem como a permanência de muitos dos seus 

valores económicos, sociais e culturais.  

Nas áreas incluídas em REN são proibidas as acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam 

em operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, vias de comunicação, 

aterros, escavações e destruição do coberto vegetal. 

Exceptuam-se do disposto “os usos e as acções que sejam compatíveis com os objectivos de 

protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em 

REN.” 

As áreas a considerar para efeitos de integração na Reserva Ecológica Nacional, segundo o Decreto-Lei 

n.º 166/2008, de 22 de Agosto, são as apresentadas no quadro seguinte. 
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Quadro 4.64 – Áreas a integrar na REN 

Áreas a integrar na REN 

Áreas de protecção do litoral 

Faixa marítima de protecção costeira 

Praias 

Restingas e ilhas-barreira 

Tômbolos 

Sapais 

Ilhéus e rochedos emersos no mar 

Dunas costeiras e dunas fosseis 

Arribas e respectivas faixas de protecção 

Faixa terrestre de protecção costeira 

Águas de transição e respectivos leitos 

Zona de protecção das águas de transição 

Áreas relevantes para a 

sustentabilidade do ciclo 

hidrológico terrestre 

Cursos de água e respectivos leitos margens 

Lagoas e lagos e respectivos leitos, margens e faixas de protecção 

Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência 

ecológica da REN, bem como os respectivos leitos, margens e 

faixas de protecção 

Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos 

Áreas de prevenção de riscos 

naturais 

Zonas ameaçadas pelo mar não classificadas como zonas 

adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos 

Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro 

Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas 

adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos 

Hídricos 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Áreas de instabilidade de vertentes 

Com a entrada em vigor do novo diploma da REN surgiram novas categorias de áreas integradas na 

REN (tal como se pode observar no quadro anterior), pelo que de seguida apresenta-se a sua 

correspondência com as áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março e existentes no 

corredor em estudo.  
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Quadro 4.65 – Correspondência de áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com as 

novas categorias de áreas de REN (existentes na área de estudo) 

Novas categorias de áreas integradas na REN 
Áreas definidas no Decreto-Lei n.º 

93/90, de 19 de Março 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo Áreas com risco de erosão 

Cursos de água e respectivos leitos e margens 
Leitos dos cursos de água (as margens 

não integravam a REN) 

Albufeiras que contribuam para a conectividade e 

coerência ecológica da REN, bem como os 

respectivos leitos margens e faixas de protecção 

Albufeiras e uma faixa de protecção 

delimitada a partir do regolfo máximo. 

 

Refira-se que o diploma da Reserva Ecológica Nacional (REN), supra-mencionado, prevê a realização 

de acções de reconhecido interesse público, “desde que sejam reconhecidas como tal por despacho 

conjunto do membro do Governo responsável pelas matérias de ambiente e do ordenamento do 

território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam 

realizar de forma adequada em áreas integradas na REN.” 

Em termos legais REN foi aprovada pelo seguinte diploma, Resolução de Conselho de Ministros n.º 

53/99 de 12 de Julho. 

Para a delimitação das áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica 

Nacional (REN), foi utilizada a informação constante e disponibilizada pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo) no caso da REN, assim como o Plano Director 

Municipal (do qual consta a Carta de RAN), no caso da RAN (Carta de REN – Desenho EIA-RF.00-SRR-

03, apresentada no volume das Peças Desenhadas)  

 

4.11.3. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo para a análise do item “RAN e REN”, corresponde a um corredor de 400m, tal como 

se pode observar no Desenho EIA-RF.00-SRR-03 – Carta REN, apresentada no volume III - Peças 

Desenhadas. 
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4.11.4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo caracteriza-se pela existência de um elevado número de linhas de água, dos quais se 

destacam a Ribeira de Remourinho, Ribeira de São Cristovão, Rio do Porto e seus afluentes. 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) visa proteger o conjunto de áreas que pelo valor e sensibilidade 

ecológica ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos naturais tornam-se mais sensíveis, 

assim, da caracterização do corredor em estudo verifica-se a existência das seguintes áreas, a saber: 

áreas com risco de erosão, albufeira, faixa de protecção à albufeira e leitos de cursos de água. As 

tipologias de REN identificadas distribuem-se ao longo da área em análise da seguinte forma: 

 Áreas com risco de erosão: estas manchas localizam-se maioritariamente a Oeste e Norte 

do limite da área de estudo, verificando-se a existência de área a Norte da Aldeia de Santa 

Susana. Estas áreas segundo o Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, apresentam-se 

como susceptíveis perante riscos naturais, integrando-se assim nas áreas de prevenção de 

riscos de naturais, pois são áreas que devido às suas características de solo e de declive, 

estão sujeitas à perda excessiva de solo por acção de escoamento superficial. 

 Albufeira e faixa de protecção: a albufeira de Pego do Altar e respectiva faixa de protecção, 

localizam-se ao longo do limite Este da área de estudo. Estas áreas apresentam-se como 

relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre. A albufeira corresponde à 

totalidade do volume de água retido pela barragem, correspondendo as respectivas margens e 

faixas de protecção às áreas envolventes ao plano de água que asseguram a dinâmica dos 

processos físicos e biológicos associados à interface terra-água (Decreto-Lei n.º 166/200 de 

22 de Agosto). 

 Leitos de cursos de água: distribuem-se ao longo de toda a área de estudo, considerando-

se como áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre (Decreto-Lei 

n.º 166/200 de 22 de Agosto). 
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Figura 4.62 – Perspectiva da albufeira de 

Pego do Altar 

Figura 4.63 – Perspectiva de áreas com risco 

de erosão 

Contudo ao analisarmos o limite da Herdade da Alápega verifica-se que dos sistemas identificados na 

área de estudo apenas surgem áreas classificadas com risco de erosão e leitos de cursos de água, tal 

como se pode observar na figura seguinte.  

 

Saliente-se que na área de estudo não existem áreas classificadas de RAN.  

Limite da 

Herdade da 

Alápega 

Área de 

Estudo 
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4.12. PATRIMÓNIO 

4.12.1. INTRODUÇÃO 

O presente texto tem por objectivo identificar os elementos com interesse patrimonial passíveis de ser 

afectados pela implementação do empreendimento, procedendo à avaliação de eventuais impactes e à 

preconização de medidas mitigadoras dos mesmos. 

O Empreendimento Turístico Herdade da Alápega localiza-se no concelho de Alcácer do Sal, freguesia 

de Santa Susana. A Herdade ocupa uma área de 724,40 hectares, divididos pela Estrada Nacional 253, 

de ligação entre Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo. Os seus limites são definidos a Poente e Nascente 

pela Ribeira da Remourinha, que faz parte do refolgo da Albufeira do Pego do Altar.  

A implantação do empreendimento turístico consistirá na construção de três aldeamentos, 

equipamentos de apoio às unidades (áreas de escritórios, comerciais, de convívio, de restauração e 

armazém), e alguns equipamentos destinados à prática de actividades desportivas, (nomeadamente, 

campos polivalentes, courts de ténis, parques infantis, piscinas e circuitos de manutenção). O projecto 

inclui ainda a criação de um conjunto de campos destinados à prática do golfe e um centro equestre. 

A área de incidência abrangida pelo presente estudo é constituída pelas áreas destinadas à 

implantação de estruturas e infra-estruturas e à modelação das condições actuais do terreno (no caso 

dos campos de golfe). Durante a construção do empreendimento poderão ser directamente afectados 

todos os elementos identificados na primeira área referida, bem como eventuais vestígios 

arqueológicos, que poderão existir ao nível do subsolo. 

 

4.12.2. EQUIPA TÉCNICA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

O Estudo Prévio do Empreendimento Turístico Herdade da Alápega foi realizado pelas arqueólogas 

Raquel Policarpo e Inês Castanheira, durante os meses de Maio e Junho de 2009. 

 

4.12.3. METODOLOGIA 

O Estudo Prévio do Empreendimento Turístico Herdade da Alápega seguiu a seguinte metodologia: 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 312 

Relatório Síntese 

1. Pesquisa e contacto com todas as instituições que poderiam fornecer informações pertinentes 

ao estudo, através de fax e correio electrónico, anexando-se a cartografia de projecto. 

2. Levantamento bibliográfico e documental exaustivo tendente a compreender a dinâmica 

ocupacional da área de estudo e a inventariar todos os elementos patrimoniais conhecidos nas 

freguesias afectas ao projecto 

a. Pesquisa na Internet: sites e blogs de divulgação cientifica 

b. Recolha Bibliográfica – monografias, publicações locais, artigos da especialidade, etc 

(BN, IGESPAR) 

c. Bases de Dados – Endóvelico, ex-IPPAR e ex-DGEMN 

d. Processos arquivados no IGESPAR 

e. Instrumentos de Planeamento – PDM´s (DGOTDU) 

f. Cartografia – militar, histórica, temática, fotografias aéreas  

g. Projectos de Investigação (Cartas arqueológicas, teses académicas, etc.) 

3. Trabalho de Campo  

a. Relocalização dos sítios identificados através da recolha de informação 

b. Prospecção sistemática realizada através de eixos paralelos distando no máximo 15 

metros entre si, incidindo nas áreas onde o empreendimento implica o revolvimento 

do solo 

c. Registo fotográfico dos elementos patrimoniais localizados na área de estudo 

d. Obtenção das coordenadas UTM (ED 50) dos elementos patrimoniais identificados in 

situ, com recurso a GPS  

e. Registo fotográfico do(s) tipo(s) de cobertura vegetal da área de projecto 

f. Registo da visibilidade do solo na área de projecto sobre o ortofotomapa 

4. Contextualização Histórica e Caracterização Arqueológica  

a. Descrição do património arqueológico, arquitectónico e etnográfico conservado na área 

de estudo e sua envolvente 

b. Análise da dinâmica ocupacional da região 

5. Inventário Patrimonial  

a. Compilação de toda a informação recolhida através da recolha de informação e 

cruzamento da mesma com os resultados do trabalho de campo; 

b. Implantação cartográfica das coordenadas geográficas dos elementos patrimoniais 

identificados e avaliação da sua localização face ao projecto; 

c. Definição das áreas de maior sensibilidade arqueológica, através da análise 

fisiográfica, toponímica, e dos resultados da investigação 

6. Avaliação patrimonial 
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a. Avaliação do Valor Patrimonial das ocorrências localizadas nas áreas de incidência 

directa e indirecta do projecto, com base na metodologia proposta por José Manuel 

Mascarenhas, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva  para estudos deste tipo, 

adoptando os seguintes critérios: Inserção Paisagística (IP); Estado de Conservação da 

Estrutura (EC); Dimensão/Monumentalidade (DM); Grau de Raridade (GR); Potencial 

Científico (PC); Significado Histórico-Cultural (SHC); Interesse Público (IP).  

7. Avaliação de Impactes 

a. Análise qualitativa dos impactes da construção do empreendimento sobre os 

elementos patrimoniais identificados na investigação, tendo em consideração a sua 

localização face ao projecto e a magnitude do impacte; 

b. Análise quantitativa de possíveis impactes da construção do empreendimento sobre o 

património arqueológico eventualmente existente ao nível do subsolo, tendo em 

consideração a definição das áreas arqueologicamente sensíveis; 

c. Quantificação do Valor de Impacte Patrimonial (VIP), determinado pelo Produto do 

Valor Patrimonial (VP) e do Valor de Impacte 

8. Caracterização na Ausência de Intervenção 

a. Destaque dos impactes negativos evitáveis 

b. Destaque dos Impactes positivos invalidáveis 

9. Medidas de Minimização 

a. Medidas gerais de minimização: Medidas de carácter geral que mitiguem os impactes 

negativos decorrentes da implantação de um empreendimento desta envergadura 

sobre o património cultural, nomeadamente no que respeita ao impacte visual da 

estrutura na envolvente de monumentos ou núcleos urbanos históricos, ou no 

referente à possível destruição de vestígios arqueológicos eventualmente existentes ao 

nível do subsolo. 

b. Medidas de minimização dos impactes previstos: Descrição qualitativa das medidas 

mitigadoras dos impactes decorrentes da implantação do empreendimento sobre cada 

um dos elementos patrimoniais identificados, com referência às diferentes fases do 

projecto. A destruição total ou parcial de um Sítio Arqueológico será apenas concebida 

como a última das alternativas, procurando-se em todos os casos medidas de 

minimização que salvaguardem a integridade dos elementos identificados. Na 

impossibilidade de o fazer, será garantido, no Descritor, a salvaguarda pelo registo 

arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afectar, através da sua 

escavação integral. 
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4.12.4. RECOLHA DA INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICA, DOCUMENTAL E 
INSTITUCIONAL 

Para a elaboração da caracterização da situação de referência foi realizado um levantamento exaustivo 

de toda a informação patrimonial disponível, em publicações, documentos de arquivo e da 

responsabilidade dos organismos competentes. 

Foram contactadas prioritariamente as câmaras municipais dos concelhos abrangidos pela área de 

estudo e o organismo de tutela do património cultural. Paralelamente foi efectuada uma pesquisa 

referente a outras instituições que operem na área patrimonial e abordadas todas aquelas que 

pudessem fornecer informações pertinentes ao presente estudo. 

A informação bibliográfica e documental foi consultada nas bibliotecas e arquivos da especialidade, 

nomeadamente na Biblioteca Nacional, no IGESPAR e na DGOTDU.  

As bases de dados em linha forneceram igualmente informações imprescindíveis à análise patrimonial 

realizada. 

 

Quadro 4.66 - Tabela síntese dos contactos institucionais 

Entidade contactada Tipo de contacto Resposta 

Câmara Municipal de Alcácer do Sal Fax e correio electrónico Não obtivemos resposta 

Direcção Regional de Cultura do 

Alentejo 

Fax e correio electrónico Não obtivemos resposta 

IGESPAR – Extensão de Castro 

Verde 

Fax e correio electrónico Não obtivemos resposta 

 

Quadro 4.67 - Tabela síntese da recolha de informação bibliográfica e documental 

Fonte de Informação Resultados 

Pesquisa na Internet Portais das Cãmaras Municipais 

Portal da Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho 
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Fonte de Informação Resultados 

Recolha Bibliográfica Foram consultadas monografias, publicações locais e artigos de 

especialidade na Biblioteca Nacional e na Biblioteca do IGESPAR, nos 

quais se destacam as obras de João Carlos Faria sobre a 

romanização e o período romano em Alcácer do Sal. 

Processos Arquivados no IGESPAR Não foi possível consultar os processos relativos à área de estudo 

devido ao facto de estes não se encontrarem disponíveis para 

consulta. 

 

Cartografia Foi consultada a carta militar nº 468 

Instrumentos de Planeamento Plano Director Municipal (PDM) de Alcácer do Sal 

 

4.12.5. TRABALHO DE CAMPO 

Na fase de trabalho de campo foi posta em prática a metodologia proposta, ou seja, foi efectuada a 

prospecção sistemática de todas as áreas da herdade que serão alvo de trabalhos de construção e 

modelação do terreno, o que inclui os aldeamentos, os equipamentos desportivos, os campos de golfe 

e as áreas ajardinadas.  

A nível da análise da visibilidade do terreno, nas áreas prospectadas foi possível distinguir diferentes 

tipos de coberto vegetal. Estes permitiam uma prospecção arqueológica mais ou menos eficaz, em 

alguns casos muito dificultada pelos detritos florestais resultantes do corte de eucaliptos, que 

dificultam a progressão e a visualização do solo. As áreas de visibilidade total e parcial foram 

prospectadas e correspondem à totalidade do terreno da herdade. Os tipos de cobertura vegetal foram 

registados fotograficamente, e os diferentes níveis de visibilidade do solo foram implantados na área 

de projecto sobre o ortofotomapa, assim como sistematizados na tabela seguinte. 
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Quadro 4.68 - Coberto vegetal e graus de visibilidade do terreno. 

Coberto Vegetal 
Visibilidade 

do solo 

Eficácia da 

prospecção 
Fotografia (exemplo) 

Pinhal/Montado 

novo 
Total 

Permite o percurso 

pedestre, a visibilidade 

de construções e de 

materiais arqueológicos 

de dimensões 

pequenas a grandes 

 

Montado Total 

Permite o percurso 

pedestre, a visibilidade 

de construções e de 

materiais arqueológicos 

de dimensões 

pequenas a grandes 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 317 

Relatório Síntese 

Coberto Vegetal 
Visibilidade 

do solo 

Eficácia da 

prospecção 
Fotografia (exemplo) 

Terrenos limpos Total 

Permite o percurso 

pedestre, a visibilidade 

de construções e de 

materiais arqueológicos 

de dimensões 

pequenas a grandes 

 

Vegetação rasteira Parcial 

Permite o percurso 

pedestre, a visibilidade 

de construções e de 

materiais arqueológicos 

de dimensões médias a 

grandes 

 

Eucaliptal cortado Parcial 

Dificulta o percurso 

pedestre, mas permite 

a visualização de 

estruturas e de 

materiais arqueológicas 

de dimensões médias a 

grandes 
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Coberto Vegetal 
Visibilidade 

do solo 

Eficácia da 

prospecção 
Fotografia (exemplo) 

Eucaliptal Parcial 

Dificulta o percurso 

pedestre, mas permite 

a visualização de 

estruturas e de 

materiais arqueológicas 

de dimensões médias a 

grandes 

 

 

4.12.6. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E CARACTERIZAÇÃO 
ARQUEOLÓGICA 

O presente capítulo tem como objectivo proceder a uma descrição do património arqueológico, 

arquitectónico e etnográfico conservado na área de estudo e sua envolvente, assim como a uma 

análise da dinâmica ocupacional da região, que abrange o concelho de Alcácer do Sal. 

O concelho de Alcácer do Sal encontra-se situado sobre uma bacia formada através da regressão 

marinha do estuário do Sado, que corresponderia a uma zona marinha pouco profunda, com fundos 

arenosos e rodeada de terras emersas.  

O município de Alcácer é o segundo maior do país, com quase 1500km² e seis freguesias: Santa Maria 

do Castelo e Santiago, Comporta, Santa Susana, São Martinho e Torrão.  

Beneficiada pela localização próxima do curso inferior do Sado, a região de Alcácer do Sal terá atraído 

a ocupação humana desde o período Paleolítico, de que são exemplo as estações arqueológicas da 

Quinta de Baixo e Barrosinha I. No entanto, é sobretudo durante o Mesolítico que a ocupação 

humana se materializa, em “concheiros” disseminados pelo Vale do Sado, como os de Vale de 

Romeiras, Portancho, Várzea da Mó (localizados na freguesia do Torrão), Mallhada Alta, Celeiro Velho 

e Sapalinho (na freguesia da Comporta). 
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Há cerca de 5.000 anos, no período Neolítico, a região da Comporta e de Alcácer do Sal tornou-se o 

local de fixação para populações que deram início à produção de cereais, à criação de gado e à troca 

de alguns produtos, como as cerâmicas campaniformes. São deste período as estações arqueológicas 

de Fonte da Mina e Arapouco I.  

Durante a Idade do Bronze e do Cobre a fixação humana teve como principal base as jazidas 

cupríferas localizadas nas freguesias de Santa Susana e do Torrão, onde se situa o povoado de 

Castelos. Na freguesia de Santa Susana conhecem-se o povoado de Castelejos e as necrópoles da 

Herdade do Hospital e do Monte do Vale de Carvalho, constituída por quatro núcleos de sepulturas em 

cista.  

A Idade do Ferro assistiu a um grande desenvolvimento na então “Bevipo”, que chegou a possuir 

moeda própria, cunhada com metrologia e temática inspiradas nas moedas gaditanas. Este 

desenvolvimento estará relacionado com os contactos comerciais com o Mediterrâneo, que 

remontarão ainda à Idade do Bronze. Alguns contextos identificados dentro da cidade incluíam 

cerâmicas de engobe vermelho fenícias, cerâmicas áticas, casas com alicerces de pedra e paredes 

caiadas. Na necrópole do povoado, hoje denominada Olival do Senhor dos Mártires (Monumento 

Nacional), foram escavadas sepulturas que continha no seu interior escaravelhos egípcios e vasos 

gregos.  

Ao que tudo indica, a actual cidade de Alcácer do Sal corresponderia a um entreposto ou feitoria 

fenícia de grandes dimensões, em contacto directo com os circuitos comerciais oriundos do 

Mediterrâneo. A complexidade da dinâmica populacional e comercial deste período encontra-se 

materializada na feitoria fenícia do Monte do Abul (Imóvel de Interesse Público), um complexo 

industrial que beneficiava de boas condições estuarinas de fundeadouro, e cuja utilização se prolongou 

durante o período romano, com a instalação de um centro oleiro de produção de ânforas, que por ali 

eram escoadas.  

Com a romanização da Península Ibérica, o oppidum passou a cidade, recebeu o direito Latino e 

passou a denominar-se Salacia Urbs Imperatoria, por mão de Júlio César. Durante o Período 

Romano, à importância do porto fluvial juntaram-se duas actividades económicas que garantiam a 

prosperidade económica da cidade: a produção de sal e de lã.  

Paralelamente, Salacia era também um importante centro de produção anfórica, que beneficiava de 

uma costa repleta de peixe, vastas florestas para alimentar os fornos e produzir resina. O Vale do 

Sado albergou várias olarias e fornos que produziram ânforas até ao século IV, altura que perdeu a 
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sua proeminência industrial para as Caetobriga (Setúbal) e Tróia. São exemplos os sítios 

arqueológicos Monte do Bugio 1, Vale da Cepa, Monte da Enchurrasqueira, Monte Novo, Pinheiro, 

Morgada, entre outros. Dentro da cidade, são conhecidos o fórum romano, a área urbanizada e 

ladeada de tabernae localizada ao lado do actual castelo. Os arredores encontram-se pontilhados por 

vestígios de villae suburbanas, como aquelas localizadas na Parvoíce, Azinhaga do Senhor dos 

Mártires, Horta do Crespo, Ponces. Também junto ao rio Sado e respectivos afluentes se conhece 

grande número de villae: de S. Romão do Sado, Orzalão, Porto Carro, Herdade dos Frades, Portinho, 

Porto Rei e Barrosinha, Porto da Lama, Santa Catarina, S. João dos Azinhais, São Fausto, Passadeiras, 

Fontainhas, Altura dos Pintos, Herdade do Berlonguinho, Vale dos Reis I e II.  Estas estruturas de 

exploração latifundiária dedicar-se-iam essencialmente à produção de cereais, actividade 

complementada com a produção de azeite e vinho e acompanhada pelo cultivo em pequena escala de 

fava, ervilhas, lentilhas e linho e a criação de gado ovino, caprino, bovino, cavalar e suíno.  

Após a queda do império romano e a ocupação da Península por tribos de origem germânica, Salacia 

tornou-se a cidade episcopal durante o Período Visigodo, para depois ser conquistada pelas invasões 

muçulmanas em 715. Torna-se assim capital da provincial Al-Kassr durante o período de domínio 

muçulmano, que se prolongou durante quatro séculos e resultou no reflorescimento da importância 

da cidade enquanto principal porto fluvial do sul do território ibérico, visitado por mercadores e 

embarcações orientais e norte-africanas.  

Durante a reconquista cristã a cidade foi reconquistada em 1158 mas novamente perdida para o 

domínio muçulmano, assim ficando durante cerca de 12 anos, até ao reinado de D. Afonso II. Em 

1217, uma frota de cruzados auxiliou à reconquista definitiva da cidade, que recebeu foral no ano 

seguinte. Após a sua integração definitiva no mundo cristão, Alcácer do Sal assume um papel de 

relevância no processo de reconquista devido à sua localização geoestratégica, e à aliança entre a 

necessidade de construir um posto militar defensivo para reforçar a defesa das fronteiras 

recentemente adquiridas e a existência de um castelo de consideráveis dimensões (hoje classificado 

Monumento Nacional). Nesse sentido, em 1120 é feita doação de quase todo o território do concelho à 

Ordem de Santiago, responsável pela defesa e povoamento do território e pelo desenvolvimento e 

consolidação da estrutura latifundiária no concelho. O povoamento da região realiza-se tem como 

base o grande pólo social e económico que é Alcácer do Sal e conta com um centro secundário de 

apoio às actividades agrícolas localizado no Torrão.  

O domínio religioso desta grande parcela territorial teve como resultado a disseminação de edifícios 

religiosos nestas duas cidades, assim como no restante conselho. São exemplos a Igreja de Santa 
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Maria do Castelo, a Igreja de Santiago (Imóvel de Interesse Público), a Igreja do Convento de Santo 

António e Capela das 11 Mil Virgens (IPP), a Igreja do Espírito Santo (IPP), o Santuário do Senhor dos 

Mártires (IPP), a Igreja da Misericórdia em Alcácer do Sal, as ermidas de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso e de São João dos Azinhais, a Igreja da Misericórdia, a igreja do Convento de São Francisco e 

a Igreja Matriz do Torrão (IPP), a Igreja de Santa Susana (Valor Concelhio), a Igreja de Nossa 

Senhora do Monte (Vale de Guizo) e a Igreja de Santa Catarina dos Sítimos. No século XVI, após a 

saída da Ordem de Santiago, foi fundado no castelo o Convento Carmelita Aracoelli, que ali 

permaneceu até ao ano 1834. 

A nível de arquitectura civil, o Período Moderno assistiu á construção do Solar dos Salemas (VC), 

construído em Alcácer no séc. XVIII e o Solar dos Viscondes do Torrão, erguido no séc. XVIII após a 

doação das armas à família de Jerónimo de Magalhães Mexia e Freitas. No entanto, esta região inclui 

vários elementos patrimoniais de carácter etnográfico. Neste conjunto, são de destacar os “montes”, 

elementos centrais da exploração de carácter latifundiário em prática no Alentejo há vários séculos. 

Estes apresentam uma arquitectura própria, constituída por um pátio central rodeado pela casa do 

proprietário, do feitor, os armazéns e a capela, ladeados por longas bandas de habitações de um só 

piso, caiadas e quase sem janelas, e encontram-se bem representados nas Herdades de Palma, 

Comporta, Pinheiro.  

A arquitectura popular e tradicional alentejana é também um dos principais legados arquitectónicos de 

Alcácer, que encontra a sua melhor expressão na aldeia de Santa Susana, com a sua malha urbana 

ortogonal, largos e sóbrios arruamentos, casas de piso térreo caiadas e grande uniformidade a nível 

da cor utilizada nos socos e molduras das portas e janelas.  

Já em Época Contemporânea foram erguidos dois importantes elementos etnográficos do conselho: 

o cais palifitico da Carrasqueira, o único da Europa, construído nos anos 50/60 sobre estacas para 

permitir o acesso dos pescadores aos barcos durante a maré baixa; e as cabanas de colmo da 

Carrasqueira, construídas em colmo e piso em terra batida ou barro, utilizadas para albergar os 

trabalhadores da vasta Herdade da Comporta.  

O conselho de Alcácer do Sal caracteriza-se pela sua longa história de ocupação humana e por largos 

séculos de florescimento comercial e industrial, sob a influência de diversos povos e tradições, de 

locais tão distantes entre si como o Mediterrânico, o Médio Oriente, Roma e o Norte da Europa. Ao 

mesmo tempo, desenvolveu as suas próprias tradições com o cunho popular, religioso e laboral que 

ainda hoje são mantidas e motivo de orgulho. Esta História resulta numa inegável riqueza patrimonial 

e arqueológica, da qual ainda nem tudo se conhece.  
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4.12.7. INVENTÁRIO PATRIMONIAL 

A pesquisa bibliográfica e documental resultou na elaboração de uma tabela síntese, onde constam 

todos os valores patrimoniais localizados na freguesia afecta ao projecto. Nenhum destes elementos 

se encontra localizado dentro dos limites da Herdade da Alápega, pelo que não são considerados no 

presente estudo e não foram relocalizados durante o trabalho de campo.  

O conjunto de ocorrências patrimoniais identificado em sede de pesquisa encontra-se sistematizado na 

tabela seguinte.  

Durante a realização do trabalho de campo não foram identificados elementos patrimoniais de carácter 

edificado, etnográfico ou arqueológico, pelo que se encontram sistematizados apenas os sítios 

identificados em sede de pesquisa.  

 

Quadro 4.69 - Elementos patrimoniais identificados em sede de pesquisa na freguesia de Santa 

Susana 

Nº Designação Tipologia Cronologia Fonte Protecção/Inventariação 

1 
Herdade do 

Corte Pereiro 

Achado (s) 

isolado (s) 
Idade do Ferro 

Base de dados do 

Igespar 
CNS 31085 

2 
Herdade do 

Berlonguinho 1 
Anta Neolítico/Calcolítico 

Base de dados do 

Igespar 
CNS 7659 

3 
Herdade do 

Berlonguinho 2 

Vestígios 

diversos 
Romana 

Base de dados do 

Igespar 
CNS 7660 

4 Santa Susana 
Vestígios 

diversos 
Idade do Bronze 

Base de dados do 

Igespar 
CNS 31086 

5 Portagem Villa Romana 
Base de dados do 

Igespar 
CNS 31087 

6 

Herdade da 

Biscainha 

(Estrada da 

calçadinha) 

Via Romana 
Base de dados do 

Igespar 
CNS 7656 

7 Pego do Altar Anta Neo-Calcolítico 
Base de dados do 

Igespar 
CNS 7691 

8 Castelejos Povoado 
Idade do Bronze/Idade 

do Ferro/Romana 

Base de dados do 

Igespar 
CNS 7653 
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Nº Designação Tipologia Cronologia Fonte Protecção/Inventariação 

9 Remourinho 
Vestígios de 

superfície 
Moderna/Contemporânea 

Plano Geral do 

Empreendimento 

Turístico da Herdade da 

Alápega – Situação 

Ambiental de Referência 

- 

10 Fonte da Serra Fonte Contemporânea 

Plano Geral do 

Empreendimento 

Turístico da Herdade da 

Alápega – Situação 

Ambiental de Referência 

- 

 

4.12.8. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Avaliação do Valor Patrimonial das ocorrências localizadas nas áreas de incidência directa e indirecta 

do projecto, é realizada através da adaptação da metodologia proposta por José Manuel Mascarenhas, 

Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva23 para estudos deste tipo. 

Optou-se por avaliar as ocorrências patrimoniais segundos os seguintes critérios: Inserção Paisagística 

(IP); Estado de Conservação da Estrutura (EC); Dimensão/Monumentalidade (DM); Grau de Raridade 

(GR); Potencial Científico (PC); Significado Histórico-Cultural (SHC); Interesse Público (IP).  

Cada um destes descritores será avaliado numa escala de 1 a 5, na qual 1 equivale a reduzido, 2 a 

médio e 5 a elevado.  

 

 

                                                

23 José Manuel Mascarenhas, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva – O Património Histórico-Cultural e os 

Estudos de Impacte Ambiental: proposta de metodologia para a avaliação do impacte de barragens in Trabalhos de 

Arqueologia do Sul, Évora, 1, 1986, p. 7-16. 
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Quadro 4.70 - Escalas qualitativa e quantitativa 

Escala qualitativa Escala quantitativa 

Reduzido 1 

Médio 2 

Elevado 5 

 

Tendo em consideração que entre estes critérios existem distinções referentes ao seu peso na 

determinação do valor patrimonial, foi-lhes atribuído valores de ponderação distintos:  

 

Quadro 4.71 - Critérios de avaliação e valores de ponderação 

Critério de avaliação Valor de Ponderação 

Inserção Paisagística 2 

Estado de Conservação da Estrutura 3 

Dimensão/Monumentalidade 2 

Grau de Raridade 4 

Potencial Científico 7 

Significado Histórico-Cultural 5 

Interesse Público 5 

 

Desta forma o valor patrimonial de cada uma das ocorrências identificadas será obtido através da 

seguinte fórmula: 

VP = (IPx2) + (ECx3) + (DMx2) + (GRx4) + (PCx7) + (SHCx5) + (IPx5) /7. 

A relação entre a valoração quantitativa obtida e uma valoração qualitativa é estabelecida segundo a 

seguinte escala de significância:  
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Quadro 4.72 - Escala de Significância 

Escala qualitativa Escala quantitativa 

Muito elevado 16-20 

Elevado 12-16 

Médio 8-12 

Reduzido 4-8 

Muito reduzido 0-4 

 

Visto não terem sido identificados elementos patrimoniais dentro da área em estudo durante o 

decorrer do trabalho de campo, não existem elementos passíveis de serem avaliados.  

 

4.13. PAISAGEM 

4.13.1. ENQUADRAMENTO NA PAISAGEM NACIONAL 
Entende-se paisagem como “expressão formal das numerosas relações existentes num determinado 

período entre a sociedade e um território definido topograficamente, sendo a sua aparência o 

resultado da acção, ao longo do tempo, dos factores humanos e naturais e da sua combinação” 

(Conselho da Europa, 2000) 

Assim, e desenvolvendo um pouco mais este conceito conforme apresentado em “Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” trabalho desenvolvido pela 

Universidade de Évora para a Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

em 2004, define-se paisagem como “um sistema complexo, permanentemente dinâmico, em que os 

diferentes factores naturais e culturais se influenciam mutuamente e se alteram ao longo do tempo, 

determinando e sendo determinados pela estrutura global. (…) A paisagem também é afectada por 

uma componente mais subjectiva, directamente ligada ao observador e condicionando as sensações 

que ele experimenta quando está perante ela. Por isso se considera que a paisagem combina aspectos 

naturais e culturais, expressando e ao mesmo tempo suportando a interacção espacial e temporal 

entre o homem e o ambiente, em toda a sua diversidade e criatividade. (…) a dimensão mais 

subjectiva da paisagem não pode ser esquecida porque sendo as paisagens europeias fortemente 

humanizadas, a sua futura gestão terá que considerar os sentimentos das comunidades que as 

mantêm e transformam, que delas vivem ou, simplesmente, as visitam e apreciam.” (DGOTDU, 2004) 
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A paisagem de uma dada região pode ser descrita em termos de unidades. 

As unidades de paisagem “são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes” (DGOTDU, 2004). A 

delimitação destas pode depender da “ morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, da 

proximidade ao oceano, ou da combinação equilibrada de vários factores. Uma unidade de paisagem 

tem também uma certa coerência interna e um carácter próprio, identificável no interior e do 

exterior.” Esta delimitação tem por objectivos a caracterização, a identificação de potencialidades e 

deficiências e ainda, definir orientações para futura gestão. 

Por sua vez, a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo, Lei nº 48/98 de 11 

de Agosto, introduz a definição de unidades de paisagem nos planos de ordenamento regional, 

segundo a qual é necessário “identificar as paisagens, definir o seu carácter, tendências e ameaças e 

avaliar a sua qualidade. Só esta avaliação permitirá definir estratégias e instrumentos que, embora se 

integrem num quadro mais alargado, respeitem a especificidade local da paisagem e mantenham a 

sua identidade”. 

Os elementos da paisagem, são assim os factores que em conjunto definem a sua estrutura; na 

análise ao nível nacional foram “considerados como elementos da paisagem aqueles que se 

distinguem nas imagens aéreas utilizadas. Estes elementos tanto podem ser de origem natural como 

antrópica e contribuem, em conjunto, para o padrão que caracteriza a unidade de paisagem e a 

distingue das envolventes” (DGOTDU, 2004) tais como: afloramentos rochosos, linhas de água e 

respectivas galerias ripícolas, conjuntos edificados, infra-estruturas, planos de água, etc.  

As unidades de paisagem são “áreas em que a paisagem se apresenta com um padrão específico, a 

que está associado um determinado carácter.” Os factores considerados na sua delimitação, para o 

Estudo desenvolvido ao nível de Portugal continental foram: “geomorfologia, litologia, solos, uso do 

solo, dimensão das explorações agrícolas e padrão de povoamento. Foram também consideradas 

outras variáveis fundamentais, mas de modo mais implícito, tais como o clima, a proximidade ao mar, 

ou a presença de importantes estruturas e infra-estruturas” procurando-se “identificar áreas com 

características relativamente homogéneas no seu interior, não por serem exactamente iguais em toda 

a sua superfície, mas por nelas se verificar um padrão específico que se repete e/ ou um forte carácter 

que diferencia a unidade em causa das suas envolventes.”  

A principal dificuldade prende-se com a definição dos limites uma vez que “raramente a transição de 

uma unidade de paisagem para outra se faz através de uma linha de mudança brusca. (…) Entre as 

áreas nucleares de unidades adjacentes há espaços de transição mais ou menos extensos. (DGOTDU, 

2004) “ 
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“Cada tipologia de paisagem constitui um caso particular, no qual devem ser ponderados os valores 

substanciais em presença, no quadro sócio-económico que está subjacente à sua existência, sem 

deixar de assumir que a própria dinâmica das actividades é evolutiva em resultado do 

desenvolvimento tecnológico e cultural do Homem. Existem, pois, paisagens que devem ser 

conservadas; existem outras que devem ser transformadas, pois constituem o reflexo do 

desenvolvimento sustentável.” 

 

Unidades de Paisagem – Enquadramento da área de estudo no Panorama Nacional 

A área do estudo, segundo o trabalho citado da DGOTDU, insere-se no grupo de paisagem Q – 

Terras do Sado, constituída pelas seguintes unidades: 

 92 Areias de Pegões 

 93 Estuário do Sado 

 94 Charneca do Sado 

 95 Pinhais do Alentejo Litoral 

 96 Vale do Baixo Sado 

 97 Montados da Bacia do Sado 

 98 Terras do Alto Sado 

 

A Paisagem das TERRAS DO SADO 

“No conjunto de unidades de paisagem que integram este grupo, o rio Sado surge como um elemento 

estruturante fundamental, influenciando tanto as características morfológicas como uma boa parte das 

actividades humanas que aqui se desenvolvem (a área abrangida corresponde a grande parte da sua 

bacia hidrográfica). “ 

“ Terra de contrastes entre, por um lado, os vales com campos de arroz, de milho ou outras culturas 

de regadio e, por outro lado, nas zonas secas, os pinhais, montados de sobro e os menos 

representados sistemas arvenses de sequeiro. O esquema geral muito simples de organização da 

paisagem, nomeadamente no que se refere ao aproveitamento agrícola das várzeas do rio Sado, 

repete-se ao longo das linhas de água secundárias, a uma escala significativamente mais pequena” 

Em relação à unidade 97 – Montados da Bacia do Sado, apresenta-se seguidamente uma breve 

descrição extraída do trabalho da DGOTDU: 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 328 

Relatório Síntese 

“ Ao relevo relativamente ondulado associa-se o predomínio dos montados (de azinho, sobro e misto) 

com densidades variáveis – mais fechados e com matos nas zonas mais declivosas e vales mais 

encaixados; mais abertos nas zonas menos declivosas. Estas últimas, frequentemente em situações 

mais elevadas (“planaltos”), estão ocupadas por sistemas de sequeiro e pastagens (por vezes com 

sobreiros ou azinheiras dispersas), por pequenas manchas de regadio, bem como por algumas 

reduzidas e dispersas manchas de olivais e policulturas, associadas aos assentos de lavoura e às 

aldeias existentes. Tem-se assistido nos últimos decénios à plantação de eucaliptos um pouco por toda 

a unidade mas em manchas que, por enquanto, não ocupam grandes superfícies contínuas.” 

“ Grande parte dos montes isolados que se encontram dispersos por toda a unidade, estão 

abandonados, verificando-se recentemente a recuperação de alguns para segunda habitação.” 

Em algumas “linhas de água da unidade encontram-se troços de galerias ripícolas bem desenvovidas, 

constituindo nesses casos elementos lineares estruturantes da paisagem”. 

“Sendo uma paisagem com um carácter que se associa facilmente ao Alentejo, apresenta-se com uma 

identidade média, sem características que permitam considerá-la como rara.” 

“Actualmente verifica-se uma muito razoável coerência de usos (quer relativamente às características 

biofísicas presentes como em termos de diversidade e complementaridade de utilizações do solo), mas 

a tendência para a expansão das plantações de eucaliptos ou para um crescente abandono das 

actividades do sector primário, poderá comprometer a sustentabilidade desta unidade de paisagem.” 
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Figura 4.64 – Extracto da carta de unidades de paisagem integrada no Estudo da DGOTDU 

 

Unidades de Paisagem da Área de Estudo 

Embora se tenha apresentado as unidades definidas ao nível de Portugal continental, no presente 

Plano são definidas unidades de paisagem específicas para a área de intervenção e que, dada a escala 

de trabalho apresentam as características e limites adaptados aos objectivos do trabalho. 

As unidades caracterizadas e cartografadas, enquanto elemento descritor analítico, permitem fazer 

uma leitura globalizante e interpretativa da relação do Homem com o território, que se pretende numa 

primeira fase, informadora e efectiva do processo de planeamento; numa fase posterior, constituindo-

se como um elemento de diagnose, proposta de uso e gestão dos recursos existentes na área em 

estudo. 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 330 

Relatório Síntese 

 

4.13.2. METODOLOGIA 
Considerando os objectivos do Plano e a metodologia recomendada nestes trabalhos, compreende a 

caracterização e a classificação do território em sectores homogéneos. Deste modo, o processo 

integrará nomeadamente: 

 a análise visual, no sentido de definir, numa primeira aproximação as zonas 

homogéneas; 

 a delimitação cartográfica das unidades de paisagem, através da sobreposição 

sucessiva de informação cartográfica, detectando-se áreas em que os parâmetros 

biofísicos apresentam uma grande homogeneidade de comportamento, definindo 

porções do território que apresentam uma certa homogeneidade de expressão. 

Para a decomposição da Paisagem da Herdade da Alápega, ponderou-se a morfologia, o uso actual, a 

humanização e aspectos cénicos, cujo cruzamento com dados fisiográficos, originaram unidades 

paisagisticamente homogéneas. 

Identificaram-se manchas de uso do solo e referenciaram-se elementos topográficos notáveis, assim 

como formações vegetais relevantes. O cruzamento destes, traduz aspectos de expressão cultural, 

cénica, e de valor biocenótico deste território. 

A diversidade ambiental e paisagística do troço em estudo implicou uma análise e trabalho 

metodológico acrescido (incluindo análise de cartografia, levantamento bibliográfico e trabalho de 

campo), para a definição de unidades que se adaptassem a uma grande diversidade de situações, 

cada uma de características únicas. 

Cada Unidade de Paisagem corresponde a um espaço territorial no interior do qual se repete um 

determinado padrão, ou seja, um conjunto de características ao nível do relevo, da geomorfologia, do 

uso do solo, da presença humana (entre outros factores), e que o distingue relativamente à unidade 

envolvente. A área afecta a cada unidade não apresenta uma homogeneidade total no seu interior, 

antes representa “um padrão específico que se repete”, tal fica a dever-se ao facto de que as mesmas 

características físicas do território dão origem ao mesmo tipo de paisagem potencial, num processo de 

causa-efeito. 

A metodologia que levou à definição das Unidades de Paisagem baseou-se em cartografia temática 

disponível, nomeadamente: a carta do uso actual do solo, a carta geológica (extracto) e a análise 

fisiográfica da área em estudo. A sobreposição desta cartografia levou à definição das áreas com 
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características comuns e, para além disso, o conhecimento de terreno foi determinante para 

complementar a informação cartográfica e determinar, nalguns casos, a tomada de opções 

relativamente ao ajuste dos limites. As unidades obtidas e a descrição que delas é feita, procura 

traduzir o carácter que em cada uma se exprime. 

De acordo com esta abordagem podemos dizer que a paisagem do Sítio de Monfurado é, no geral, 

uma paisagem predominantemente natural ou naturalizada, em que muito do seu valor resulta de 

uma profunda humanização do local, respeitando as suas características intrínsecas e sustentabilidade 

dos usos.  

A gestão que cada tipo de paisagem necessita, depende em muito do objectivo que para ela for 

definido: a recuperação, a conservação, a transformação, a evolução, etc. O sucesso desta 

intervenção estará por sua vez dependente da articulação que for possível estabelecer entre 

conservação da natureza, as necessidades sociais e económicas e o respeito pela cultura local no que 

toca à forma como os residentes do Sítio de Monfurado possam sentir e identificar-se com a paisagem 

que os rodeia. 

A permanente interacção entre homem e o meio natural conduz a mudanças não apenas no coberto 

vegetal, mas em a maioria dos casos, às modificações das condições ecológicas gerais.  

 

4.13.3. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA DA ÁREA EM ESTUDO 
O conhecimento das condições de relevo constitui um dos mais importantes factores para a 

compreensão do território, dele dependendo um conjunto tão importante de condicionantes e aptidões 

ao funcionamento do território e ao uso do solo, que nunca poderá esta análise ser esquecida ao nível 

de qualquer estudo e proposta de intervenção biofísica.    

Foi efectuada uma análise aprofundada da estrutura da paisagem na área de intervenção, nesta zona, 

procedeu-se à análise da fisiografia (hipsometria, festos e talvegues, declives, e orientação dominante 

das encostas) e à ocupação do solo, com vista à diferenciação de Unidades da Paisagem (UP). 

 

a) Hipsometria, Festos e Talvegues 

"A marcação das linhas de festo (linhas de cumeada ou de separação de águas, que unem os pontos 

de cotas mais elevados) e de talvegue (linhas de drenagem natural, que unem os pontos de cotas 

mais baixas), constitui uma das análises paisagistas mais importantes para a percepção da dinâmica e 
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funcionamento fisiográfico do território, sendo por isso também descritas como as linhas fundamentais 

do relevo de uma dada região" (Barreto et al., 1970, in CANCELA D’ ABREU, 1982). 

As linhas estruturantes de relevo, linhas de festo e talvegues têm um papel importante na 

funcionalidade da paisagem, uma vez que é através da definição da fisiografia que ocorrem os 

processos físicos de circulação de massa de ar, água e nutrientes, assim como os processos 

biológicos. A estrutura fisiográfica é também condicionante à circulação humana e à ocupação do 

território. 

Apesar da variação de relevo ser bastante perceptível no local, a área encontra-se numa região de 

reduzida altitude, onde a variação altimétrica regista-se entre a cota 47,00 e a 142,10m, pelo que se 

optou pelas seguintes classes hipsométricas: <50; 50-70; 70-90; 90-110; 110-130 e 130-143. 

Verificando-se claramente a predominância, em termos de área, das cotas 90,00 a 130,00m. 

 

Um festo principal, que corresponde de um modo geral à estrada X, divide a Herdade da Alápega, em 

duas bacias hidrográficas distintas: para nascente as linhas de água ou talvegues, bem pronunciadas 

no terreno assim como os festos secundários que as definem, drenam de Oeste para Este, 

abastecendo as Ribeiras do Porto e Remourinho, braço que alimenta a Barragem de Pego do Altar; a 

poente do festo principal, a morfologia repete-se mas o sentido da drenagem é de Este para Oeste em 

direcção à Ribeira de Santa Susana, alimentando a Ribeira de Santa Catarina de Sitimos (zona de 

arrozais). 

 

b)  Declives  

"Os taludes naturais constituem o elemento mais importante das formas do relevo. (...) Na descrição 

dos taludes naturais, o declive é o aspecto mais significativo e facilmente cartografável." (L.N.E.C.-

Proc.54/15/5301).  

Além disso, "permite esta análise uma caracterização com mais pormenor e objectividade, por 

introduzir o factor quantitativo à interpretação do relevo" (CANCELA D’ ABREU, 1982). 

O estudo dos declives, para além de uma leitura da topografia natural, permite ainda uma 

caracterização objectiva sobre os tipos de usos possíveis e apropriados para um determinado local, 

pois os declives condicionam directamente a ocupação do solo. A escolha das classes de declive esteve 

relacionada com três factores: o relevo presente na área de estudo, a escala de trabalho utilizada 
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(1/5000) e os objectivos do presente estudo (caracterização do ambiente afectado e avaliação de 

impactes). 

 

Quadro 4.73 - Classes de declives 

Classes de declive Classificação geral Principais Características 

0-2% Zonas planas Zonas com problemas de drenagem  

2-5% 
Zonas planas ou quase 

planas 
Zonas sem restrições  

10-15% 
Declives pouco 

significativos 
Zonas sem restrições 

10-15% Declives moderados 
Moderados a elevados riscos de erosão, determinando 

limitações à construção.  

15-25% Declives acentuados 
Riscos de erosão muito elevados e severas limitações para 

todo o tipo de construções. 

Mais do que 25% 
Declives muito 

acentuados 

Restrições para todo o tipo de usos. Poderão surgir 

problemas graves de estabilidade biofísica. 

 

Da análise da carta de declives, pode-se verificar que existem duas faixas contínuas de área muito 

significativa com declives superiores a 25% nos limites da Herdade, toda a faixa central, têm um 

relevo ondulado que é conferido pela miscelânea de declives que variam entre os 2 e os 15%. A classe 

de 15 a 25% de declive é residual verificando-se apenas na transição para as encostas declivosas. 

 

d) Orientação Dominante das Encostas 

A exposição dominante das encostas constitui um dado fisiográficos importante, já que permite definir 

zonas de maior ou menor conforto climático e, com isso, determinar quais as zonas com maior ou 

menor aptidão para os diferentes tipos de uso. No âmbito deste estudo a orientação das encostas 

influencia directamente a visibilidade. A carta de Orientação Dominante das Encostas considerou 

quatro classes: Norte, Sul, Este e Oeste. 

A análise da carta elaborada permitiu concluir que a paisagem em que se inserem os traçados 

apresenta uma forte variação de orientações. Contudo dominam claramente as orientações aos 

quadrantes Norte e Este originando vertentes frias a moderadas no contexto da área de intervenção.  
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d) Ocupação do solo 

Para o estudo da paisagem é fundamental proceder a uma caracterização das diversas tipologias de 

ocupação do solo, de forma a perceber qual o padrão de distribuição das diferentes classes existentes.  

A análise desta carta permitiu concluir que, na área em estudo, dominam essencialmente as seguintes 

tipologias de ocupação do solo:  

 Incultos 

 Matos 

 Montado de Sobro 

 Plantações de Sobreiros Recentes 

 Povoamento de Eucalipto 

 Povoamento de Pinheiro Bravo 

 Povoamento de Pinheiro Manso 

 Povoamento Misto de Sobro e Pinheiro Manso 

 

4.13.4. UNIDADES DE PAISAGEM 
Tendo em conta os pressupostos anteriormente descritos, foram definidas para a área do Plano, as 

seguintes três unidades de paisagem: 

 Encostas verdes; 

 Faixa florestal; 

 Arco cerealífero. 

A sua representação gráfica encontra-se materializada na Carta de Unidades de Paisagem, à escala 

1/5 000 anexa a este relatório e apresentam-se, seguidamente, as características intrínsecas de cada 

uma das unidades que conduziram à sua delimitação: 

 A – Encostas Verdes 

Esta unidade é definida por encostas íngremes com declives superiores a 25% ou na transição para a 

classe 20-25% que ocorre numa faixa onde a altimetria ronda os100 a 120m de altitude e a ocupação 

actual do solo são os matos, eucaliptais ou povoamentos de sobro e azinho adultos. 
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B – Faixa Florestal 

Por Faixa Florestal entende-se a área em que predomina como uso do solo os povoamentos florestais; 

quer jovens plantações, quer povoamentos adultos de sobro e azinho, pinhal manso e bravo e de 

eucaliptos.  

C – Arco Cerealífero 

A delimitação desta unidade prende-se sobretudo com o tipo de uso de solo, a cultura arvense 

(actualmente abandonada), correspondendo a uma zona aplanada onde os declives variam entre os 0 

e 10%, delimitada pelas curvas de nível, caminhos e linhas de água. 

4.13.5. PONTOS NOTÁVEIS NA PAISAGEM 

Não se distinguem pontos notáveis da paisagem na área de intervenção, o valor do local em termos 

de paisagem prende-se com as panorâmicas sobre o plano de água da Barragem de Pêgo do Altar a 

Nascente, e sobre a planície alentejana a Poente, que se obtêm dos pontos altos. 

 

4.13.6. VALORAÇÃO DAS UNIDADES DE PAISAGEM 

As unidades anteriormente definidas encontram-se sintetizadas no quadro seguinte, referindo-se os 

seus principais descritores em termos de relevo, uso do solo, humanização e carácter (entendido 

como resultando numa emoção provável ou “impressão pericial” que cada unidade cria no observador, 

fruto da súmula das características anteriores). 

 

Quadro 4.74 - Síntese das características das unidades de paisagem 

Unidade Relevo Uso solo Humanização Carácter 

Encostas 

Verdes 
Acidentado 

Mata de sobro e azinho com estracto 

arbustivo denso e a presença pontual de 

galeria ripícola, assim como de eucaliptal 

Baixa 

Elemento marcante e 

estruturante da 

paisagem 
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Unidade Relevo Uso solo Humanização Carácter 

Faixa 

Florestal 
Ondulado 

Povoamentos dispersos e novas 

plantações de sobro e azinho, 

entrecortado por novas plantações de 

pinheiro manso e com manchas de 

eucaliptal 

Média 

Estrutura vulgar no 

contexto paisagístico 

da região 

Arco 

Cerealífero 
Aplanado Cultura arvense Média 

Estrutura vulgar no 

contexto paisagístico 

da região 

 

De acordo com os termos de referência para o presente trabalho o valor paisagístico de cada unidade 

será classificado como: Valor Excepcional, Alto, Médio ou Baixo. 

No entanto, esta classificação depende da avaliação de três critérios fundamentais: 

 Diversidade – prende-se com factores biológicos e ecológicos, ou seja, terá um peso maior 

peso quanto maior for a diversidade em termos florísticos e/ou faunísticos ou relevância dos 

habitats presentes; 

 Harmonia – factor de avaliação subjectivo pois depende da apreciação de factores de cariz 

estético como a Ordem (uso e sustentabilidade), a Grandeza (fisiografia) e a Leitura (estrutura 

e valor cénico) da paisagem; 

 Identidade – reconhecimento características intrínsecas que configuram um valioso 

património natural, afirmando-se como referências no contexto nacional ou internacional com 

importância histórico-cultural. 

Pelo acima descrito, torna-se fundamental quantificar os parâmetros que conduzem à determinação 

do critério Harmonia. 

Cada um dos parâmetros/ critérios será avaliado com a seguinte escala: 

 Nenhuma – 0 valores 

 Pouca – 1 valor 

 Razoável – 2 valores 

 Muita – 3 valores 
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Quadro 4.75 - Quantificação do critério Harmonia 

Unidade Ordem Grandeza Leitura 
Harmonia/ 

Valor Médio 

Encosta Verdes 3 3 3 3 

Faixa Florestal 2 2 1 2 

Arco Cerealífero 1 1 1 1 

 

Apresenta-se seguidamente o quadro de análise dos critérios fundamentais anteriormente descritos de 

acordo com a escala acima exposta. 

 

Quadro 4.76 - Valoração das Unidades de Paisagem 

Unidade Diversidade Harmonia Identidade 
Valor da 

Paisagem 

Encosta Verdes 3 3 2 8 

Faixa Florestal 1 2 1 4 

Arco Cerealífero 0 1 0 1 

 

De acordo com as classificações atribuídas, as classes que traduzem o valor da paisagem são: 

 valor cénico - paisagístico baixo (de 0 a 3) 

 valor cénico - paisagístico médio (de 4 a 6) 

 valor cénico - paisagístico alto (de 7 a 8) 

 valor cénico - paisagístico excepcional (9) 
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5. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

Na ausência de intervenção, pretende-se analisar a evolução da situação actual da área em estudo, 

sem a realização do Projecto em análise, relativamente aos diferentes descritores em análise. 

Tendo em consideração o Ordenamento do Território considera-se que um empreendimento com 

estas características, é sempre uma mais-valia, quer a nível local, quer regional, principalmente se 

considerarmos as necessidades existentes e a crescente procura de espaços de lazer com qualidade no 

nosso país, pelo que a sua não concretização implica, certamente, a perda de oportunidade de um 

desenvolvimento de âmbito turístico que assume as características anteriormente descritas. 

Para além disso, e tendo como ponto de referência o mosaico territorial que compõe a Região do 

Alentejo, representado pela desertificação constante das áreas rurais, evidenciando o convencional 

envelhecimento da população, condição socioeconómica menos favorecida e território de baixa 

densidade, a previsível evolução da situação de referência deverá seguir os seguintes vectores: 

 Na permanência ou provável agravamento do modelo territorial actual e as consequências 

advindas daí, nomeadamente: 

o Fragilidade do sistema económico; 

o Contínua atrofização do Litoral Alentejano, pela ausência de outras ofertas turísticas; 

 A consolidação sub-regional e regional enquanto destino turístico de referência permanecerá 

limitada; 

 Condicionará o reforço do posicionamento do sector no contexto da estrutura económica 

regional; 

 Subaproveitamento das potencialidades turísticas de excelência que caracterizam o território; 

 Menor preocupação na preservação e valorização do património natural e histórico-

arqueológico; 

 As estratégias e objectivos, em termos de desenvolvimento turístico, constantes nos 

instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional e delineados para a região 

ficam aquém das expectativas. 

No que se refere ao descritor Geologia e Hidrogeologia há a referir que a ausência de intervenção 

implica que não surjam os impactes negativos na geologia e geomorfologia associados aos 

movimentos de terras e os impactes na hidrogeologia associados à exploração dos furos necessários 

para a rega do empreendimento. 
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Em termos de Solos e de Uso Actual do Solo e com a não construção do empreendimento, os solos 

que seriam utilizados para a implementação do projecto continuarão a possuir, em grande medida, as 

mesmas características, não sendo alterada a sua capacidade de escoamento superficial ou os seus 

usos. É espectável que os usos florestais mantenham a dominância caracterizada do ambiente 

afectado, dado que grande parte da área de estudo, composta por solos pobres, apresenta fortes 

condicionantes ao desenvolvimento sustentável de outro tipo de ocupação do solo, em particular das 

práticas agrícolas. 

Tendo-se conhecimento da gestão que tem sido levada a cabo pela proprietária da Herdade da 

Alápega, deverá assistir-se à continuação da conversão gradual e progressiva de áreas de eucaliptal 

para povoamentos de espécies autóctones, como o sobreiro. Tal situação observa-se actualmente, 

verificando-se a presença de extensas áreas de sobreiro jovem plantado (ver desenho EIA-RF.00-UAS-

01 – Carta de Ocupação do Solo). 

Espera-se ainda que a ocupação urbana se mantenha com um carácter muito pontual, concentrado 

nas principais localidades já existentes, podendo assistir-se a uma progressão da ocupação urbana ao 

longo dos eixos criados pelas estradas existentes. 

No que se refere aos Recursos Hídricos e uma vez que se prevê a utilização da água da barragem 

do Pego do Altar para a rega do campo de golfe e dos espaços verdes do empreendimento, a ausência 

de intervenção pressupõe a não utilização desta fonte de recursos hídricos mantendo a barragem o 

volume original. 

Relativamente ao descritor Qualidade do Ar e no que concerne à fase de construção, a ausência de 

intervenção permitirá evitar os impactes negativos associados a esta fase, designadamente a emissão 

de poluentes proveniente da actividade construtiva, tal como a movimentação de terras e a operação 

de maquinaria e movimentação de veículos pesados. 

Na fase de exploração, a inexistência do projecto não contribuirá para a emissão de poluentes 

atmosféricos inerentes à queima de gás natural e à circulação de tráfego no empreendimento. 

Todavia, e tal como pode ser constatado no capitulo seguinte, a exploração do projecto não será 

responsável por uma diminuição significativa da qualidade do ar, mesmo na época alta e em condições 

meteorológicas adversas.  

Considerando o descritor Ruído e no que diz respeito à fase de construção, a ausência de intervenção 

permitirá evitar os impactes negativos associados a esta fase, na medida em que não irá ocorrer a 
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emissão de ruído proveniente da actividade construtiva, tal como a operação de maquinaria e 

movimentação de veículos pesados. 

Relativamente à fase de exploração, o tráfego que terá como ponto de partida ou chegada o 

empreendimento turístico estará associado a um ligeiro aumento dos níveis sonoros, sendo no entanto 

um aumento considerado muito pouco significativo, mesmo em épocas altas. 

No que se refere à componente biológica, os principais impactes resultantes da construção e 

exploração de um empreendimento com estas características dizem respeito à alteração do coberto 

vegetal actualmente existente, sendo este substituído pelas zonas edificadas, vias de acesso, campo 

de golfe e espaços verdes públicos e privados, mas igualmente à afectação directa e indirecta das 

espécies animais presentes. 

A não construção do empreendimento turístico da herdade da Alápega implicaria que todas as 

características actualmente verificadas na área de implementação (e.g. coberto vegetal) seriam 

mantidas. Este facto traduzir-se-ia na manutenção das condições ecológicas actualmente presentes, 

principalmente no que concerne à integridade dos habitats em presença e nos níveis de perturbação 

humana actualmente verificados. 

Finalmente, em termos Sociais no cenário de ausência de intervenção prevê-se um agravamento das 

debilidades que já se fazem sentir na actualidade no território em análise, das quais se destacam as 

que serão referidas de seguida. 

Ao nível da população residente continuar-se-ia a assistir ao despovoamento do território em análise, 

com especial incidência para as áreas rurais. Do mesmo modo, e sem a presença de novos efectivos 

populacionais registar-se-ia um agravamento do padrão de envelhecimento de população. Esta 

situação seria particularmente grave para a freguesia de Santa Susana, cuja população, na ausência 

de factores de ancoragem que permitam contribuir para a fixação de população mais jovem, 

continuaria a ficar cada vez mais envelhecida, registando  uma redução populacional cada vez maior. 

Do mesmo modo, sem o projecto em análise, é esperado que se continuem a registar debilidades no 

sistema económico concelhio, com particular ênfase para o sector do turismo, uma vez que se 

continuaria a registar um subaproveitamento das inúmeras potencialidades turísticas que caracterizam 

o território em estudo. 
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6. ANÁLISE DE IMPACTES 

6.1. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

6.1.1. INTRODUÇÃO 

Os impactes de maior importância provocados pela implementação do presente projecto, na geologia 

e geomorfologia, ocorrem sobretudo durante a fase de construção e estão associados aos movimentos 

de terras necessários à construção do loteamento da Herdade da Alápega, o qual contempla a 

instalação de 12 Empreendimentos Turísticos que integram dois Estabelecimentos Hoteleiros e dez 

Aldeamentos Turísticos. 

Relativamente aos impactes na hidrogeologia, estes estão associados essencialmente à fase de 

exploração do projecto, face à impermeabilização do solo como consequência das infra-estruturas 

associadas aos empreendimentos e à possibilidade de contaminação das águas subterrâneas. 

Estas acções afectam directamente as formações geológicas, provocando alterações na modelação 

natural do terreno e nas condições de drenagem natural da região.  

Descrevem-se de seguida os impactes previstos, na fase de construção e na fase de exploração do 

projecto. 

 

6.1.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

6.1.2.1. GEOLOGIA/GEOMORFOLOGIA 

Durante a fase de construção os principais impactes na geologia e geomorfologia, resultam dos 

movimentos de terras, associados à construção dos diversos edifícios, nomeadamente, 

estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos e outros associados a equipamentos autónomos e 

à construção de infra-estruturas associadas à manutenção e utilização do empreendimento, como 

sejam a rede viária, a rede de abastecimento de água, a rede de esgotos, a rede de abastecimento de 

gás natural, etc. e também do campo de golfe. Estas acções afectam directamente as formações 

geológicas, provocando alterações na geomorfologia da área afectada pelo projecto. No entanto, 
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atendendo ás características do projecto, os movimentos de terras a realizar são de um modo geral de 

pequenas dimensões pelo que os impactes induzidos são de baixa significância. 

Dada a reduzida dimensão dos movimentos de terras previstos e o carácter temporário de grande 

parte das escavações envolvidas na construção do loteamento, não se prevê a ocorrência de 

fenómenos de instabilidade de taludes. Caso se verifique pontualmente a ocorrência destes 

fenómenos, estes podem ser facilmente evitados com a utilização de estruturas de suporte. 

Relativamente aos volumes de terras envolvidos na construção do loteamento e infra-estruturas 

associadas, não se prevê deficit ou excesso de materiais, uma vez que todos os materiais 

provenientes das escavações a realizar serão reutilizados para a construção do projecto e modelação 

do terreno (nomeadamente no campo de golfe, espaços verdes, etc). O volume global de terras a 

movimentar é da ordem dos 500 776,3m3. 

Não se prevê deste modo a ocorrência de impactes negativos associados à necessidade de recorrer a 

manchas de empréstimo ou à necessidade de recorrer a locais para depósitos de materiais sobrantes.  

Relativamente ao Contrato de Prospecção e Pesquisa de depósitos minerais identificado na área de 

estudo, o qual abrange parte da área da Herdade da Alápega, junto ao seu limite Oeste e SW, não se 

prevê, de acordo com informação obtida junto da MAEPA - Empreendimentos Mineiros e Participações, 

Lda. (empresa titular dos direitos de prospecção) qualquer interferência do Projecto com os trabalhos 

de prospecção e pesquisa que estão a ser realizados nem com a eventual futura exploração de 

depósitos minerais, caso esta venha a ser feita. Não se prevêem deste modo impactes a este nível. 

Refere-se ainda que não são igualmente de prever quaisquer impactes na pedreira com lavra 

suspensa identificada a NE do limite da Herdade da Alápega. 

Os trabalhos de limpeza do terreno e desmatação a realizar na área de intervenção, vão provocar um 

incremento dos fenómenos de erosão dos solos que ficam a descoberto, ficando assim mais expostos 

aos processos erosivos. Este impacte é negativo, de média magnitude e de baixa significância.  

6.1.2.2. HIDROGEOLOGIA 

A construção dos edifícios e de algumas infra-estruturas associadas ao empreendimento, tais como a 

rede viária e parques de estacionamento, vai provocar a impermeabilização dos terrenos, o que 

implica diminuição da recarga do aquífero nestes locais.  



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 343 

Relatório Síntese 

Verifica-se no entanto que a área total impermeabilizada pelo projecto será reduzida (cerca de 22Ha – 

3% da área total da ocupação do empreendimento) face à área total ocupada pelo empreendimento.  

Refira-se ainda que a capacidade de infiltração das litologias presentes na área da Herdade é 

relativamente limitada, sendo a recarga dos níveis aquíferos feita directamente a partir da 

precipitação, infiltrando-se a água preferencialmente através das zonas de fractura, tanto na área da 

Herdade da Alápega como nas propriedades vizinhas. Prevê-se ainda que haja alguma recarga 

proveniente das águas superficiais, nomeadamente através da Albufeira do Pego do Altar. 

Deste modo, tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada (face à área total ocupada pelo 

empreendimento) e a reduzida capacidade de infiltração das litologias presentes, considera-se que 

apesar de se prever alguma diminuição da recarga a nível local esta é pouco significativa, uma vez 

que contínua a ser feita recarga através das águas superficiais e por infiltração nas áreas envolventes 

às áreas impermeabilizadas e também através de grandes fracturas com alimentação exterior à 

Herdade. Salienta-se ainda que, a zona com maior potencial hidrogeológico, e eventualmente mais 

permeável (zona Sul da Herdade), apesar de ser em parte ocupada por unidades de alojamento 

integradas nos espaços para aldeamentos turísticos, será na sua maioria integrada na Estrutura 

Ecológica Principal, correspondendo a áreas que praticamente não irão ser intervencionadas no 

desenvolvimento do empreendimento. Avalia-se assim o impacte associado à impermeabilização dos 

terrenos como negativo, de baixa significância e de baixa magnitude. 

Acresce referir, que o efeito de impermeabilização pode ser minimizado com a utilização de um 

pavimento semipermeável em todas as vias associadas ao projecto (nomeadamente cubos de granito) 

e pavimento permeável e semipermeável nos estacionamentos públicos e privados (nomeadamente 

calçada e grelhas de enrelvamento). 

Durante esta fase, a instalação de estaleiros poderá provocar a poluição das águas subterrâneas, 

devido à produção de efluentes residuais nesta infra-estrutura e de outras fontes relacionadas, 

nomeadamente águas de lavagem de máquinas e óleos usados nos motores. Estes efluentes 

constituem uma fonte significativa de matéria orgânica e de sólidos em suspensão. Considera-se este 

impacte negativo e de elevada significância, se não forem tomadas as devidas medidas de 

minimização. Deste modo, a contaminação química e biológica provocada pelas águas residuais 

produzidas nos estaleiros e oficinas deverá ser controlada através da instalação de um sistema 

adequado de tratamento de águas residuais, nomeadamente uma ETAR Compacta ou em alternativa 

deverá proceder-se ao seu encaminhamento para a rede de águas residuais local. A adopção das 
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medidas propostas vai permitir reduzir a significância deste impacte, considerando-se assim que o 

mesmo será irrelevante. 

Relativamente ao derrame acidental de óleos usados e outros lubrificantes das máquinas envolvidas 

na construção, esta situação não se considera provável se forem cumpridas as medidas de 

minimização propostas, as quais permitem evitar a ocorrência de impactes a este nível. 

 

6.1.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

6.1.3.1. GEOLOGIA/GEOMORFOLOGIA 

Durante a fase de exploração, permanecem os impactes identificados para a fase de construção, 

associados às alterações provocadas na geologia e geomorfologia da área afectada pelo projecto. No 

entanto existem certas alterações provocadas durante a fase de construção na topografia do terreno, 

que são de certa forma minimizadas durante a fase de exploração, como acontece com a realização 

das escavações para a implantação dos lagos, as quais são realizadas durante a fase de construção 

mas não se mantêm durante a fase de exploração. 

Relativamente aos fenómenos de erosão que se verificam durante a fase de construção, nesta fase 

verifica-se que a manutenção dos campos de golf, os quais constituem superfícies estabilizadas, 

permite de certa forma reduzir a erosão nestes locais. 

6.1.3.2. HIDROGEOLOGIA 

Os principais impactes que ocorrem nesta fase estão associados às actividades de manutenção do 

empreendimento nomeadamente do campo de golf. 

A exploração e manutenção de um campo de golf, poderá constituir uma fonte poluidora das águas 

subterrâneas. O uso intensivo de fertilizantes e de herbicidas e insecticidas, na manutenção do campo 

de golf, poderão provocar a alteração da qualidade das águas subterrâneas, por infiltração das águas 

de escorrência, contaminadas, provenientes da rega do mesmo, constituindo desta forma um impacte 

negativo e de elevada significância. No entanto, as quantidades de poluentes nas águas da drenagem 

do campo de golf, podem ser bastante reduzidas se existir um controlo apertado na escolha dos 

produtos utilizados, nas quantidades a utilizar e no modo de aplicação dos mesmos. 
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A utilização de um sistema de rega eficiente, capaz de fornecer apenas as quantidades de água 

necessárias (a aplicação de uma quantidade excessiva de água na rega facilita a lexiviação para as 

águas subterrâneas) e a aplicação de fertilizantes de acordo com as necessidades das espécies de 

plantas a utilizar, permite reduzir de forma significativa a quantidade de poluentes que possa existir 

nas águas de escorrência provenientes do campo de golfe, reduzindo assim a significância deste 

impacte nas águas subterrâneas Refira-se ainda que, complementarmente, será aplicado um plano de 

monitorização (ver capítulo 8 – Plano de Monitorização), o qual irá permitir acompanhar a qualidade 

das águas da drenagem do campo de golf, reduzindo de forma significativa a possibilidade de 

ocorrência de impactes significativos associados às acções acima identificadas.  

Como já foi referido no capítulo referente à Descrição do Projecto, as águas subterrâneas, captadas 

nas nove captações realizadas recentemente na Herdade e com produtividades razoáveis, vão ser 

utilizadas para rega dos espaços verdes urbanos públicos e privados e para a rega do campo de golfe. 

Com o intuito de obter um regime de exploração, credível e sustentável, foram realizados ensaios de 

caudal nos nove furos. Após algumas simulações referentes ás condições possíveis de utilização dos 

recursos hídricos subterrâneos que os nove furos podem explorar, segundo três níveis de utilização 

(utilização mais intensa, utilização intermédia e utilização mais moderada), foi possível verificar que 

estas captações permitem, de acordo com os ensaios realizados, a retirada de um volume diário 

máximo da ordem dos 1.000 m3/dia, mas que, por segurança, se admite que deverá ficar por cerca de 

800 m3/dia. 

Deste modo, a exploração dos furos para rega deverá ser feita de forma eficiente e sustentável, de 

modo a evitar a extracção de volumes de água superiores aos recomendados e a eventual sobre 

exploração do aquífero. 

Tal como apresentado no capítulo referente á descrição de projecto, estima-se que 49% das 

necessidades de água do empreendimento sejam suprimidas pelos furos a realizar sendo o 

quantitativo referente de, no máximo (meses de Verão) a 284 m3/dia. 

Uma vez que, de acordo com os dados apresentados as captações a realizar permitem, de acordo com 

os ensaios referidos, a retirada dum volume diário máximo da ordem 800 m3/dia considera-se o 

impacte associado de reduzida significância. 
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6.2. SOLOS 

6.2.1. INTRODUÇÃO  

Os solos apresentam propriedades que lhes conferem determinadas capacidades de utilização, pelo 

que a alteração destas pode condicionar a sua utilização. 

As alterações da topografia dos terrenos afectados e a aceleração dos processos erosivos causada 

pelas movimentações de terras, bem como possíveis alterações ao regime hidrológico podem 

provocar, de forma directa ou indirecta, modificações nas características físicas e químicas dos solos, 

como a sua estrutura, a densidade, a capacidade de armazenamento de água e ar e a sua 

permeabilidade. 

Para além da potencial alteração das características dos solos, as quais se verificam quase 

exclusivamente na fase de construção, também a sua ocupação física é alterada. 

Verificou-se ainda que a execução do projecto em estudo implica maioritariamente a ocupação directa 

de áreas de solos de aptidão agrícola reduzida, assim como de áreas classificadas de REN. 

 

6.2.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os principais impactes que ocorrem durante a fase de construção são causados pelas movimentações 

de terras, a construção dos acessos temporários à obra, a circulação de maquinaria pesada e outros 

veículos. 

As movimentações de terras e as acções de desmatação levam à destruição do coberto vegetal, 

provocando instabilidade nos solos não protegidos, bem como a sua exposição a agentes erosivos. 

A implementação dos estaleiros provoca, ainda que de uma forma temporária, uma compactação dos 

solos, podendo ocorrer igualmente a contaminação destes por agentes poluentes como betão, óleos 

ou combustíveis, podendo causar alterações nas condições de circulação de água e a diminuição da 

produtividade. 

As áreas marginais da obra serão igualmente afectadas pela compactação, provocada pela circulação 

de máquinas e veículos. 
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As consequências das acções mencionadas são a perda de solos, a alteração das suas propriedades 

físico-químicas, a degradação ou destruição da vegetação presente, a diminuição da qualidade dos 

solos devido à compactação, à contaminação ou à alteração hídrica, assim como um aumento do 

escoamento superficial e o consequente aumento de vulnerabilidade aos agentes erosivos. 

Estes impactes são negativos e tanto mais significativos consoante a qualidade dos solos afectados, o 

que na área de implementação do projecto é maioritariamente reduzida. 

Nos quadros seguintes apresentam-se as áreas das unidades pedológicas e classes de capacidade de 

uso do solo, afectadas pelas diversas componentes do projecto (expresso em ha). 

 

Quadro 6.1 – Áreas das Unidades Pedológicas afectadas pelo projecto (expresso em hectares) 

Componentes do Projecto 

Unidades Pedológicas Afectadas (ha) 

Solos 

Incipientes 

Solos Argiluviados 

pouco Insaturados 

Estrutura Ecológica 

Estrutura Ecológica Principal - Muito 

Condicionada 
252.62 2.36 

Estrutura Ecológica Principal - Pouco 

Condicionada 
179.67 6.03 

Estrutura Ecológica Secundária - Espaços Agro-

silvo-pastoris 
32.56 0.00 

Estrutura Ecológica Secundária - Espaços de 

Transição e Enquadramento 
39.75 8.75 

Espaços Turísticos 

Espaço para Aldeamento Turístco - Áreas para 

Unidades de Alojamento 
52.46 6.66 

Áreas de Utilização Comum e Equipamentos 2.36 0.37 

Espaço para Aldeamento Turístico - Áreas 

Verde Ornamentais 
1.17 0.17 

Espaço para Aldeamento Turístico - Áreas de 

Uso Misto 
1.15 - 

Espaços para Est. Hoteleiros 11.96 - 

Espaços para Equipamentos 

Autónomos 

Lote e Área de Implantação Golfe 105.24 49.13 

Lote e Área de Implantação do Centro 

Equestre 
22.12 - 

Clube de Golfe 1.01 - 
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Componentes do Projecto 

Unidades Pedológicas Afectadas (ha) 

Solos 

Incipientes 

Solos Argiluviados 

pouco Insaturados 

Área de Reserva 3.22 - 

SPA ou Equipamento Similar 0.66 - 

Espaço Canal 

Rede Viária Proposta Principal 4.28 0.60 

Rede Viária Proposta Secundária 7.10 0.75 

Circulação Existente 7.69 - 

Circulação Pedonal 9.90 1.50 

Estacionamentos 1.02 0.31 

Albufeiras e Charcas 7.63 3.01 

 

Quadro 6.2 – Áreas das Classes de Capacidade de Uso do Solo afectadas pelo projecto (expresso em 

hectares) 

Componentes do Projecto 

Classes de Capacidade de 

Uso do Solo (ha) 

C D E 

Estrutura Ecológica 

Estrutura Ecológica Principal - Muito Condicionada 0.71 1.25 251.71 

Estrutura Ecológica Principal - Pouco Condicionada 1.82 1.86 178.12 

Estrutura Ecológica Secundária - Espaços Agro-silvo-

pastoris 
- - 32.56 

Estrutura Ecológica Secundária - Espaços de 

Transição e Enquadramento 
4.86 3.65 36.09 

Espaços Turísticos 

Espaço para Aldeamento Turístco - Áreas para 

Unidades de Alojamento 
2.80 3.28 49.18 

Áreas de Utilização Comum e Equipamentos 0.30 0.07 2.29 

Espaço para Aldeamento Turístico - Áreas Verde 

Ornamentais 
0.06 0.10 1.07 

Espaço para Aldeamento Turístico - Áreas de Uso 

Misto 
- - 1.15 

Espaços para Est. Hoteleiros - - 11.96 

Espaços para 

Equipamentos Autónomos 

Lote e Área de Implantação Golfe 37.53 5.78 97.97 

Lote e Área de Implantação do Centro Equestre - - 22.12 

Clube de Golfe - - 1.01 
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Componentes do Projecto 

Classes de Capacidade de 

Uso do Solo (ha) 

C D E 

Área de Reserva - - 3.22 

Centro Agrícola - - 1.50 

Centro Naútico - - 0.23 

SPA ou Equipamento Similar - - 0.66 

Espaço Canal 

Rede Viária Proposta Principal 0.15 0.47 3.80 

Rede Viária Proposta Secundária 0.38 0.37 6.73 

Circulação Existente - - 7.69 

Circulação Pedonal 0.79 0.71 9.19 

Estacionamentos 0.16 0.15 0.87 

Albufeiras e Charcas 2.59 0.44 7.08 

Tal como referido anteriormente, os solos identificados apresentam-se maioritariamente como 

reduzidos no que concerne à aptidão agrícola (Classe de Capacidade de Uso do Solo E), não sendo 

indicados para estas actividades. Desta forma considera-se que a afectação destes solos constitui um 

impacte negativo, de reduzida significância e magnitude, permanente e irreversível no caso das 

afectações definitivas e temporário e reversível no caso das infra-estruturas de apoio à obra. 

 

6.2.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, verifica-se que os impactes negativos identificados durante a fase de 

construção, provocados pelos movimentos de terras, se mantêm durante esta fase. 

No entanto depois de restabelecido o coberto vegetal nos espaços verdes previstos, prevê-se uma 

redução significativa da erosão. Esta situação permite uma maior protecção dos solos aos agentes 

erosivos, constituindo um impacte positivo. 

A ocupação dos solos existentes, pelos edifícios e outras infra-estruturas a realizar, constitui um 

impacte negativo. No entanto, dada natureza dos solos presentes, de reduzida capacidade para o uso 

agrícola, considera-se este impacte de reduzida significância e magnitude. Durante esta fase, a adição 

de nutrientes ao solo, vai enriquecer o solo e fomentar a sua produtividade, que como já referido é 

reduzida.  
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6.3. USO ACTUAL DO SOLO 

6.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Na Carta de Ocupação do Solo (desenho EIA-RF.00-UAS-01) representa-se a distribuição no espaço 

dos tipos de uso do solo na área de implementação do projecto, bem como na sua envolvente.  

No que diz respeito aos impactes sobre a ocupação do solo, a implementação de um projecto acarreta 

consigo impactes permanentes e irreversíveis (e.g. movimentos de terras na área de implementação 

da via) e temporários e reversíveis (e.g. construção de acessos temporários).  

São considerados impactes de magnitude elevada quando a afectação de uma determinada classe de 

uso do solo engloba uma percentagem significativa da área total analisada, ou seja, se uma classe é 

pouco representativa em termos de área, uma afectação substancial dessa classe corresponde a uma 

magnitude elevada. Uma vez que a área de estudo é definida de uma forma algo arbitrária, a 

determinação da magnitude dos impactes resultantes da afectação das diferentes classes de uso será 

efectuada pela relação das percentagens das classes afectadas pelo projecto e as percentagens dessas 

mesmas classes na globalidade da área considerada. 

No que concerne à significância dos impactes verificados, esta corresponderá à importância da classe 

afectada, ou seja, quanto maior a importância económica, social, cultural ou mesmo ecológica da 

classe afectada, maior a sua significância. Assim, os impactes considerados mais significativos são os 

correspondentes à afectação de usos urbanos, directamente relacionados com a presença do Homem 

– Áreas Edificadas, fundamentalmente devido à sua importância social.  

De seguida, consideram-se relevantes as interferências com usos de cariz agrícola – Culturas 

Anuais de Sequeiro, Culturas Permanentes e Prados, importantes em termos económicos e culturais.  

De salientar ainda, que a existência de usos silvo-pastoris, como o “Montado de Sobro”, “Montado 

de sobro*”, “Montado de sobro misto com Plantação de Sobreiro” e “Montado de Sobro com Floresta 

de Produção”, é muito relevante, seja em termos sócio-económicos, como legais, por incluírem 

espécies protegidas por legislação portuguesa específica - sobreiro e azinheira (Decreto-Lei nº 

169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004 de 30 de Junho), bem como pelo seu 
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valor ecológico. Tal como se demonstra á frente, não serão realizadas intervenções nas zonas de 

existência de sobreiros. 

Por fim consideram-se os usos florestais – “Eucaliptal”, “Pinhal bravo”, “Pinhal manso jovem”, cujas 

afectações se consideram menos significativas que as anteriores, apesar de possuírem alguma 

importância económica. Igualmente se consideram as manchas de “Plantação de sobreiro”, que apesar 

de corresponderem a plantações muito jovens não deixam de ser protegidas (Autoridade Florestal 

Nacional). As restantes tipologias de uso do solo possuem uma menor significância. 

 

6.3.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, as acções de obra tais como os trabalhos de limpeza do terreno e 

desmatação a realizar na área de intervenção, a construção de acessos temporários e os movimentos 

de terras resultam em impactes directos sobre a ocupação actual do solo, sendo as classes existentes 

substituídas por outras.  

Com base no Desenho EIA-RF.00-UAS-01 – Carta de Ocupação do Solo, foram calculadas as 

afectações directas das classes de ocupação do solo para cada componente do projecto (discriminadas 

no quadro seguinte).  

 

Quadro 6.3 – Componentes do projecto 

Componentes do Projecto 

Estrutura Ecológica 

Estrutura Ecológica Principal (EEP) 
Muito Condicionada 

Pouco Condicionada 

Estrutura Ecológica Secundária (EES)  
Espaços Agro-silvo-pastoris 

Espaços de Transição e Enquadramento 

Espaços Turísticos 

(ET) 

Espaço para Aldeamento Turístco - Áreas para Unidades de Alojamento 

Áreas de Utilização Comum e Equipamentos 

Áreas de Uso misto 

Espaço para Aldeamento Turístico - Áreas Verde Ornamentais 

Espaço para Aldeamento Turístico - Áreas de Uso Misto 

Espaços para Est. Hoteleiros 
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Componentes do Projecto 

Espaços para 

Equipamentos 

Autónomos (EEA) 

Lote e Área de Implantação Golfe 

Lote e Área de Implantação do Centro Equestre 

Clube de Golfe 

Área de Reserva 

SPA ou Equipamento Similar 

Espaço Canal (EP) 

Rede Viária Proposta Principal 

Rede Viária Proposta Secundária 

Circulação Existente 

Circulação Pedonal 

Estacionamentos 

Albufeiras e Charcas (AC) 

 

Em termos da metodologia empregue, foi realizado o cálculo das áreas directamente intervencionadas, 

considerando as componentes anteriores. O quadro seguinte apresenta os resultados obtidos. 
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Quadro 6.4 – Afectações directas (hectares) das classes de uso do solo presentes, pelas diferentes componentes do projecto 

Classe 

EEP – MC EEP – PC EES – PC EAT EEA EC AC TOTAL 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Uso 

Agrícola 

Culturas anuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Culturas 

permanentes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Prado 5,42 2,03 15,38 8,61 50,75 74,05 57,39 85,34 62,16 68,25 10,61 36,97 8,42 22,44 210,1 28,5 

Uso 

Florestal 

Pinhal bravo 0,16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0,0 

Pinhal manso jovem 0,99 0,37 7,97 4,47 7,23 10,54 4,21 6,26 6,85 7,53 2,41 8,41 0,05 0,12 29,7 4,0 

Eucaliptal 61,08 22,94 2,08 1,17 2,22 3,24 3,76 5,59 4,21 4,63 1,61 5,62 0,58 1,54 75,5 10,2 

Plantação de sobreiro 

jovem 
50,90 19,12 52,18 29,22 2,46 3,59 0,20 0,30 12,04 13,22 2,11 7,37 0,08 0,20 120,0 16,3 

Vegetação arbustiva 63,45 23,83 22,38 12,54 0,81 1,18 0,10 0,15 0,21 0,23 0,66 2,30 0,70 1,87 88,3 12,0 

Uso 

Silvo-

Pastoril 

Montado de sobro 60,64 22,78 14,31 8,01 2,62 3,82 1,03 1,53 3,10 3,40 1,71 5,95 1,91 5,08 85,3 11,6 

Montado de sobro* 6,97 2,62 15,98 8,95 2,14 3,12 0,36 0,54 0,11 0,12 0,32 1,10 0,00 0,00 25,9 3,5 

Montado de sobro 

misto com plantação 

de sobreiro 

7,66 2,88 47,43 26,57 0,21 0,31 0,20 0,29 2,39 2,62 0,81 2,84 0,00 0,00 58,7 8,0 

Montado de sobro 

misto com floresta 

de produção 

7,68 2,89 0,83 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12 8,6 1,2 

Uso 

urbano 

Áreas edificadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Rodovia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 8,45 29,45 0,00 0,00 8,5 1,2 

Plano de água 1,27 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,75 68,62 27,0 3,7 
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Com a análise dos quadros acima apresentados, pode constatar-se que as componentes do 

projecto que maiores áreas afectam correspondem a “Estrutura Ecológica Principal Muito 

Condicionada” e “Estrutura Ecológica Principal Pouco Condicionada”, ocupando 

respectivamente 36% e 24% da área total afectada. Refira-se que as componentes 

mencionadas correspondem a “áreas que praticamente não irão ser intervencionadas no 

desenvolvimento do empreendimento”, pelo que os impactes produzidos nas classes de 

ocupação do solo presentes são em geral pouco significativos. O mesmo se considera na 

componente “Estrutura Ecológica Secundária". 

Verifica-se que as componentes “Estrutura Ecológica Secundária – Pouco Condicionada”, 

“Espaços Turísticos” e “Espaços para Equipamentos Autónomos” se inserem essencialmente 

em áreas de “Prados”. No seu conjunto a implantação do projecto conduzirá à afectação de 

cerca de 210 ha desta classe (correspondente a 28,5% da área total afectada). No seu 

conjunto, o impacte da implantação do projecto sobre esta classe é significativo a pouco 

significativo, dada a sua importância económica pouco elevada, considerando-se a afectação 

mais significativa nas componentes do projecto que envolvem impermeabilização do solo. 

Possui ainda magnitude média. De facto, esta classe agrícola corresponde à classe mais 

abundante desta tipologia de uso, o que se justifica pelo facto dos solos possuírem uma 

baixa capacidade para o uso agrícola. 

Não são identificadas quaisquer interferências com os usos considerados mais relevantes – 

usos urbanos (“Áreas edificadas”) e agrícolas (“Culturas anuais” e Culturas 

permanentes”). Os movimentos de terras são susceptíveis de provocar a alteração das 

propriedades dos solos presentes na área de implementação do projecto, o que 

eventualmente pode levar a uma diminuição da produtividade dos mesmos. Contudo, dado o 

tipo de solos presente na área de intervenção, com características pouco adequadas à 

utilização agrícola, considera-se este impacte de reduzida magnitude e significância. 

Os impactes mais significativos dizem assim respeito à interferência com classes de cariz 

silvo-pastoril, dada a presença do sobreiro, espécie protegida de acordo, com o Decreto-Lei 

nº 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004 de 30 de Junho, pelo 

que deverá ser integralmente protegida (Autoridade Florestal Nacional).  

Numa primeira análise, as componentes do projecto que mais contribuem para a afectação 

das classes “Montado de sobro” e “Montado de sobro*” correspondem a “Estrutura Ecológica 

Principal Muito Condicionada” e “Estrutura Ecológica Principal Pouco Condicionada”, e em 

menor medida “Estrutura Ecológica Secundária” em cerca de 103 ha no seu total, as quais 
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implicam uma intervenção muito ténue nestas classes, pelo que se classifica este impacte 

como pouco significativo e de magnitude média.  

As restantes componentes do projecto (“Espaços Turísticos”, “Espaços para Equipamentos 

Autónomos” e “Espaço Canal”) conduzem à afectação directa de 8,5 ha destas classes (da 

qual 6% corresponde à classe “Montado de sobro”), considerando-se o impacte destas 

afcetações como significativo relativamente à classe “Montado de sobro”, e significativo a 

pouco significativo relativamente à classe “Montado de sobro*”, tendo-se em conta que as 

afectações envolvem, na sua maioria, a impermeabilização do solo e consequente destruição 

dos sobreiros existentes, e de magnitude reduzida. De salientar contudo, no que concerne à 

afectação da classe “Montado de sobro” (correspondente a povoamentos segundo o Decreto-

Lei nº 169/ 2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-lei nº 155/ 2004 de 30 de Junho), 

que as afectações dizem respeito na sua maioria a afectações marginais de manchas desta 

classe, verificando-se que as referidas intervenções não implicam o corte da totalidade das 

árvores.  

A integração dos exemplares de sobreiro existentes nas novas áreas verdes é fundamental, 

de modo que seja evitada/ minimizada a destruição dos mesmos. Esta situação deverá ser 

analisada no Plano de Integração Paisagística a elaborar em fase de Projecto de Execução. 

No que respeita à interferência com usos florestais, as classes mais afectadas 

correspondem a “Eucaliptal” e “Plantação de sobreiro”. As componentes do projecto que mais 

contribuem para esta afectação correspondem a “Estrutura Ecológica Principal Muito 

Condicionada” e “Estrutura Ecológica Principal Pouco Condicionada”, pelo que se considera 

que o impacte da afectação destas classes é pouco significativa nestas áreas. 

Nas restantes componentes do projecto, identifica-se a afectação de 14 ha desta classe. Este 

impacte classifica-se como negativo, permanente, irreversível, significativo a pouco 

significativo, pois apesar destas manchas corresponderem a plantações muito jovens de 

sobreiro, são de qualquer forma protegidos (Autoridade Nacional Florestal), e de magnitude 

reduzida. Refira-se relativamente a esta classe e ao “Pinhal manso jovem” que o presente 

projecto levou em conta a exclusão de 34,5 ha e de 60,1 ha, respectivamente (solicitada ao 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas) para permitir a compatibilização com a 

intervenção proposta.  

A instalação de estaleiros constitui um impacte sobre o uso do solo, embora o seu carácter 

efémero minimize as consequências sobre a ocupação do solo. Este impacte avalia-se como 

negativo, directo, imediato, temporário, com significância e magnitude correspondentes às 

classes e áreas afectadas. 
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As acções inerentes à obra, irão provocar ainda impactes associados, tais como: 

- a compactação dos solos e a consequente diminuição da sua permeabilidade e de 

capacidade de infiltração, provocada pela circulação de veículos e máquinas 

envolvidas na construção assim como a instalação de estaleiros. Embora já exista 

uma rede de caminhos definida, a sua estrutura e dimensão é insuficiente para a 

satisfação das necessidades construtivas; 

- a contaminação do solo e linhas de água, a qual pode ser provocada por derrames 

acidentais de óleos e outros lubrificantes das máquinas envolvidas na construção do 

empreendimento. Este impacte é especialmente negativo tendo em conta que 

estamos em presença de linhas de água e uma barragem na área de implantação do 

empreendimento; 

- o incremento dos fenómenos de erosão dos solos que ao ficarem a descoberto, 

ficam mais expostos aos processos erosivos; 

- a perda de solos resultante dos movimentos de terras, por não ocorrer a reposição 

dos mesmos nos locais destinados à implantação dos edifícios e dos lagos previstos. 

Estes impactes classificam-se, de uma forma geral, como negativos, de reduzida significância 

e reduzida/ média magnitude, desde que sejam cumpridas as medidas minimizadoras 

propostas no presente estudo, para evitar este tipo de situações. 

 

6.3.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, verifica-se que os impactes identificados durante a fase de 

construção, provocados pelos movimentos de terras, se mantêm durante esta fase. A 

ocupação e substituição dos solos existentes, por edifícios e outras infra-estruturas 

associadas ao projecto, que impliquem impermeabilização do solo, constituem um impacte 

negativo, independentemente da tipologia de uso do solo.  

Dada a natureza dos solos presentes, de muito reduzida capacidade para o uso agrícola, 

considera-se o impacte sobre a classe agrícola “Prados”, possui reduzida significância. 

Durante esta fase, a rega e adição de nutrientes ao solo nos espaços verdes, irá enriquecer o 

solo e fomentar a sua produtividade, que como já foi referido é reduzida, o que será positivo. 

De igual modo, o impacte sobre a classe “Eucaliptal”, que como é sabido deteriora a 

qualidade dos solos (através do consumo excessivo de água, degradação da qualidade de 

solo e perda do mesmo), considera-se positiva, pois irá contrariar esta situação. 
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Depois de restabelecido o coberto vegetal nos espaços verdes previstos e com a 

implementação e manutenção do campo de golfe, prevê-se uma redução significativa da 

erosão. Esta situação permite uma maior protecção dos solos aos agentes erosivos, 

constituindo um impacte positivo.  

Salienta-se que todas as operações de fertilização devem ser realizadas, de forma a atingir 

um máximo de eficiência, de acordo com as necessidades das plantas, propriedades dos 

solos e condições climatéricas, evitando o uso excessivo deste tipo de produtos. A utilização 

excessiva de pesticidas e a má aplicação destes produtos na manutenção do campo de golfe 

poderá eventualmente potenciar a contaminação dos solos constituindo um impacte de 

elevada significância. No entanto a aplicação destes produtos de acordo com as regras de 

utilização, com doses, concentrações e intervalos de segurança, não terá outros efeitos para 

além daqueles que se pretendem alcançar. 

Esta situação é relevante nas áreas onde, nesta fase, estarão presentes sobreiros. Como é 

sabido, o excesso de água e o encharcamento debilita potencialmente os sobreiros 

propiciando ataques fito-patogénicos que conduzem à sua morte. Deste modo, a rega 

excessiva dos espaços verdes (campo de golf e áreas verdes) poderá alterar as condições 

actuais de disponibilidade hídrica, pelo que caso estejam presentes sobreiro, poderá haver 

uma afectação dos mesmos. Este impacte será pouco significativo, caso sejam cumpridas as 

medidas minimizadoras propostas no Capítulo 7 do presente estudo, relativas á utilização da 

água. 
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6.4. CLIMA 

A principal incidência microclimática que poderá ser gerada pelo projecto verificar-se-á 

durante a sua fase de exploração e relaciona-se com o aumento da evapotranspiração, em 

resultado da irrigação do campo de golfe e da presença dos espelhos de água existentes e 

projectados (i.e. albufeira e lagos). Este fenómeno ocorre devido ao facto da evaporação 

directa de uma superfície de água ser superior à evapotranspiração pelos órgãos aéreos das 

plantas e à evaporação de uma superfície nua de solo. Com efeito, é de prever um ligeiro 

aumento da evaporação anual a nível local. 

Uma maior quantidade de água evapotranspirada traduz-se, num aumento da humidade 

atmosférica, bem como numa ligeira descida de temperatura, devido ao efeito de dissipação 

do calor envolvido no processo de evaporação.  

Deste modo, prevê-se que ocorra localmente uma pequena tendência para a amenização do 

clima durante a época estival, tipicamente marcada pela presença de ar quente e seco. 

Espera-se assim, principalmente devido ao efeito de atenuação dos excessos de calor, um 

ligeiro aumento do conforto térmico ao nível local, o que contribui, para alcançar um 

objectivo ambiental que se considera não ser relevante. Assim, define-se como positivo, 

apesar de pouco significativo, o impacte microclimático criado.  
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6.5. RECURSOS HÍDRICOS 

6.5.1. INTRODUÇÃO 

A afectação do meio hídrico superficial ocorre tanto durante a fase de construção do projecto 

como durante a exploração do empreendimento. 

Na fase de construção esperam-se impactes resultantes da movimentação de terras, 

alteração do modelado natural, destruição do coberto vegetal, afectação das linhas de água, 

bem como alteração da qualidade das águas superficiais. 

Na fase de exploração, ao nível dos recursos hídricos são de prever diferentes impactes 

destacando-se a possível degradação da qualidade da água como resultado da aplicação de 

produtos químicos utilizados na manutenção dos espaços verdes e do campo de golfe e a 

pressão sobre as linhas de água identificadas na Caracterização do Ambiente Afectado. 

6.5.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção apresenta-se como a promotora de grandes impactes sobre os recursos 

hídricos superficiais. Assim, serão discriminados os principais impactes decorrentes desta 

fase. 

A significância dos impactes gerados na fase de construção é dependente de um conjunto de 

factores, nomeadamente: 

 Tipologia das actividades desenvolvidas; 

 Distância entre a origem do impacte e a massa de água afectada pelo mesmo; 

 Utilização das massas de água localizadas nas proximidades da área de 

intervenção; 

 Capacidade de regeneração do meio receptor do impacte; 

 Factores exógenos à construção como sejam a frequência e intensidade da 

precipitação. 

Tendo em consideração o acima referido, são seguidamente identificadas as acções passíveis 

de afectar os recursos hídricos superficiais e os impactes promovidos pelas mesmas. 
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Alteração da Drenagem Natural 

Durante a fase de construção do empreendimento são identificáveis diversas actividades 

passíveis de afectar a drenagem natural das linhas de água identificadas na área de 

intervenção do Projecto. 

Assim, são de destacar as acções de desmatação, e de movimentação de terras, a 

modelação e a compactação dos terrenos. Além destas há a referir as actividades resultantes 

da movimentação da maquinaria afecta à obra e da exploração do estaleiro. Estas acções 

promovem um acréscimo da erosão hídrica dos solos, conduzindo a modificações no regime 

de escoamento das linhas de água. 

A promoção do escoamento superficial em detrimento da infiltração, deve-se por um lado à 

remoção do coberto vegetal, com a consequente diminuição dos processos superficiais de 

retenção de água, e por outro, à compactação do solo, associada às movimentações de 

máquinas que conduzem a uma diminuição da permeabilidade do solo superficial. 

Considera-se este impacte negativo, temporário, de média magnitude e de média 

significância, decorrente da adaptação das linhas de água ao novo regime de escoamento a 

que as mesmas estarão sujeitas. 

Alteração na Qualidade das Águas Superficiais 

Durante a fase de construção, a realização de aterros e escavações aliada ao transporte de 

terras e movimentação de maquinaria afecta à obra, promovem a degradação do solo, com 

consequente emissão de poeiras e desprendimento de terras que se irão, em parte, depositar 

nas linhas de água mais próximas, tais como a Ribeira de Remourinho e também na 

Albufeira do Pego do Altar, aumentando assim o teor em sólidos em suspensão. Estas acções 

podem ainda promover: 

 Aumento da turvação das águas, com consequente redução de penetração da luz 

solar, afectando as algas e outros seres fototróficos; 

 Incremento da deposição de sedimentos no fundo dos cursos de água, afectando os 

habitats existentes; 

 Transporte de poluentes, uma vez que os sólidos podem movimentar alguns 

elementos tóxicos existentes no solo ou nos materiais de construção da obra. Estes 
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poluentes podem vir a manifestar-se através de alguns parâmetros de qualidade 

como seja a Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), metais pesados ou nutrientes. 

Ressalve-se que o impacte na qualidade da água promovido pela emissão de poeiras, e 

consequente aumento de sólidos suspensos e dissolvidos, depende de diversos factores como 

sejam a granulometria das partículas, o relevo da zona, a humidade relativa do ar, a época 

sazonal do ano, a direcção predominante do vento, entre outros. A afectação nas linhas de 

água a este nível manifesta-se ao nível da qualidade da água e o impacte provocado tem 

maior expressão aquando de chuvadas que ocorram durante a fase de construção e após um 

longo período seco, podendo nesses casos, verificar-se a ocorrência de impactes 

significativos. 

O impacte associado à alteração da qualidade das águas superficiais durante a fase de 

construção, considera-se negativo, temporário, de média significância e de média magnitude. 

Relativamente à Albufeira do Pego do Altar, considera-se que o impacte previsto associado à 

degradação da qualidade da água, é negativo, temporário, de reduzida magnitude e 

significância. 

Tendo em consideração o referido torna-se de extrema importância a aplicação de medidas 

de minimização que evitem a deposição de poeiras nas linhas de água afectas à área de 

estudo. 

Estaleiro 

Ainda durante a fase de construção, há que considerar a produção de efluentes domésticos 

do estaleiro e de outras fontes relacionadas, nomeadamente as águas de lavagem das 

máquinas e óleos usados dos motores, que constituem uma fonte significativa de matéria 

orgânica e de sólidos suspensos, levando à degradação da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas.  

A produção dos referidos efluentes, passíveis de promoverem contaminação química e 

biológica, deverá ser controlada através da instalação de um sistema adequado de 

tratamento de águas residuais aquando da fase de construção, nomeadamente uma ETAR 

compacta ou em alternativa, a drenagem dessas águas para o sistema de drenagem de 

águas residuais local. 

O encaminhamento das águas residuais geradas no estaleiro para a rede de drenagem local 

poderá acarretar impactes negativos associados ao volume descarregado e à capacidade da 
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rede de esgotos para absorver o caudal adicional. Esta situação deverá ser considerada junto 

das autoridades locais de modo a averiguar a capacidade da rede para comportar um 

acréscimo de águas residuais, e a necessidade de realizar um qualquer pré-tratamento das 

águas residuais geradas no estaleiro, antes de descarregadas na rede municipal de colecta 

de águas residuais. 

A localização prevista para o estaleiro é apresentada no capítulo da Descrição do Projecto, no 

subcapítulo “Localização do Estaleiro”, verificando-se que a mesma está afastada das linhas 

de água principais, não se prevendo qualquer interferência com as mesmas. 

Assim, face à localização prevista para o estaleiro e considerando o correcto 

encaminhamento das águas residuais colectadas, considera-se que os impactes a este nível 

são negativos e temporários, de reduzida magnitude e de reduzida significância. 

Afectação de Infra-estruturas de Abastecimento e Saneamento 

Relativamente às infra-estruturas de abastecimento público e saneamento identificadas na 

Caracterização do Ambiente Afectado, as mesmas localizam-se a NW da área da Herdade, 

não se prevendo qualquer interferência da construção do Projecto com as mesmas. 

Relativamente aos furos e poços particulares, identificados na área da Herdade, os impactes 

associados a estas infra-estruturas tanto na fase de construção como na fase de exploração 

estão quantificados no descritor Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia. 

 

6.1.1. FASE DE EXPLORAÇÃO 

De um modo geral, na fase de ocupação plena, a impermeabilização do solo implica uma 

redução significativa no tempo de resposta da bacia hidrográfica interceptada pelo 

empreendimento. 

A impermeabilização do solo originará uma redução das perdas de escoamento por 

infiltração, o que se traduz numa ampliação dos caudais de ponta de cheia nas linhas de 

águas, mesmo que temporárias. No entanto, atendendo ao facto do aumento de área 

impermeabilizada em relação ao existente ser bastante reduzida (22ha – 3% da área total da 

ocupação do empreendimento), e de estar prevista a implementação de zonas verdes, para 

os restantes espaços, considera-se o impacte negativo de reduzida magnitude e significância. 
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Na fase de exploração há a considerar a operação das diferentes infra-estruturas de 

abastecimento e saneamento, as quais deverão ser rigorosamente controladas. 

Assim, de modo a evitar perdas de água ao longo da rede, deverá existir um rigoroso 

controlo das redes de abastecimento de água e do sistema de rega, quer dos espaços verdes 

quer do campo de golfe. 

Paralelamente será igualmente controlada de forma rigorosa a rede de drenagem de águas 

residuais de modo a evitar fugas e consequentes contaminações quer dos solos quer das 

águas subterrâneas e superficiais. Como já referido no capítulo da Descrição do Projecto, as 

águas residuais domésticas serão tratadas numa estação de tratamento de águas residuais, 

a construir pelo empreendimento, que será do tipo coberta compacta e que irá permitir o 

tratamento terciário completo. Os efluentes tratados serão entregues num reservatório 

próprio. 

Relativamente à exploração da estação de tratamento das águas residuais geradas no 

empreendimento, esta será controlada ao nível do processo de tratamento e ao nível da 

qualidade. 

Associado ao processo de tratamento não se prevê a ocorrência de impactes, na medida em 

que se prevê que todo o caudal que seja naturalmente perdido ao longo do processo seja 

reintroduzido de modo a ser sujeito a tratamento. 

Paralelamente, e dado que as águas residuais tratadas, têm como destino a rega do campo 

de golfe, há a necessidade de proceder a um rigoroso controlo de qualidade da água, o qual 

será garantido com a implementação do Plano de Monitorização previsto, apresentado no 

capitulo 8 do presente EIA. 

Face ao exposto, e tendo em consideração o rigoroso controlo a que a rede de águas 

residuais vai estar sujeita, considera-se ser reduzida a probabilidade de ocorrência de fugas, 

não se prevendo impactes negativos a este nível. Considera-se que a reutilização das águas 

residuais na rega, constitui um impacte positivo. 

Está também prevista a instalação de cisternas nos lotes de habitação, que permitem a 

recolha e armazenamento das águas pluviais, de modo a possibilitar a sua utilização para a 

rega das áreas ajardinadas, e para outras actividades consumidoras do próprio lote, 

nomeadamente lavagem de pavimentos, piscinas e autoclismos, constituindo também um 

impacte positivo. 
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No que se refere ao campo de golfe, a sua exploração e manutenção poderá constituir uma 

fonte poluidora das águas superficiais. O uso intensivo de fertilizantes e de herbicidas e 

pesticidas, na manutenção do campo de golfe, poderá provocar a alteração da qualidade das 

águas superficiais, provocada pelas drenagem das águas de escorrência contaminadas 

provenientes da rega do campo de golfe, constituindo desta forma um impacte negativo e de 

elevada significância. No entanto, as quantidades de poluentes nas águas da drenagem do 

campo de golfe, podem ser bastante reduzidas se existir um controlo apertado na escolha 

dos produtos utilizados, nas quantidades a utilizar e no modo de aplicação dos mesmos. 

A utilização de um sistema de rega eficiente, capaz de fornecer apenas as quantidades de 

água necessárias e a aplicação de fertilizantes de acordo com as necessidades das espécies 

de plantas a utilizar, permite reduzir de forma significativa a quantidade de poluentes nas 

águas de escorrência provenientes do campo de golfe, reduzindo assim a significância deste 

impacte. 

Paralelamente refira-se que os relvados estabilizados dos campos de golfe actuam como 

“filtros”, conferindo vantagens ao sistema solo-água, dado que protegem os solos da erosão 

conservando o solo e contribuindo para a minimização das cargas sólidas transportadas pelas 

linhas de água passíveis de se formarem temporariamente. 

Deste modo, uma vez que se prevê a aplicação de medidas optimizadas, quer na aplicação 

do plano de rega, quer na aplicação de fertilizantes no campo de golfe, não são de prever 

impactes negativos significativos na qualidade das águas superficiais, associados à 

exploração do campo de golfe (ver pormenores no anexo III – Água, energia e resíduos). 

Refira-se que o controlo de qualidade das águas superficiais será garantido com a 

implementação do Plano de Monitorização previsto, apresentado no capítulo 8 do presente 

EIA. 

Relativamente às barragens de terra de pequenas dimensões, identificadas na área da 

Herdade, refira-se que as mesmas vão ser utilizadas como lagos, no empreendimento. Tal 

como apresentado no capítulo da Descrição do Projecto, está prevista a construção duma 

série de lagos no Empreendimento que, para além da função de enquadramento paisagístico, 

funcionarão ainda como reserva estratégica de água, para que nos anos mais secos, quando 

a barragem do Pego do Altar não pode fornecer água, as necessidades de água não potável 

necessária à rega e actividades complementares possam ser garantidas. 

Esses lagos, que criarão um conjunto de espelhos de água com uma área total da ordem dos 

15 ha, terão uma capacidade de armazenamento total da ordem dos 400.000 m3, que se 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 365 

Relatório Síntese 

manterá totalmente preenchida nos anos normais ou húmidos, através dos escoamentos 

próprios das suas bacias e do reforço com águas da barragem do Pego do Altar. Nos anos 

secos parte dessa água, ou seja, cerca de 80.000 m3, será, então, usada na rega, em 

substituição da água da barragem. 

A qualidade da água dos lagos será garantida através da aplicação do Plano de Monitorização 

previsto, apresentado no capítulo 8 do presente EIA. 
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6.6. QUALIDADE DO AR 

Os impactes na qualidade do ar gerados por projectos turísticos dependem de uma 

multiplicidade de factores, que vão desde os parâmetros biofísicos da região onde este se 

insere (morfologia, meteorologia, uso do solo) até às próprias características do projecto. 

A tipologia destes impactes também varia marcadamente com a fase em que o projecto se 

encontra. Enquanto na fase de construção as emissões predominantes derivam 

essencialmente da movimentação de terras e do transporte de material pulverulento, na 

exploração os impactes são devidos essencialmente à circulação automóvel neste. 

Uma outra característica que diferencia igualmente estas duas fases: na fase de construção 

as incidências assumem um carácter temporário, limitado à duração das obras, podendo 

causar incomodidade apenas a curto ou médio prazo e sendo de um modo geral fácil de 

minimizar, na fase de exploração os impactes assumem-se como de acção mais duradoura. 

Deste modo, a abordagem metodológica efectuada pretende ter em conta estas 

especificidades, dividindo-se a avaliação de impactes nas seguintes categorias, de forma a 

facilitar a sistematização da presente análise: 

1. Impactes na fase de construção; 

2. Impactes na fase de exploração. 

6.6.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção do projecto, irão ser desenvolvidas diversas acções, apoiadas 

por uma série de estruturas acessórias como estaleiros, que no seu conjunto e pela sua 

natureza são capazes de induzir alterações na qualidade do ar local, podendo originar 

situações de incomodidade às populações e aos sistemas ecológicos mais sensíveis. 

As principais incidências previstas sobre a qualidade do ar prendem-se essencialmente com a 

emissão de poeiras associada às seguintes actividades: 

o Decapagens essenciais à limpeza do terreno. 

o Movimentações de terras, incluindo as escavações.  

o Transporte de materiais pulverulentos, nomeadamente das terras removidas.  

o Circulação de veículos pesados e maquinaria, especialmente em vias não 

pavimentadas dando origem à resuspensões de partículas.  



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 367 

Relatório Síntese 

A presença de solo desmatado e submetido a movimentações, portanto pouco coeso, é 

igualmente susceptível de provocar a libertação de poeiras por acção eólica.  

Para além da libertação de poeiras acrescenta-se a emissão de outros poluentes durante a 

fase de construção. O funcionamento de equipamentos, maquinaria e veículos afectos à 

obra, principalmente pesados, originará emissões temporárias de poluentes atmosféricos, 

resultantes da queima de combustíveis, especialmente monóxido de carbono (CO), dióxido 

de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e compostos orgânicos voláteis (COV). Estas 

emissões são em termos gerais proporcionais ao volume de tráfego conjecturado e à duração 

do funcionamento dos equipamentos e máquinas.  

Apesar da quantificação das emissões inerentes à fase de obra apresentar-se muito 

complexa, pois depende de inúmeros factores, como sejam as condições meteorológicas, o 

tipo de solo, a topografia, a duração das actividades, as máquinas e equipamentos 

existentes, entre outros, é facilmente perceptível que no decorrer da construção serão as 

partículas o poluente mais expressivo.  

Devido à sua reduzida dimensão, as PM10 são as partículas mais gravosas uma vez que têm a 

capacidade de penetrar até aos alvéolos pulmonares provocando infecções respiratórias, 

enquanto as partículas de maiores dimensões ficam retidas nas vias respiratórias superiores, 

podendo provocar irritações e hiper-secreção das mucosas.  

A distância a que as partículas sedimentam varia com diversos factores inerentes às 

mesmas, como sendo, o seu volume, raio, área facial, densidade, entre outros. No entanto, 

quanto maior for a dimensão da partícula maior é a dificuldade de transpor obstáculos e de 

progredir para elevadas distâncias. De acordo com estudo realizados pela Environmental 

Protection Agency (EPA), é expectável que as partículas com maior diâmetro (superior a 100 

µm), após serem libertadas se depositem a uma distância da ordem dos 10 m do local da 

sua emissão, enquanto no caso das partículas cujo diâmetro se situa entre os 30 e os 10 µm 

essa distância seja da ordem dos 100 m. No que se refere às partículas de menores 

dimensões, a sua velocidade de deposição é muito mais baixa, sendo a sua taxa de 

deposição geralmente retardada pela turbulência atmosférica, podendo permanecer em 

suspensão no ar ambiente e serem dispersas para locais afastados da fonte de emissão. 

Face à inexistência de receptores sensíveis na área envolvente do projecto, assim como as 

condições de dispersão de poluentes, classificam-se os impactes associados à fase de 

construção como de negativos, directos, temporário, reversível, de reduzida 

magnitude e significância. 
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Refira-se que será na época seca (Junho e Setembro) em que as incidências atingirão maior 

importância. Porém, os seus efeitos serão reversíveis e facilmente minimizáveis. 

6.6.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

No decorrer da fase de exploração do empreendimento, verificar-se-á a emissão de diversos 

tipos de poluentes atmosféricos, resultantes da pulverização de produtos fito-sanitários; 

volatilização do azoto aplicado como fertilizante; gases resultantes de combustão nos 

motores dos equipamentos usados em operações de manutenção, bem como partículas 

associadas à circulação dos mesmos equipamentos e de outros veículos ao longo de vias de 

acesso não asfaltadas, gases resultantes da combustão nos motores dos veículos automóveis 

que circulam nas vias de acesso ao empreendimento. 

Refira-se que foi realizado um Estudo de Acessibilidades, pela VTM, para os seguintes 

acessos à Herdade: Entroncamento EN253/ CM1063-1, Acesso Norte e Acesso Sul (todos 

materializados em entroncamentos com a EN253. Os resultados para o volume de tráfego 

relativos a 2009 (tráfego actual sem o empreendimento), 2014 (ano de abertura do 

empreendimento) e 2024 (após 10 anos de abertura do empreendimento), para os três 

acessos foram os seguintes: 

 

Quadro 6.5 - TMH (veículos/hora) 

Vias de acesso Período 

2009 

(sem empreendimento) 

2014  

(com empreendimento) 

2024  

(com empreendimento) 

Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total 

EN253 – Norte 

(Montemor-o-Novo) 

Diurno 46 2 48 96 2 98 98 2 100 

Nocturno 9 0 9 19 0 19 19 0 19 

EN253 – Sul (Alcácer do 

Sal) 

Diurno 49 4 53 139 4 143 141 4 145 

Nocturno 9 1 10 27 1 28 28 1 29 

CM 1036-1 
Diurno 4 2 6 102 2 104 102 2 104 

Nocturno 1 0 1 20 0 20 20 0 20 

Da análise quadro anterior, classifica-se o impacte como negativo, sobre a qualidade do ar 

em virtude de um aumento de tráfego automóvel. Contudo, considera-se este impacte como 

pouco significativo, tendo em consideração a facilidade na dispersão dos poluentes devido às 

características metrológicas da região, assim como não se prevêr a ocorrência de situações 

de congestionamento (factor potenciador de emissão de poluentes). De facto, segundo o 

estudo de acessibilidades a rede viária envolvente (nomeadamente a EN253) não deverá 

apresentar problemas significativos na absorção da geração de tráfego estimada, mesmo 
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após 10 anos de pleno funcionamento, considerando-se que o empreendimento turístico em 

análise, pelas suas características e dimensão, é gerador de um tráfego moderado. 

Em termos globais, com base nos aspectos supra mencionados conclui-se que as fontes 

emissoras associadas à exploração da Herdade da Alápega não serão responsáveis por 

emissões atmosféricas significativas, pelo que o funcionamento do empreendimento não 

acarretará impactes negativos expressivos ao nível da qualidade do ar. 
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6.7. RUÍDO 

6.7.1. INTRODUÇÃO 

Para a caracterização dos impactes inerentes à implementação do Empreendimento turístico 

da Herdade da Alápega, foi utilizada a seguinte metodologia: 

(a) Caracterização do ambiente afectado pelo projecto através de trabalho de campo, e 

levantamento sonoro da zona através de medições de ruído (procedimentos descritos no 

capítulo referente à caracterização do ambiente afectado pelo projecto); 

(b) Análise dos mapas de ruído realizados tendo em conta o incremento do tráfego gerado 

pelo empreendimento;  

(c) Avaliação da necessidade de implementação de medidas de minimização. 

 

6.7.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, as máquinas e equipamentos necessários à execução dos 

trabalhos constituem a principal fonte de ruído na área de implantação do projecto. Este tipo 

de fonte é denominada fonte sonora pontual, na qual a energia sonora se propaga de forma 

mais ou menos idêntica em todas as direcções, através de ondas sonoras esféricas. 

Numa fonte sonora pontual a atenuação do ruído é da ordem dos 6 dB(A) por duplicação da 

distância à fonte. 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis médios de pressão sonora aproximados, em 

dB(A), emitidos por alguns equipamentos habitualmente utilizados em construções, em 

função da sua distância à respectiva fonte, tendo em conta os efeitos de atenuação ou 

divergência geométrica do tipo de onda em questão. 

 

Quadro 6.6 - Atenuação dos níveis médios de pressão sonora, expressos em dB(A) com a 

distância à fonte, para vários equipamentos utilizados na fase de construção. 

Tipo de 

Equipamento 

Distância à fonte 

15 m 30 m 60 m 120 m 240 m 

Escavadora 85 81 75 67 < 58 

Camiões 82 78 72 64 < 55 
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Tipo de 

Equipamento 

Distância à fonte 

15 m 30 m 60 m 120 m 240 m 

Centrais de Betão 80 76 70 62 < 53 

Gruas 75 71 65 57 < 48 

Geradores 77 73 67 59 < 50 

Compressores 80 76 70 62 < 53 

Fonte: Estudo de Impacte Ambiental – Viana do Castelo/Vila Praia de Âncora, 1995, ArqPais 

 

Assim, de um modo simplista, considerando 85 dB(A) na fonte de emissão de ruído, poderia 

considerar-se que, a sensivelmente 200 m de distância, os níveis sonoros contínuos 

equivalentes verificados estariam próximo ou abaixo dos 55 dB(A). 

Deste modo, os receptores mais críticos seriam os que se situariam a menos de 200 m de 

distância à fonte emissora de ruído. No caso do projecto da Herdade da Alápega não existem 

receptores sensíveis que obedeçam a estes pressupostos concluindo-se que os impactes 

sejam assim nulos. 

 

6.7.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

A avaliação de impactes sobre o ambiente sonoro, durante a fase de exploração do 

empreendimento turístico da Herdade da Alápega terá como base a análise dos mapas de 

ruído apresentados nas peças desenhadas (desenhos EIA-RF.00-RUD-03 e EIA-RF.00-RUD-

04).  

Relativamente aos dados de tráfego rodoviário para a situação prevista com a 

implementação do Empreendimento Turístico da Herdade da Alápega, os dados utilizados 

foram os seguintes: 
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Quadro 6.7 - Tráfego Médio Horário de Cálculo por Período de Referência, para a situação 

prevista – Listagem de características das vias rodoviárias para os períodos diurno, 

entardecer e nocturno 

Diurno Entardecer Nocturno Veloc 

TMHC %Pesados TMHC %Pesados TMHC %Pesados (km/h) 

EN253 107 12% 73 12% 20 12% 70 

CM 1063-1 40 10% 30 10% 15 10% 60 

Vias Propostas Tipo I 30 4% 25 4% 6 4% 50 

Vias Propostas Tipo 
II 10 2% 8 2% 2 1% 50 

 
A análise para a situação prevista considera os dados de tráfego das vias actualmente 

existentes e as vias previstas para a Herdade, apresentadas na figura seguinte: 
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Figura 6.1 – Identificação das fontes sonoras modeladas  

 

 

 

Foi assim, tida em conta a circulação automóvel prevista nas zonas habitacionais/de estadia 

e na zona dos campos de golfe proveniente dos veículos motorizados dos funcionários do 

empreendimento e dos utilizadores das unidades de alojamento e das várias infra-estruturas 

previstas. 
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O cálculo dos mapas de ruído foi realizado a partir da criação de uma malha equidistante de 

pontos de cálculo. Para cada um dos pontos da malha o modelo calcula os níveis de ruído 

adicionando as contribuições de todas as fontes de ruído, tendo também em consideração os 

trajectos de propagação e as atenuações. 

A análise dos Mapas de Ruído produzidos a partir do modelo mostra que a zona em estudo, 

apresenta áreas com níveis de ruído reduzidos, com excepção da imediata envolvência da 

EN253. 

A partir de uma faixa de aproximadamente 70 metros a partir do eixo da EN253 os níveis 

sonoros actualmente existentes são compatíveis com a ocupação sensível. 

A situação prevista não irá gerar alterações significativas no nível sonoro existente para a 

área do mapa uma vez que as fontes predominantes, continuarão a ser as vias já existentes, 

ou seja com a execução do empreendimento turístico da Herdade da Alápega  os níveis de 

ruído previstos na zona de intervenção e zonas envolventes na sua generalidade  serão 

compatíveis  com a classificação de zonas sensíveis, não se configurando incrementos  

significativos nos níveis sonoros já existentes. 

Considera-se ainda que o projecto em estudo é considerado todo ele um receptor sensível ao 

ruído por ser um espaço destinado ao lazer, e como tal, é importante averiguar a 

adequabilidade deste espaço para o respectivo uso. Com a caracterização da situação de 

referência, realizada através de medições acústicas, chegou-se à conclusão que o ambiente 

sonoro da zona de implantação do projecto é muito pouco perturbado, encontrando-se todos 

os valores de Lden e Ln dentro dos limites legais com boas margens de segurança.  

Em forma de conclusão, o estudo demonstra a conformidade com o Regulamento Geral do 

Ruído, contendo informação acústica adequada relativa à situação actual e à decorrente da 

execução da intervenção preconizada sendo os impactes considerados negativos, de reduzida 

magnitude e significância 
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6.8. COMPONENTE BIOLÓGICA 

6.8.1. ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

Num primeiro nível de análise, a construção de um empreendimento turístico comporta 

várias intervenções capazes de influenciar as biocenoses. Em termos gerais, estas 

intervenções podem agrupar-se em dois grandes conjuntos: 

 Acção responsáveis por alteração de biótipos – Este efeito resulta da implantação de 

estruturas necessárias à execução da obra, da construção dos aldeamentos e 

unidades hoteleiras, implementação de estaleiros, da melhoria ou instalação de 

acessos, terraplanagens, aterros, acções que implicam a remoção da vegetação na 

área de implantação do projecto (impactes negativos). No caso em estudo, está 

prevista também a implementação de corpos de água artificiais, aspecto que gerará 

impactes positivos; 

 Acções responsáveis pelo aumento dos níveis de perturbação directa, 

discriminando-se: 

o Aumento dos níveis de ruído em resultado dos trabalhos inerentes à obra; 

o Aumento da perturbação visual resultante da presença de maquinaria e de 

pessoal adstrito à obra. 

Os impactes gerados por estes tipos de acções são particularizados nas alíneas seguintes. 

6.8.2.  FASE DE CONSTRUÇÃO 

6.8.2.1. AUMENTO DA PERTURBAÇÃO DIRECTA 

A presença de pessoal e maquinaria, assim como o ruído que provocam, geram reacções 

negativas na fauna, afectando sobretudo as aves e mamíferos, vertebrados com um sistema 

nervoso mais desenvolvido. Na presença de níveis de perturbação elevados, as espécies mais 

sensíveis poderão afastar-se das áreas onde vivem para áreas menos adequadas à 

sobrevivência, facto que poderá interferir negativamente com a dinâmica populacional. 

Durante a fase de construção, verificar-se-á um aumento nos níveis de perturbação, que 

diminuirão com a finalização da obra, estabilizando em níveis superiores aos actuais.  

No caso em estudo, os impactes associados poderão afectar, com maior probabilidade, as 

duas espécies mais sensíveis a este factor presentes na área de estudo, designadamente: 

águia-cobreira Circaetus gallicus e águia-calçada Hieraetus pennatus. No entanto, a sua 
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presença na herdade da Alápega é regular, em actividades de alimentação, mas não foram 

detectados indícios de nidificação, facto que diminui a magnitude dos impactes associados. 

Os impactes associados serão, na sua generalidade, relevantes. São ainda considerados 

certos e parcialmente reversíveis, devido ao facto de os níveis de perturbação diminuírem 

intensamente após a finalização da obra e considerando ainda o facto de alguns vertebrados 

possuírem alguma capacidade de habituação.  

 

6.8.2.2. ALTERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS  

A construção do empreendimento determinará alterações nos tipos de coberto vegetal 

existentes. Esta afectação foi quantificada a partir da cartografia do coberto vegetal, em 

sistema de informação geográfica, estimando-se as áreas ocupadas pelo projecto em cada 

tipo de vegetação. 

 

Quadro 6.8 - Afectação de ecossistemas por cada uma das componentes do projecto. 

Tipo de coberto vegetal afectado 

Habitat 

classificado 

Área afectada aprox. 

(em hectares) 

Esteval com plantações recentes de Sobreiro 4030 0,34 

Eucaliptais Não existe 6,00 

Matos – Esteval 4030pt5 0,59 

Montado com Plantações recentes de Pinheiro-manso Não existe 0,00 

Montados de sobro 6310 0,00 

Mosaico de matos incipientes e prados Não existe 76,35 

Plantações recentes de Pinheiro-manso Não existe 18,79 

Plantações recentes de Sobreiro Não existe 3,79 

Povoamento Florestal - Eucaliptal (em reconversão) Não existe 0,93 

Prados  Não existe 99,49 

Relativamente aos dados constantes desta tabela, importa salientar os seguintes aspectos: 

1. A quase totalidade do projecto (99,7%) desenvolver-se-á fora de habitats 

classificados. A afectação admitida destes habitats restringe-se à afectação marginal 

de esteval (4030pt5), em cerca de 0,6 ha, correspondendo a 0,27 % da área da 

herdade (não afectados por qualquer intervação); 

2. Os montados de sobro não serão directamente afectados, porque o projecto foi 

delineado de forma a contornar as manchas de montado;  
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3. A afectação de linhas de água ou do vale do rio do Porto, a área mais relevante do 

ponto de vista biológico não ocorrerá, porque o projecto se desenvolve longe deste 

local. 

A afectação das estruturas de vegetação supracitadas ocorrerá ao nível da sua área de 

ocupação e também ao nível das suas funcionalidades. Em concreto, estas alterações 

traduzir-se-ão nos seguintes aspectos: 

o Substituição de habitats naturais ou semi-naturais por áreas urbanizadas, 

construídas, relvados ou áreas ajardinadas; 

o Alteração das suas funcionalidades ecológicas devido à perda de espécies 

botânicas por pisoteio, nitrificação de solos ou, no caso da fauna, aumento 

da perturbação directa; 

o Aquisição de novas funcionalidades, porque estas áreas serão ocupadas por 

outros tipos de espécies animais e vegetais; 

o Substituição de vegetação natural por vegetação nitrófila devido à 

escorrência de fertilizantes, nos limites das áreas ajardinadas e dos campos 

de golfe. Este tipo de vegetação é composto por espécies de flora de ampla 

distribuição geográfica, muito abundantes no nosso país e, 

consequentemente, sem valor botânico relevante. 

Por seu torno, as alterações na composição faunística decorrentes da alteração das 

fitocenoses, podem resumir-se nos seguintes aspectos: 

o Aumento das espécies comensais ao Homem, designadamente Plocídeos, 

Hirundinídeos e Fringilídeos, no caso das aves, rato-das-casas Mus musculus e 

ratazana-cinzento Rattus norvegicus, no caso dos mamíferos e Podarcis bocagei e 

Trarentola mauretanica no caso dos répteis; 

o Diminuição das espécies dependentes das zonas de matos, salientando-se os 

Silvídeos; 

o Aumento significativo de coelho-bravo Oryctolagus cuniculus, na sequência da 

implementação do golfe; à semelhança do que ocorre na generalidade dos campos 

de golfe do Sul do país, devido à rega periódica e, consequentemente, à maior 

disponibilidade de alimentos. O aumento do coelho poderá determinar um aumento 

das espécies predadoras mais tolerantes à presença humana, designadamente 

raposa Vulpes vulpes, saca-rabos Herpestes ichneumon, águia-de-asa-redonda Buteo 
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buteo e, eventualmente, espécies medianamente sensíveis de hábitos nocturnos 

como sejam alguns mustelídeos. 

A construção de quatro pequenos açudes e barragens poderá compensar parcialmente os 

impactes negativos, porque disponibilizará habitat para várias espécies aquáticas, incluindo 

peixes, aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Com base em experiências anteriores, podemos 

afirmar que, com grande probabilidade os charcos e açudes a construir no campo de golfe 

serão colonizados por galeirão Fulica atra, galinha-de-água Gallinulla chloropus, pato-real 

Anas platyrhynchos, mergulhão-castanho Tachybaptus rufficollis, rã-verde Rana perezi, sapo-

comum Bufo bufo, tritão-verde Triturus marmoratus, cobra-de-água Natrix maura e cágado-

comum Mauremys leprosa, à semelhança do que ocorre noutros campos de golfe do Sul do 

país (e.g.: Ecotono, 2009). Os novos açudes poderão ainda constituir habitats de 

alimentação de algumas espécies de carnívoros nocturnos incluindo lontra lutra lutra e toirão 

Mustela putorius. 

Em alguns locais, a construção do empreendimento implicará a destruição do coberto vegetal 

e, em alguns locais, a impermeabilização dos solos. Devido a mobilização do solo, a fauna 

poderá ser afectada através da destruição de áreas de alimentação e refúgio e poderá 

ocorrer também à eliminação física de alguns indivíduos, de espécies de vida hipógea, 

particularmente herpetofauna e micromamíferos. No caso dos répteis, esta afectação será 

mais impactante durante o Inverno, período em que estes animais se encontram em 

hibernação. Estes impactes negativos serão avaliados como sendo pouco significativos, 

porque não foram identificadas na área de intervenção do projecto espécies de vida hipógea 

com estatuto de ameaça. 

 

6.8.3. FASE DE EXPLORAÇÃO  

6.8.3.1. NÍVEIS DE PERTURBAÇÃO 

Com o fim da fase de construção, os níveis de perturbação no terreno irão diminuir, 

estabilizando, no entanto, em níveis superiores aos actuais. Os factores de perturbação, 

durante a fase de funcionamento, decorrem da presença de pessoas e da passagem de 

viaturas. São considerados certos, mas parcialmente reversíveis, dada a capacidade de 

habituação de alguns vertebrados, como foi referido.  

Face às considerações anteriores e, ponderando o facto de não ter sido inventariada a fauna 

com estatuto de ameaça sensível a elevados níveis de perturbação avaliam-se os impactes 

associados como pouco significativos, em fase de funcionamento.  
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No que respeita à flora, durante a fase de funcionamento, o único impacte sensível será a 

contaminação dos solos por fertilizantes e matéria orgânica factor que no limite da área 

ocupada pelo empreendimento determinará um acréscimo da vegetação nitrófila e uma 

diminuição das espécies oligotróficas. Este efeito não terá qualquer consequência na 

conservação das espécies protegidas ou ameaçadas, e determinará apenas uma ligeira 

alteração na composição específica dos habitats. Em consequência consideram-se os habitats 

associados como de magnitude muito baixa. 

 

6.8.3.2. MORTALIDADE POR ATROPELAMENTO 

Em fase de funcionamento, o projecto determinará um acréscimo de tráfego rodoviário na 

Estrada Nacional 253. Este aumento poderá, também determinar um aumento da morte de 

vertebrados por atropelamento, particularmente répteis e anfíbios de fase terrestre extensa. 

No entanto, a estrada em causa apresenta já um tráfego razoável, porque permite a ligação 

entre Alcácer-do-Sal e Montemor-o-Novo. 

Neste contexto, avaliam-se os impactes associados como negativos, mas pouco 

significativos. 
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6.9. COMPONENTE SOCIAL 

6.9.1. INTRODUÇÃO 

Como resultado de um conjunto de acções associadas a um empreendimento turístico como 

aquele em estudo, verificam-se habitualmente um conjunto de alterações no ambiente 

social, que correspondem a processos sociais potencialmente geradores de impactes. De 

entre estes, ao nível socio-económico podemos encontrar por exemplo (Vanclay, 2002): 

processos demográficos- mudanças no número e composição das populações; processos 

económicos- forma como as pessoas realizam uma actividade económica na sociedade; 

processos socioculturais- mudanças na cultura da sociedade. Estes processos sociais, quer 

isoladamente, quer em conjunto, podem gerar impactes a vários níveis, com diferentes graus 

de difusão espacial e temporal.  

De seguida, serão referidos os processos sociais que poderão sofrer alterações, em conjunto 

com os impactes esperados associados a esses processos 

 

6.9.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

De seguida serão enumerados os impactes socio-económicos e psicossociais expectáveis na 

fase de construção. De notar que, nesta fase, os impactes são de carácter 

predominantemente temporário e circunscritos ao período de duração dos trabalhos. 

6.9.2.1. IMPACTES REGIONAIS E CONCELHIOS 

Economia e emprego 

Na fase de construção do projecto em estudo espera-se um aumento temporário do número 

de postos de trabalho, maioritariamente na indústria da construção, fruto das obras 

necessárias ao seu desenvolvimento. 

Caso o projecto em questão pretenda promover a integração de trabalhadores locais espera-

se um ligeiro aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias, com especial relevo 

para o concelho de Alcácer do Sal e respectivas freguesias - impactes positivos, 

significativos, temporários e indirectos. Caso se proceda a esta opção (utilização de mão de 

obra local), referem-se de seguida os factores que poderão ser facilitadores do processo: 
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a) a existência de 20 sociedades sediadas no sector da construção no concelho de 

Alcácer do Sal, que representam, em conjunto cerca de 6,69% do total de 

empresas sediadas no concelho (caso se pretenda subcontratar empresas de 

construção locais); 

b)  a existência de uma percentagem considerável de população activa 

desempregada residente quer no concelho (cerca  de 10,1% do total da população 

activa residente no concelho de Álcacer do Sal), quer na freguesia de implantação 

do projecto (13,66% do total da população activa residente na freguesia de Santa 

Susana), quer nas restantes freguesias do concelho (9,25%, 9,37%, 13,66%, 

4,07% e 9,97% do total da população activa residente nas freguesias de, 

respectivamente, Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo), Alcácer do Sal 

(Santiago), Torrão, São Martinho e Comporta); 

c) a existência de 56 indivíduos desempregados e à procura de novo emprego, 

residentes no concelho de Álcacer do Sal, com experiência prévia na área da 

construção, o que representa cerca de 8,95% do total de desempregados do 

concelho (INE, 2001); 

d)  40,37% do total de desempregados do concelho encontra-se na faixa etária 

inferior aos 34 anos;  

Por outro lado, caso os trabalhadores sejam externos, a sua presença na freguesia de 

localização do projecto e freguesias adjacentes contribuirá para um aumento do consumo de 

bens e serviços locais, nomeadamente no que diz respeito à restauração, comércio e 

possivelmente também na hotelaria, com impactes positivos, temporários, directos e 

significativos ao nível da economia local.  

Nesta fase considera-se ainda que, a existir uma necessidade de alojamento temporário de 

trabalhadores, esta poderá trazer benefícios económicos para o concelho em análise e, mais 

especificamente para a freguesia de implementação do projecto bem como para as 

freguesias circundantes, sendo que o seu alojamento em estabelecimentos locais (ex. 

pensões) permitirá uma maior rentabilização dos mesmos - impacte positivo, significativo e 

indirecto. 

 

 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 382 

Relatório Síntese 

Rede viária e acessibilidades 

No que diz respeito às vias e acessibilidades, sabe-se que o acesso à Herdade da Alápega 

será feito através de duas vias actualmente existentes e que constituem os únicos acessos à 

mesma a partir do exterior, não sendo criadas quaisquer vias adicionais no espaço exterior 

ao empreendimento, sendo apenas necessário desenvolver vias no interior da área a 

intervencionar. Estas vias já existentes são a EN253, que faz a ligação de Alcácer do Sal a 

Montemor-o-Novo, e o CM1063-1 que se inicia no interior da Herdade em estudo, 

sensivelmente a meio do troço da EN253, seguindo depois para Noroeste, com ligação a 

Barrancão e Foros de Baldio.  

 
Figura 6.2– Localização do Projecto em análise e das principais vias de acesso ao mesmo a 

partir do exterior. 

 

Durante a fase de construção é expectável um aumento do tráfego nas duas vias que dão 

acesso à Herdade, resultante da circulação de veículos pesados de apoio à construção do 

empreendimento turístico em estudo. Este aumento poderá implicar um constrangimento do 

fluxo de tráfego com implicações ao nível da mobilidade local de pessoas e de bens e 

serviços. Os impactes serão negativos, directos, temporários e reversíveis, estando a 

significância dependente da quantidade de veículos pesados afectos ao local de construção. 
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Equipamentos e Serviços 

Caso a força de trabalho seja maioritariamente constituída por mão-de-obra local não se 

esperam alterações significativas na estrutura socio-demográfica, pelo que também não são 

esperadas grandes variações ao nível das necessidades de equipamentos e serviços.  

Também no caso de se verificar um ligeiro aumento de população resultante da chegada de 

trabalhadores do exterior não se prevêem impactes negativos a este nível, na medida em 

que não se prevê que este aumento demográfico, a existir, seja de dimensão suficiente para 

provocar uma sobrecarga destes equipamentos e serviços.  

 

6.9.2.2. IMPACTES LOCAIS 

Serão agora apresentados e analisados os potenciais impactes ao nível local.  

Alterações da Qualidade Ambiental Percebida e Afecção dos Padrões 

de Mobilidade 

Como ficou descrito na Situação de Referência, o interior da área de implantação do projecto 

constitui uma zona inabitada, sem quaisquer infra-estruturas com interesse ao nível social. 

A povoação mais próxima do projecto em estudo é Santa Susana, localizando-se esta 

contudo a uma distância considerável da área em análise (cerca de 430 metros do limite da 

área de estudo). Como tal, não são esperados impactes negativos ao nível psicossocial, 

decorrentes do incómodo associado à fase obra. 

Acidentes de Trabalho  

Associados à construção de qualquer infra-estrutura podem surgir também os acidentes de 

trabalho. No entanto, tendo em conta que durante a fase de construção a lei obriga à 

implementação de um Plano de Segurança e Saúde, considera-se a probabilidade de 

ocorrência de acidentes desprezível, já que este Plano visa precisamente a redução da 

probabilidade e da gravidade destes riscos a valores desprezíveis, através não só da 

identificação dos principais riscos associados à obra, mas também das medidas de 

minimização associadas aos mesmos.  
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6.9.3. FASE DE EXPLORAÇÃO  

6.9.3.1. IMPACTES REGIONAIS E CONCELHIOS 

Acessibilidades 

No que se refere à macro acessibilidade, considera-se que o empreendimento em estudo 

beneficia de uma localização privilegiada, muito acessível a partir de Lisboa, do Litoral e de 

Espanha.  

A Herdade da Alápega é atravessada de Sul a Norte pela EN253, que possui uma ligação em 

Alcácer do Sal à auto-estrada A2, que estabelece a ligação entre Lisboa e o Algarve. A partir 

de Montemor-o-Novo esta via estabelece ainda a ligação à auto-estrada A6 que faz a ligação 

entre Lisboa e Espanha.  

 

Fonte: VTM, 2009, adaptado. 

Figura 6.3 – Macro acessibilidades ao projecto em estudo. 
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Deste modo considera-se que o empreendimento em questão é dotado de excelentes 

condições de acessibilidade, localizando-se aproximadamente a uma hora de viagem de 

Lisboa (e previsivelmente a menos de uma hora do futuro aeroporto internacional de Lisboa), 

potenciando assim uma fácil captação de turistas. 

Considerando a área de estudo propriamente dita, na fase de exploração o acesso a ao 

empreendimento em análise continuará a ser efectuado através da EN253 e do CM1063-1, 

que constituem as únicas acessibilidades à Herdade da Alápega a partir do exterior. 

Relativamente ao interior da Herdade da Alápega está prevista a criação de uma rede viária 

interna que permitirá aceder à maior parte das áreas dos espaços turísticos sem necessidade 

de recorrer às duas vias referidas anteriormente, aproveitando-se em alguns casos as 

estradas actualmente existentes, não asfaltadas.  

No que se refere ao acréscimo de tráfego esperado nas principais vias que dão acesso a este 

empreendimento, segundo o estudo de acessibilidade efectuado pela VTM Consultores 

(2009) é possível concluir que “o empreendimento turístico em questão, pelas suas 

características e dimensão, é considerado um gerador de tráfego moderado”. Como tal os 

resultados deste estudo apontam para que a rede viária envolvente (nomeadamente a 

EN253 e o CM1063-1) não apresente problemas significativos na absorção da geração de 

tráfego estimada (ver próximas figuras), mesmo após 10 anos de funcionamento (ano de 

2024, estimando que o ano de abertura seja 2014).  
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Ano de 2014 Ano de 2024 

Fonte: VTM Consultores, 2009. 

Figura 6.4 - Fluxo de Tráfego previsto na rede viária da envolvente da Herdade da Alápega, no ano de 2014 e de 2024 (veículos por hora).
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Conclui-se então que apesar de ser esperado um aumento do volume de tráfego decorrente da 

exploração do empreendimento em estudo, não se espera que este seja significativo, não se 

prevendo portanto a ocorrência de impactes negativos significativos decorrentes da 

operacionalidade da rede viária envolvente ao projecto. 

 

Turismo  

A Herdade da Alápega contempla a instalação de 12 empreendimentos turísticos, que integram 

dois estabelecimentos hoteleiros e dez aldeamentos turísticos, podendo ser consultados no quadro 

seguinte dados mais específicos sobre cada um destes empreendimentos, nomeadamente no que 

diz respeito ao número de unidades de alojamento e ao número de camas previsto. 

 

Figura 6.5 – Empreendimentos turísticos, unidades de alojamento e número de camas previsto 

para a Herdade da Alápega. 

Empreendimentos Turísticos Unidades de 

Alojamento (Nº.) 

Nº. de Camas 

Estabelecimentos 

Hoteleiros 

Hotel do Spa- H1 50 100 

Hotel do Golfe – H2 120 240 

Aldeamentos Turísticos A1 86 448 

A2 36 202 

A3 103 409 

A4 75 331.5 

A5 78 345 

A6 46 200 

A7 52 232,5 

A8 77 313,5 

A9 63 290,5 

A10 94 407 

Sub-total Aldeamentos 710 3 179 

Total Empreendimentos Turísticos 880 3 519 

 

Da análise do quadro anterior pode concluir-se que, no total destes 12 empreendimentos turísticos, 

está prevista a criação de 880 unidades hoteleiras, correspondendo 170 destas unidades a quartos 

de hotel. No que se refere ao número de camas prevê-se a existência de 3 519 camas, das quais 
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340 são inerentes à componente hoteleira, estando as 3 179 restantes afectas aos aldeamentos 

turísticos. 

Deste modo conclui-se que o desenvolvimento do projecto em estudo, por si só, representa um 

acréscimo no número de estabelecimentos hoteleiros na ordem dos 300%, tendo em conta que 

segundo dados recolhidos no INE (2007) existiam apenas 4 estabelecimentos hoteleiros em Alcácer 

do Sal, sendo que o projecto em análise oferece 12 destes estabelecimentos. 

 

Figura 6.6 – Nº. de Estabelecimentos turísticos existentes em 2007 (De acordo com dados 

recolhidos no INE) e nº. de estabelecimentos hoteleiros previstos no projecto em análise. 

Do mesmo modo, ao nível da capacidade de alojamento no concelho de Alcácer do Sal, o projecto 

em estudo representa um acréscimo na capacidade de alojamento hoteleiro no concelho de Alcácer 

do Sal na ordem dos 1 823%, já que de acordo com dados recolhidos no INE (2007) a capacidade 

de alojamento deste concelho era de apenas 193 camas, contemplando a Herdade da Alápega, por 

si só, a criação de 3 519 camas. 
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Figura 6.7 – Capacidade de Alojamento em estabelecimentos turísticos em 2007 (De acordo com 

dados recolhidos no INE) e capacidade de alojamento na Herdade da Alápega. 

Tendo em conta este acréscimo muito significativo na oferta turística e face à reduzida oferta 

actual deste concelho, considera-se que o projecto em estudo irá reforçar o potencial turístico 

desta freguesia e concelho, onde existem vários pontos de interesse turístico – impactes positivos, 

directos, permanentes e muito significativos. 

Ressalva-se ainda que, indirectamente, o projecto da Herdade da Alápega fornece uma importante 

contribuição para os objectivos principais do Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), cuja 

visão estratégica considera prioritária a diversificação da oferta turística em sete pólos turísticos 

(dada a forte concentração actual da actividade turística no Algarve, Lisboa e Madeira), sendo um 

destes pólos precisamente o Litoral Alentejano. Ademais constata-se que o projecto em análise vai 

totalmente ao encontro dos objectivos definidos pelo PENT para o Alentejo e particularmente para 

o Litoral Alentejano (aposta no turismo secundado no Sol e no Mar, no Golfe e nos Resorts 

integrados e turismo residencial). Como tal, atendendo a todos estes aspectos, considera-se que a 

Herdade da Alápega assume um carácter estruturante quer para o conjunto do espaço envolvente, 

quer para o desenvolvimento do sector turístico do Litoral Alentejano, funcionando como projecto-
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âncora para Alcácer do Sal e para o Alentejo Litoral, proporcionando um efeito de redistribuição – 

impactes directos, permanentes, positivos e muito significativos. 

Igualmente importante é o facto da deste projecto abranger uma área de grande valor paisagístico 

e ambiental que integra a Albufeira do Pego do Altar, dando-lhe assim características especiais 

para uma utilização turista de nível superior. A existência de um lençol de água com estas 

características, possibilita a criação de actividades de lazer, ligadas aos meios aquáticos que 

contemplam os que se pretendem desenvolver a nível campestre, dotando todo o empreendimento 

de instalações lúdico desportivas, dificilmente encontradas em empreendimentos similares.  

Economia e emprego 

A exploração do projecto em análise irá criar um aumento do número de postos de trabalho, 

associados ao funcionamento e gestão do empreendimento em análise, na medida em que serão 

criados serviços que terão de ser rentabilizados ao longo do ano. Estima-se a criação de 350 a 400 

novos postos de trabalho na região, distribuídos do seguinte modo: 

 Actividades de gestão/manutenção da componente de alojamento turístico: 180 a 200 

postos de trabalho; 

 Hotelaria: 90 a 100 postos de trabalho; 

 Actividades de lazer: 80 a 100 postos de trabalho. 

De facto, como existe no concelho e freguesia uma percentagem significativa de residentes 

desempregados detentora de competências básicas e flexibilidade de especialização, é expectável 

que a faixa de população activa em ambas as unidades territoriais beneficie com o aumento de 

postos de trabalho, caso sejam empregues trabalhadores locais. Deste modo considera-se que toda 

a faixa da população activa desempregada local poderá ser beneficiada com o aumento dos postos 

de trabalho, desde que se recorra a trabalhadores locais – impactes positivos, directos, 

permanentes e significativos. 

Como impacte indirecto é necessário não esquecer a dinamização de serviços associados ao 

empreendimento em fase de exploração, nomeadamente no que diz respeito à restauração, 

principalmente na área de influência directa do projecto, mas também em toda a área envolvente. 

Refira-se igualmente que a presença desta infra-estrutura de cariz turístico, com a qualidade 

associada à categoria mínima de 4 estrelas, permitirá gerar um nicho de mercado com poder de 

compra para dinamizar o desenvolvimento da actividade comercial. Para mais a dinamização dos 

serviços existentes pode ainda criar um incentivo à criação de novas empresas e empregos. Todos 

estes aspectos terão como consequência uma dinamização nas actividades económicas locais, 
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proporcionando um efeito de coesão interna do concelho, com impactes positivos, indirectos e 

significativos ou muito significativos ao nível da economia concelhia. 

Alterações à estrutura da população 

Tendo em conta que com o empreendimento em análise se espera um efeito de alavancagem da 

economia local e regional, pelo valor acrescido que a sua implementação irá trazer para este 

território, é previsto que se verifique um efeito de atractividade deste território para residência, 

sendo de esperar um ligeiro acréscimo de população em idade activa, com saldos positivos nos 

índices demográficos. Face ao contínuo despovoamento que este concelho tem vindo a sofrer, este 

projecto pode constituir uma oportunidade para atenuar esta tendência, com impactes positivos, 

indirectos, permanentes, de reduzida magnitude e significativos. Neste ponto salienta-se os 

benefícios deste projecto para a freguesia de Santa Susana, que apresenta uma população 

extremamente envelhecida e igualmente em declínio, e de outro modo sem factores de ancoragem 

para a fixação de população mais jovem. 

Relativamente à população presente, estima-se um aumento considerável neste concelho, estando 

prevista uma população média anual na ordem dos 1 877 habitantes equivalentes, considerando 

uma taxa de ocupação média anual de 50% nos empreendimentos turísticos em análise (tendo em 

conta quer a população afecta aos empreendimentos, quer os visitantes e o pessoal dos serviços 

de apoio). 

Equipamentos e Serviços 

Perante o aumento de população presente e residente decorrente da exploração do projecto em 

análise é previsível que se registe um aumento da procura de determinados equipamentos, 

nomeadamente os de saúde. 

No caso desta procura induzir a criação de novos equipamentos para responder a estas novas 

necessidades os impactes serão positivos, temporários ou permanentes, directos e significativos, 

se contribuírem para colmatar alguma carência que exista a este nível. 
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6.9.3.2. IMPACTES LOCAIS 

A área de implantação do Projecto Turístico da Herdade da Alápega corresponde a um local com 

uma área de grande valor paisagístico e ambiental que integra a Albufeira de Pego do Altar, dando-

lhe assim características especiais para uma utilização turística de nível superior, possibilitando 

igualmente o exercício de actividades de turismo ligadas aos meios aquático e campestre. 

Associados às unidades de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros estão igualmente previstos 

espaços para a realização de eventos, bem como determinados serviços dos quais se destacam, 

entre outros, restaurante, bar, pequena unidade comercial e cabeleireiro. No que diz respeito aos 

aldeamentos turísticos, encontra-se previsto para todos eles uma área de utilização comum e 

equipamentos de apoio à actividade turística para o desenvolvimento de actividades recreativas e 

de lazer, prevendo-se igualmente a construção de algum comércio, nomeadamente restaurantes e 

pequenas unidades comerciais. 

Para além dos equipamentos turísticos propriamente ditos e dos espaços associados referidos 

anteriormente, este empreendimento estará ainda dotado de espaços denominados de 

equipamentos autónomos, onde constarão espaços de recreio e de lazer de apoio à actividade 

turística, dos quais se destacam: 

 Campo de golfe 

 Centro equestre 

 Centro náutico 

 Spa ou equipamento similar 

 Centro de saúde e bem-estar 

Estes equipamentos e serviços planeados para o Projecto Turístico em estudo contribuirão para 

uma percepção de qualidade de vida elevada para os que dele usufruem, com impactes positivos 

significativos directos e indirectos ao nível do bem-estar, na medida em que estes beneficiarão das 

ofertas de estruturas de desporto e lazer e de acomodações de qualidade numa envolvente 

aprazível. Mas os impactes não recaem apenas sobre estes, pois toda a população envolvente 

poderá beneficiar da melhoria das condições de desfrute de espaços de recreio apetecíveis. Como 

tal, esperam-se impactes positivos, permanentes, directos e indirectos e significativos ou muito 

significativos.  
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6.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

6.10.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Pretende-se, neste ponto, analisar os impactes decorrentes da implantação do da Herdade da 

Alápega ao nível das (in) compatibilidades e (des) ajustamentos entre o uso do solo e 

condicionantes, sujeitas a servidões legais. 

Para o efeito, foram identificados os aspectos considerados significativos face aos objectivos 

ambientais adoptados, tendo-se procedido à: 

 Avaliação das eventuais alterações ao actual uso do solo, e sua relação com as figuras 

de ordenamento do território em vigor; 

 Avaliação das restrições ao uso do solo. 

A abrangência da disciplina de Ordenamento do Território requer uma avaliação de impactes 

balizada mediante uma abordagem integrada da compatibilidade de usos do solo e das 

características de índole biofísica e humana. A metodologia adoptada tem como referência a 

metodologia geral aplicada neste Estudo de Impacte Ambiental, em que a significância do impacte 

encontra-se associada à importância social e económica da classe de espaço afectada na área de 

estudo. Por sua vez, a magnitude do impacte resultará da proporção entre a dimensão da área 

atravessada, da sua classe de espaço e da sua representatividade na região. 

 

6.10.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nesta fase, os impactes decorrem essencialmente das acções de implantação da Herdade da 

Alápega. Avaliados como negativos, reportam-se sobretudo às condicionantes e servidões legais 

identificadas na situação de referência, dado que em termos de classes de espaço, os impactes 

esperados assumem-se como positivos, permanentes, directo, irreversível e significativo. Pelo 

contrário, patenteia-se a consonância da implantação da Herdade de Alápega com as figuras de 

planeamento, ao nível: 

 Da compatibilidade de uso, pela inclusão da área de intervenção do projecto na 

denominada Faixa Interior (FI), consagrada no PDM para efeitos de delimitação de áreas de 

desenvolvimento turístico propostas no PROTALI (alínea 1 do artigo 7.º, em que é 

permitida a ocupação de empreendimentos turísticos na FI); 
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 Do cumprimento dos parâmetros de construção considerados no projecto com as 

disposições expressas no artigo 7.º do regulamento do PDM, demonstrado no quadro 

seguinte: 

Quadro 6.9 – Parâmetros de edificação, previstos e legislados 

Parâmetros PDM Área de estudo 

N.º de Pisos 2 2 

Densidade de camas 35 camas/ha 4,93 

Índice de Utilização Líquido 0,15 0,017 

 

Por outro lado, quando verificada a afectação do projecto em estudo com as condicionantes e 

servidões legais, são susceptíveis de gerar impactes negativos as seguintes: 

 Domínio Público Hídrico: da utilização do Domínio Público Hídrico instituído às linhas de 

água existentes, nomeadamente das linhas de água temporárias, os impactes negativos e 

temporários lhes associados assumem uma média magnitude e significância. 

 Albufeira de águas públicas: a interferência do projecto na faixa de protecção dos 500 da 

Albufeira do Pego do Altar, efectuada pela rede viária secundária (zona florestal de 

protecção, igualmente classificada como zona de protecção ambiental), traduz-se em 

impactes pouco significativos, permanentes, irreversíveis, de magnitude reduzida a média 

(mediante o aproveitamento ou não do caminho existente).  

 Reserva Ecológica Nacional - REN: tendo em conta que as áreas classificadas como tal irão 

manter-se como estrutura ecológica, não se prevê, portanto, qualquer tipo de intervenção, 

não sendo expectáveis impactes significativos, exceptuando a afectação do sistema 

albufeira e faixa de protecção, cujo impacte já foi classificado na condicionante Albufeira de 

águas públicas. 

 Árvores protegidas por legislação nacional: de acordo com o factor ambiental “Ocupação do 

solo”, as intervenções preconizadas pelo projecto não implicam o corte da totalidade das 

árvores em zonas de povoamento, pelo que o impacte negativo lhe associado é pouco 

significativo; 

 Rede Natura 2000: tendo em conta o constante no Plano Sectorial da Rede Natura 2000, a 

interferência com SIC PTCON0033 – Cabrela não coloca em causa orientações de gestão 

propostas, pelo que os impactes negativos expectáveis apresentam uma reduzida 

magnitude e significância, desde que se verifique o cumprimento das medidas de 
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minimização propostas. Uma análise mais aprofundada é efectuada em factor ambiental 

próprio “Biologia” 

Para as restantes servidões identificadas, não se vislumbram impactes, dado a conformidade do 

projecto com a legislação respectiva das mesmas, nomeadamente ao nível: 

 Recursos minerais, na medida em que não é expectável a interferência do projecto com os 

trabalhos de prospecção e pesquisa; 

 Rede Viária, ao considerarem a faixa non aedificandi lhe instituída pelo Decreto-lei n.º 

13/94, de 15 de Janeiro, de 15m para a Estrada Nacional - EN235 e 5m para o Caminho 

Municipal – CM1063-1; 

 Vértices geodésicos, tendo em conta os condicionamentos impostos pela servidão em 

questão, distando, o projecto a mais de 15m do vértice Almo 2.º; e por outro, não 

obstruindo as visibilidades das direcções constantes das respectivas minutas de 

triangulação. 

Refira-se, igualmente, que nesta fase poderão incorrer impactes indirectos, normalmente de 

carácter temporário e reversível, decorrentes da implementação do projecto, designadamente: 

 A afectação dos usos dos espaços com a ocupação temporária do território intrínseca à 

construção de estaleiros e infra-estruturas de apoio à obra inerentes à construção do 

empreendimento e outras infra-estruturas de apoio à obra. A sua ocupação perfaz um 

impacte negativo, de reduzida a média significância, consoante o estatuto de protecção 

e/ou condicionado do espaço ocupado; 

 Aumento do fluxo de tráfego na rede viária de acesso à Herdade, directamente relacionada 

com o aumento da circulação de veículos (a principal entrada para o terreno é feita a partir 

da Estrada Nacional 253). Constitui impacte negativo, pouco significativo; 

 A descaracterização de uma paisagem natural por uma paisagem desorganizada e 

degradada oriunda do movimento de máquinas e construção de infra-estruturas de apoio 

às obras, que embora de carácter temporário, constitui um impacte negativo, de média 

significância. 

 

6.10.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase, com a integração paisagística prevista das áreas objecto de intervenção, os impactes 

classificados na fase de construção serão minorados, uma vez que a área efectiva de ocupação 

será sensivelmente reduzida às infra-estruturas do projecto. 
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Por outro lado, a interacção com outras actividades ligadas ao meio rural previstas no projecto e a 

reduzida transformação do território e da paisagem que a sua implantação provoca, confere-lhe 

uma estreita relação com as características do espaço rural.  

Neste sentido, no âmbito do ordenamento do território, os impactes prospectados nesta fase 

assumem-se essencialmente positivos, ao nível da: 

 Reconfiguração espacial e organização funcional do território (significativo, permanente e 

irreversível): 

o Promoção do circuito turístico, cultural e paisagístico, onde o golfe, o turismo 

náutico, a saúde e o bem-estar constituem produtos diversificados da oferta, 

contrariando o carácter marcadamente sazonal que caracteriza a região e a 

atrofização sentida na linha de costa;  

o  Melhoria das acessibilidades e consequências inerente, nomeadamente ao nível 

da consolidação de novas centralidades urbanas e organização das respectivas 

áreas envolventes; maior coesão territorial e a promoção de implementação de 

novos projectos no sentido de desenvolvimento da área de intervenção; 

o O empreendimento constitui um elemento complementar para outras actividades 

de carácter rural, agricultura, comércio local, podendo ainda impulsionar 

benefícios sociais e culturais; 

 Manutenção e recuperação do património natural e histórico-cultural, atendendo os 

pressupostos que fundamentam os objectivos propostos no projecto; 

 Fomento ao uso de energias renováveis; 

 Adequação do projecto com os objectivos delineados na maioria das estratégias e modelos 

de desenvolvimento hierarquicamente superiores, identificados na Caracterização do 

Ambiente Afectado, nomeadamente ao nível: 

o Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN, pelo contributo do projecto em 

causa na valorização das actividades económicas e coesão territorial no âmbito da 

Agenda Operacional para a Valorização Territorial; 
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o Plano Estratégico Nacional para o Turismo – PENT, ao desempenhar um papel de 

suporte no desenvolvimento de pólo turístico do Litoral Alentejano, para o qual se 

objectiva um crescimento de turistas, em número e valor, acompanhado da 

preservação dos recursos naturais; 

o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – PNPOT, ao ajustar-se no 

seu objectivo 2.º Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração 

nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global, cujo objectivo específico consiste em 

implementar uma estratégia que promova o aproveitamento sustentável do potencial 

turístico de Portugal às escalas nacional, regional e local; 

o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo Litoral – PROTALI ao 

integrar-se na denominada Faixa Interior (FI), cuja compatibilidade do projecto com os 

índices urbanísticos a respeitar na ocupação turística definidos em sede de PDM já foi 

anteriormente demonstrada. 

Contudo, alguns impactes poderão traduzir-se como negativos, que induzidos pelo aumento de 

circulação de veículos e pessoas, por questões essencialmente turísticas, designadamente: 

 Risco de contaminação, que poderão constituir-se como factores de ameaça às 

necessidades de conservação consignadas na faixa de protecção das albufeiras e linhas de 

água; nas áreas classificadas como REN e no Sítio da Rede Natura – Cabrela; 

 Transformação do carácter rural do território, oriunda da pressão de transformação 

urbano-turística e consequente especulação imobiliária; 

 Ao aumento do fluxo de tráfego de acesso ao local do empreendimento. 
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6.11. RAN E REN 

6.11.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

De um modo geral, os impactes sobre a RAN e a REN ocorrem quase exclusivamente durante a 

fase de construção e devem-se, no seu essencial, à afectação directa e indirecta das áreas 

actualmente sujeitas a cada um destes regimes - impacte negativo, directo, de significância e 

magnitude variáveis. Durante esta fase poderá ainda haver lugar à interferência com estes espaços 

pelas demais actividades associados à obra (movimentação de maquinaria, construção de 

estaleiros, implementação de caminhos de acesso à obra, entre outros). Na área de implantação do 

projecto apenas são afectadas áreas classificadas de REN. 

Assim, em termos gerais, as actividades susceptíveis de provocar impactes negativos na fase de 

construção derivam de: 

 Movimentações de terras, decorrentes da desmatação, decapagem e terraplenagens com 

afectação de solos da REN pelas actividades inerentes à fase de instalação de 

equipamentos e infra-estruturas;  

 Afectação das linhas de água pelos trabalhos afectos às obras (nomeadamente emissão de 

poeiras). 

No quadro seguinte são identificadas as áreas de REN (expressas em ha) afectadas pelas diferentes 

componentes do projecto. 

 

Quadro 6.10 – Áreas de REN afectadas pelo projecto (expresso em hectares) 

Componentes do projecto 

Tipologias afectadas (ha) 

Áreas com risco de 

erosão 

Faixa de protecção à 

albufeira 

Estrutura Ecológica 

Estrutura Ecológica Principal - 

Muito Condicionada 
21,30 38,35 

Estrutura Ecológica Principal - 

Pouco Condicionada 
1,24 - 

Espaços Turísticos 

Espaço para Aldeamento 

Turístico - Área para Unidades 

de Alojamento 

0,05 - 

Espaço para 

Equipamentos 

Autónomos 

Centro Náutico - 0,23 
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Componentes do projecto 

Tipologias afectadas (ha) 

Áreas com risco de 

erosão 

Faixa de protecção à 

albufeira 

Espaço Canal 
Rede Viária Proposta 

Secundária 
0,01 0,22 

Albufeiras e Charcas 0,03 0,40 

Da análise do quadro anterior constata-se que maioritariamente as áreas classificadas de REN 

existentes dentro dos limites do empreendimento irão manter-se como estrutura ecológicas não se 

prevendo que ocorra qualquer tipo de intervenção. Desta forma, a este nível consideram-se os 

impactes como pouco significativos. Importa destacar a afectação da faixa de protecção à albufeira 

com estrutura do Centro Náutico (aproximadamente 0,23ha) e com a Rede Viária Proposta 

secundária (cerca de 0,22ha), induzindo impactes significativos de reduzida magnitude. 

No cômputo geral, considera-se que o presente projecto induzirá, ao nível das áreas de REN 

impactes negativos, permanentes e irreversíveis, de reduzida significância e magnitude.  

 

6.11.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Considera-se que os impactes durante a fase de exploração nas áreas classificadas de REN, em 

particular na zona envolvente ao centro náutico serão indirectos e ede reduzida significância, 

encontrando-se associados à possível contaminação dos terrenos envolventes pela deposição das 

emissões atmosféricas originadas pelo tráfego do empreendimento. 
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6.12. PATRIMÓNIO 

Visto não terem sido identificados elementos patrimoniais dentro da área em estudo durante o 

decorrer do trabalho de campo, não existem impactes patrimoniais passíveis de serem 

avaliados.  
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6.13. PAISAGEM 

 

A concretização do projecto da Herdade da Alápega implica uma alteração da actual paisagem: 

substituição de uma paisagem agro-florestal por uma nova paisagem mais construída, de 

características urbano-turísticas, mantendo no entanto uma forte componente florestal. 

Como aspectos caracterizadores dessa intervenção devem salientar-se os seguintes: 

 o actual espaço florestal apresenta-se em bom estado e com um forte investimento em 

novos povoamentos de pinheiro manso e sobreiro, pelo que a sua presença na paisagem, 

embora ainda pouco marcante, está bem adaptada; 

 a zona de mata/ floresta encontra-se bem estruturada, adaptada ao terreno e integrada 

no contexto paisagístico; 

 a área afecta a cultura arvense encontra-se bem delimitada e restringe-se a uma zona 

baixa junto à EN253, que embora extensa, é pouco significativa em termos de área no 

contexto da Herdade; 

 implantação de núcleos edificados, para alojamentos ou equipamentos, com a tipologia 

estética de aldeias ou montes alentejanos 

 a edificação proposta tem um limite de 2 pisos acima do terreno; 

 construção de campo de golfe de 18 buracos; 

 o conceito de paisagismo baseia-se em espaços verdes naturalizados com recurso a 

espécies vegetais autóctones e materiais da região; 

 prevê-se a  preservação de todas árvores adultas existentes existentes, e a manutenção, 

sempre que possível dos jovens povoamentos florestais; 

Esses aspectos constituem, do ponto de vista da percepção da paisagem, pontos negativos e 

positivos. Por um lado, existe uma transformação da paisagem florestal, mais natural, numa 

paisagem edificada; por outro, existe uma estruturação do espaço e diversificação paisagística. 

Em relação à zona a nascente da EN253/ CM-1063considera-se que, a partir destas vias, a 

visualização do campo de golfe poderá ser franca, enquanto a visibilidade dos aglomerados e 

equipamentos, por se encontrarem numa zona de relevo mais ondulado e em encostas que se 

desenvolvem perpendicularmente à referida via, será mais esporádica, difusa e integrada na 

paisagem. As intervenções realizadas nesta área da Herdade não deverão ser visíveis ou facilmente 

perceptíveis a partir da envolvente (Norte, Este e Sul) dado que a morfologia do terreno forma 

uma concha, e as construções estão voltadas para o interior.  

Já na parte poente da Herdade, as áreas a ocupar com edificado localizam-se em zonas de 

cumeada pelo que, embora se preveja a implantação adossada ao terreno, as novas construções 

serão visíveis quer do CM-1063-1 quer da planície envolvente a Sul/ Sudoeste, no entanto, e 
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respeitando a tipologia preconizada em projecto, poderão ser entendidos como elementos que 

contribuem para a diversificação da paisagem. 

Considera-se que os impactes paisagísticos não são muito relevantes no contexto local. 

 

Avaliação de impactes 

Baseada na caracterização anterior apresenta-se agora a avaliação de impactes, na seguinte 

escala: 

+3 – impactes positivos muito significativos 

+2 – impactes positivos significativos 

+1 – impactes positivos pouco significativos 

-1 – impactes negativos pouco significativos 

-2 – impactes negativos significativos 

-3 – impactes negativos muito significativos 

Para os impactes negativos, a avaliação é efectuada sem considerar medidas de minimização (4ª 

coluna) e após a aplicação das medidas minimizadoras identificadas na secção 1.7.4 (5ª coluna). 

Os impactes que permanecem após a minimização designam-se como impactes residuais. 

 

Quadro 6.11 – Avaliação de impactes na herdade da Alápega 

Factor 

ambiental 
Fase Impacte 

Avaliação, 

antes de 

minimização 

Avaliação, 

após 

minimização 

Qualidade do ar Construção Emissão de partículas na fase de construção -1 NR 

Geomorfologia 

Construção Artificialização da topografia -1 -1 

Construção e 

exploração 
Instabilização de terrenos -1 NR 

Solos 

Construção Erosão do solo -1 NR 

Construção Compactação do solo -1 NR 

Construção e 

exploração 
Ocupação definitiva de solos -1 -1 

Flora 

 
Construção 

Eliminação do coberto vegetal, 

fragmentação das comunidades vegetais e 
-1 +1 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 403 

Relatório Síntese 

Factor 

ambiental 
Fase Impacte 

Avaliação, 

antes de 

minimização 

Avaliação, 

após 

minimização 

populações florísticas 

Construção/ 

Exploração 

Introdução de novas comunidades florísticas 

com recurso a espécies autóctones 
-1 +2 

Fauna 

Construção Redução das disponibilidades de habitat -1 -1 

Construção e 

exploração 
Acréscimo dos níveis de perturbação -2 +1 

Ruído 

Construção Operações ruidosas -2 -1 

Exploração Actividades de lazer no exterior -2 -1 / NR 

Exploração Funcionamento de equipamento ruidoso -1 NR 

Resíduos 
Construção e 

exploração 

Contaminação do ambiente, poluição visual, 

riscos para a saúde 
-2 -1 / NR 

Edificado 

(alojamento/ 

equipamentos) 

Construção  Actividades de construção civil -3 -1 

Exploração Presença de elementos construídos -1 +1 

Campo de Golfe 
Construção  Actividades de construção e plantação -2 -1 

Exploração Revestimento vegetal distinto -1 +1 

NR – Não relevante 
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7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

7.1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO GERAIS 
Por forma a contribuir decisivamente para a minimização dos impactes negativos, mas também 

maximizando os impactes positivos anteriormente enunciados, propõe-se que as medidas de 

minimização ora propostas sejam enquadradas em quatro Planos subsidiários, nomeadamente: 

 Plano Ambiental de Obra (fase de construção); 

 Plano de Gestão Ambiental (fase de exploração); 

 Plano Estratégico para a Biodiversidade (fase de exploração); 

 Plano de Monitorização Ambiental (fases de construção e exploração). 

No que concerne ao Plano Ambiental de Obra, este será o documento onde é realizado o 

planeamento da execução de todos os aspectos da obra e explicitadas as medidas de minimização 

a adoptar aquando da sua execução, previstas para a fase de construção. Este Plano deverá ainda 

prever acções de formação e sensibilização ambiental aos trabalhadores no início das obras, por 

forma a alertá-los para todas as acções susceptíveis de configurarem uma situação de impacte 

ambiental negativo. Este Plano deverá constar do Caderno de Encargos da Obra e deverá ser 

realizado em fase d eprojecto de execução e entregue para avaliação da autoridade de AIA em 

conjunto com o futuro RECAPE. 

Deverão ser também definidas no Plano Ambiental de Obra a localização dos acessos temporários e 

as regras de movimentação de máquinas, de acordo com as seguintes orientações:  

a) Os acessos à obra deverão aproveitar sempre que possível os caminhos de circulação já 

existentes no local, recorrendo ao sua adaptação, onde necessário;  

b) A construção de acessos temporários não deverá afectar nenhum elemento arbóreo 

incluído no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 

155/2004, de 30 de Junho;  

c) As movimentações de máquinas devem limitar-se à zona de construção, devendo 

assinalar-se e restringir-se os locais de circulação de máquinas e veículos afectos à obra, 

através de sinalização adequada;  

d) nos casos em que se aplique, ao longo dos caminhos deve proceder-se á remoção parcial 

ou total da biomassa vegetal recorrendo ao corte ou remoção (de acordo com a alínea a, 

do n.º 1, do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho). 

O Plano Ambiental da Obra deverá ainda abordar claramente a gestão de resíduos, 

nomeadamente: i) os locais de armazenagem de resíduos; ii) as estruturas a implantar para a sua 

armazenagem temporária; iii) o circuito dos resíduos produzidos na obra; iv) o destino final dos 

resíduos produzidos e as entidades devidamente autorizadas para a sua gestão. 
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No que diz respeito ao Plano Estratégico para a Biodiversidade, este será desenvolvido na fase de 

RECAPE é terá em conta as directrizes do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (I.C.N., 2005 & 

2008). Por fim, o Plano de Monitorização Ambiental será pormenorizado no capítulo seguinte. 

 

7.2. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

1.1.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

As medidas de minimização propostas para a fase de construção, pretendem minimizar os 

impactes negativos provocados na geologia, geomorfologia e hidrogeologia da área afectada pelo 

projecto.  

- Os trabalhos de movimentações de terras deverão ser reduzidos durante os períodos de 

maior pluviosidade, de modo a minimizar os fenómenos de erosão hídrica; 

- A contaminação química e biológica provocada pelas águas residuais do estaleiro e oficinas, 

poderá ser controlada através de um sistema adequado de tratamento das águas residuais 

destes locais ou em alternativa deverá proceder-se ao seu encaminhamento para a rede de 

águas residuais local; 

- Utilização de um pavimento semipermeável em todas as vias associadas ao projecto 

(nomeadamente cubos de granito) e pavimento permeável e semipermeável nos 

estacionamentos públicos e privados (nomeadamente calçada e grelhas de enrelvamento). 

1.1.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

As medidas de minimização propostas para a fase de exploração, pretendem minimizar os 

impactes negativos provocados essencialmente na hidrogeologia. As medidas a adoptar são as 

seguintes:  

- Utilização de 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, assim como está previsto no projecto referente ao campo de golfe; 

- O manuseamento dos fertilizantes e de outros produtos químicos, deverá ser feito em 

locais apropriados de forma a evitar eventuais contaminações ou lixiviações para o nível 

freático; 

- Deverá ser minimizada, a aplicação de fertilizantes e pesticidas quer aos espaços verdes 

quer ao campo de golfe, a quantidades estritamente necessárias para o seu correcto 

desenvolvimento, evitando assim o uso intensivo destes produtos. 
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7.3. SOLOS 

Para minimizar os impactes previstos para a fase de construção, devem ser tomadas um 

conjunto de medidas que evitem a afectação desnecessária dos solos, incluindo a erosão e a 

compactação do solo, bem como a destruição da camada edáfica superficial. Assim, as medidas de 

minimização a aplicar deverão ser as seguintes: 

- Os trabalhos de movimentações de terras deverão ser moderados durante os períodos de 

maior pluviosidade, de modo a minimizar os fenómenos de erosão hídrica; 

- Reposição dos solos, nas zonas intervencionadas, logo após o terminar dos movimentos de 

terras; 

- Recomenda-se a reposição do coberto vegetal o mais rapidamente possível, de forma a 

reduzir a exposição dos solos aos processos erosivos; 

- Após a conclusão dos movimentos de terras, os solos das áreas afectas à circulação de 

veículos e máquinas, devem ser limpos e efectuada uma escarificação, de forma a 

recuperarem as suas características naturais; 

- Todas as operações de fertilização devem ser realizadas, de forma a atingir um máximo de 

eficiência, de acordo com as necessidades das plantas, propriedades dos solos e condições 

climatéricas, evitando o uso excessivo deste tipo de produtos. 

- O manuseamento de óleos usados durante a fase de construção e a manutenção de 

máquinas, devem ser realizadas com as devidas precauções de modo a evitar eventuais 

derrames susceptíveis de provocarem a contaminação dos solos. Recomenda-se que estas 

acções sejam realizadas numa área do estaleiro especificamente concebida para este 

efeito, impermeabilizada e limitada, para poder reter qualquer derrame; 

- A localização de estaleiros, ou outras instalações provisórias, bem como os caminhos de 

acesso à obra, devem ser restringidos aos solos de menor capacidade de uso, evitando os 

solos de maior produtividade, com uso agrícola, florestal ou com valor natural incluídos na 

REN tal como definido no capitulo 3 – descrição do projecto; 

- Na faixa de protecção de albufeira deverão privilegiar-se os sistemas florestais extensivos, 

assegurando a conservação do solo e da água. 
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7.4. USO ACTUAL DO SOLO 

De modo a evitar os impactes negativos provocados na ocupação do solo durante a Fase de 

construção do projecto em análise, deverão ser aplicadas as seguintes medidas de minimização: 

- Durante os períodos de maior pluviosidade deverão ser evitadas as movimentações de 

terra de forma a minimizar a erosão do solo; 

- A destruição do coberto vegetal deverá ser limitada às áreas estritamente necessárias à 

execução dos trabalhos, evitando áreas com ocupações mais sensíveis, tais como as áreas 

de montado; 

- Reposição dos solos, nas zonas intervencionadas, logo após o terminar dos movimentos de 

terras; 

- Reposição do coberto vegetal, nas zonas intervencionadas, o mais rapidamente possível, 

de forma a reduzir a exposição dos solos aos processos erosivos; 

- Após a conclusão dos movimentos de terras, os solos das áreas afectas à circulação de 

veículos e máquinas, devem ser limpos e efectuada uma escarificação, de forma a 

recuperarem as suas características naturais; 

- O manuseamento de óleos usados durante a fase de construção e a manutenção de 

máquinas, devem ser realizadas com as devidas precauções de modo a evitar eventuais 

derrames susceptíveis de provocarem a contaminação dos solos e linhas de água. 

Recomenda-se que estas acções sejam realizadas numa área do estaleiro especificamente 

concebida para este efeito, impermeabilizada e limitada, para poder reter qualquer 

derrame. 

- Deverá ser dado cumprimento à legislação em vigor no que concerne à protecção do 

sobreiro e azinheira, pelo Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-

Lei nº 155/2004 de 30 de Junho. Salienta-se que na área de estudo, os exemplares destas 

espécies se encontram presentes nas classes “Montado de sobro e azinho” e “Montado de 

sobro e pinheiro”. Deste modo, refere-se que “o corte ou arranque de sobreiros ou 

azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização (…)”. 

- O corte prematuro de exemplares de eucalipto em áreas superiores a 1 ha, carece de 

autorização a conceder pela Autoridade Florestal Nacional, através do serviço regional 

respectivo – Direcção Regional das Florestas do Alentejo, nos termos do Decreto-Lei nº 

173/88, de 17 de Maio e do Decreto-Lei nº 174/88, de 17 de Maio que estabelece a 

obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores; 

- Tendo em conta que o território nacional foi considerado, pela Portaria nº 553-B/2008, de 

27 de Junho, afectado pelo nemátodo da madeira do pinheiro, o corte de resinosas 
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encontra-se sujeito às restrições impostas para o controlo e erradicação dessa doença 

constante na Portaria 103/2008, de 6 de Fevereiro. 

-  

7.5. CLIMA 

Devido à diminuta relevância dos impactes sobre o clima, não se considera necessária a adopção 

de medidas relativamente a este descritor. 

 

7.6. RECURSOS HÍDRICOS 

No que respeita aos recursos hídricos podem ser tomadas medidas que minimizem os impactes 

decorrentes da construção e exploração do empreendimento, com vista a preservar principalmente 

a qualidade da água.  

7.6.1. FASE DE CONSTRUÇÃO  

Durante a fase de construção deverão ser tomadas as Medidas de Minimização descriminadas de 

seguida de modo a que o impacte sobre os Recursos Hídricos seja minimizado ao máximo. 

Geral 

 Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos 

equipamentos utilizados e no manuseamento dos materiais de modo a diminuir a 

probabilidade de derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas linhas de água; 

 A descarga de poluentes nas linhas de água deverá ser completamente interdita; 

 Deverá ser criada uma área, afastada de linhas de água, dedicada e impermeabilizada para 

o armazenamento de combustível e abastecimento de viaturas e equipamentos; 

 Proceder à contenção e limpeza imediata de linhas de água em situações de derrame 

acidental de substâncias poluentes; 

 Proceder à limpeza imediata das linhas de água em situações de obstrução parcial ou total. 
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Movimentação de terras e emissão de poeiras 

 Evitar as maiores escavações ou grandes movimentos de terras, no período de Verão uma 

vez que o solo encontra-se mais seco, e logo mais degradado, dando origem a maiores 

quantidades de poeiras que se poderão depositar nas linhas de água e na albufeira; 

 Caso a movimentação de terras seja coincidente com períodos secos, deverá proceder-se 

ao humedecimento do local por aspersão, após os processos de movimentação de terras, 

de modo a evitar a dispersão de poeiras; 

 As desmatações e modelações do terreno, devem desenvolver-se o mais rapidamente 

possível de modo a minimizar o impacte promovido sobre as linhas de água pela emissão 

de poeiras; 

 Realizar os trabalhos de terraplanagens e de drenagem de forma a garantir sempre boas 

condições de escoamento evitando situações que possam contribuir para o agravamento de 

inundações; 

 Recomenda-se a coberturas das terras resultantes das operações de terraplanagens 

durante o seu transporte, de modo a minimizar a dispersão das partículas por acção do 

vento e quedas de materiais passíveis de se depositarem nas linhas de água mais 

próximas, mesmo que temporárias. 

Zona de Estaleiro e maquinaria afecta à obra 

 Não deve ser permitida a lavagem da maquinaria ou efectuarem-se derrames em zonas 

que não sejam destinadas para o efeito, as quais deverão ser devidamente sinalizadas. 

Essas zonas são destinadas a eventuais derrames provenientes da actividade de 

instalações auxiliares (estaleiros, mudança de lubrificantes) e gerados pelas operações de 

carga ou limpeza das cubas de betão ou demais; 

 A contaminação química e biológica provocada pelas águas residuais avolumadas no 

estaleiro, deverá ser controlada através da instalação de um sistema de tratamento de 

águas residuais (ETAR compacta), ou em alternativa a drenagem dessas águas para o 

sistema de drenagem de águas residuais local; 

 Deverá proceder-se à recolha, armazenamento, transporte e destino final adequada dos 

óleos usados nos veículos e máquinas afectos à obra e dos resíduos sólidos produzidos na 

construção em si; 
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 A armazenagem de combustíveis e de resíduos, nomeadamente os passíveis de 

contaminarem as águas superficiais ou subterrâneas, deverá ser sempre efectuada em 

locais devidamente impermeabilizados. 

7.6.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

No que concerne à fase de exploração deverão ser aplicadas as seguintes medidas minimizadoras: 

 Deverá ser minimizada a aplicação de fertilizantes, quer aos espaços verdes quer no campo 

de golfe, ao estritamente necessário, através de selecção de alternativas, tais como, 

utilização de espécies que requeiram um input mínimo de nutrientes, aplicando 

exclusivamente as quantidades de fertilizantes e pesticidas estritamente necessárias para o 

seu correcto desenvolvimento, evitando assim o uso intensivo destes produtos; 

 O manuseamento dos fertilizantes e de outros produtos químicos, de produtos betuminosos 

e dos seus resíduos e embalagens, bem como de entulhos, deve ser efectuado com o maior 

cuidado e em locais adequados, de forma a se evitarem eventuais contaminações ou 

lixiviações para o nível freático; 

 Restringir o uso de agro-químicos, adoptando técnicas alternativas, como a utilização de 

produtos biológicos; 

 Utilização de um sistema de controlo de irrigação, que permita proceder à correcta 

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

de rega; 

 Deverá ser criada uma equipa de manutenção profissional, qualificada para aplicar as 

práticas culturais adequadas, quer aos espaços verdes quer ao campo de golfe e gerir o 

sistema de um modo correcto; 

 Deve ser garantida a limpeza regular dos lagos e de todos os órgãos de drenagem, bem 

como das linhas de água, de modo a garantir a funcionalidade dos mesmos e evitar riscos 

de inundação; 

 Deverão ser realizadas campanhas de sensibilização ao pessoal afecto à manutenção no 

sentido de promover a utilização racional da água nas suas actividades diárias e da redução 

das perdas de água. 

 

Sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais 

- Caso se verifiquem rupturas na rede de abastecimento de águas, estas devem ser de 

imediato reparadas de modo a evitar consumos excessivos e desnecessários de água; 
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- No caso de se verificar alguma ruptura na rede de drenagem de águas residuais, esta deve 

ser de imediato reparada no sentido de minimizar a contaminação das águas superficiais, 

subterrâneas, e do solo; 

- Deve ser garantida a limpeza regular dos órgãos de drenagem de modo a garantir a sua 

funcionalidade e evitar riscos de inundação. 

 

Complementarmente, será aplicado o Plano de Monitorização dos Recursos Hidricos, incluído no 

presente estudo, de modo a avaliar o funcionamento do empreendimento e as eventuais 

afectações que o mesmo possa promover nas águas superficiais e subterrâneas. 

 

7.7. QUALIDADE DO AR 

As medidas ambientais propostas neste ponto, visam mitigar os impactes associados ao 

empreendimento essencialmente os referentes à fase de construção: 

- As superfícies de solos sujeitas a movimentações, deverão ser previamente regadas, em 

especial as mais expostas ao vento, de modo a diminuir a emissão de partículas e poeiras; 

- Nos acessos em terra que se prevejam que venham a ser utilizados pelos camiões da obra 

deve proceder-se à aplicação de um polímero líquido, correntemente denominado por "soil-

cement" (ou similar) o qual agrega as partículas de poeira evitando que estas se elevem no 

ar; 

- Os materiais transportados por camião devem ser previamente humedecidos e/ou 

cobertos, de forma a evitar a sua dispersão ao longo de todo o percurso de transporte; 

- A velocidade dos camiões nos caminhos de terra deve encontrar-se limitada, de modo a 

diminuir a elevação de poeiras; 

- Os rodados dos camiões devem ser lavados antes de saírem da zona de obra, sempre que 

o seu circuito preveja a circulação em estradas públicas alcatroadas; 

- Todo o equipamento, máquinas e veículos afectos à obra com motor de combustão, devem 

ser inspeccionados e mantidos em boas condições de funcionamento, de modo a evitar má 

carburação, com consequente emissão indesejável de poluentes atmosféricos; 
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- A instalação das centrais de betão, deverá ser efectuada tendo em consideração um eficaz 

sistema de controlo das emissões de poluentes, através da instalação de filtros. Também a 

sua localização deverá ser planeada, de modo a afastar-se o mais possível de habitações. 

 

7.8. RUÍDO 

7.8.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Tendo em conta os impactes associados à construção do empreendimento, as medidas de 

minimização do ruído a adoptar deverão ser as seguintes: 

 Executar as operações de construção, sobretudo as mais ruidosas, apenas no período 

diurno, mais especificamente entre as 08h00 e as 20h00, conforme estabelecido no artigo 

14º do Regulamento Geral do Ruído; 

 Quando não for possível cumprir o horário referido anteriormente, será solicitada uma 

Licença Especial de Ruído à respectiva Câmara Municipal quando for necessário efectuar 

actividades ruidosas na proximidade de edifícios de uso sensível, durante os dias úteis 

entre as 20h00 e as 08h00, Sábados, Domingos e feriados; 

 Elaboração de um programa de manutenção periódica das máquinas e equipamentos para 

verificar as suas condições de funcionamento, de modo a cumprir os limites definidos no 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro (Regulamento das Emissões Sonoras para o 

Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior); 

 Redução e controle da velocidade de circulação dos veículos pesados nas vias de acesso à 

obra; 

 O transporte de materiais e equipamentos, por via terrestre, em camiões, só deverá 

ocorrer na vigência do período diurno; 

 Em relação à localização do estaleiro este deverá ser implementado num local afastado de 

edificações de uso sensível tal como especificado no capitulo 3 – descrição de projecto. 
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7.8.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração do projecto em análise, as medidas de minimização do ruído deverão 

ser as seguintes: 

 Os equipamentos e máquinas afectos ao empreendimento com motor, devem ser 

inspeccionados e mantidos em boas condições de funcionamento, de modo a evitar a 

emissão de níveis sonoros superiores aos observados durante o seu normal funcionamento; 

 Os equipamentos utilizados nas acções de manutenção, nomeadamente máquinas de corte 

de relva e manutenção da vegetação, devem obedecer aos valores limites de potência 

sonora definidos no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro (Regulamento das 

Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior). 

 

7.9. COMPONENTE BIOLÓGICA 

A principal medida de minimização de impactes negativos projecto foi já integrada no projecto e 

consistiu no seu planeamento de modo a que fosse evitada a afectação de habitats classificados ou 

outros valores protegidos pela Directiva Habitats. Para além desta medida, podem ser indicadas 

outras medidas complementares, de menor eficácia, embora importantes: 

- Limitar as áreas a intervencionar ao mínimo necessário, evitando a ocupação e 

destruição do coberto vegetal em áreas onde tal não é absolutamente 

necessário; 

- Sensibilizar os trabalhadores para a importância dos cuidados ambientais a 

adoptar em obra, em particular no que se refere à preservação e protecção da 

vegetação 

- Escolher locais de menor valor biológico para instalação de estaleiros, deposição 

de materiais, parqueamento de viaturas, etc. Em concreto devem ser evitados os 

habitats classificados constantes da cartografia deste estudo; 

- Deverá proceder-se a plantação de macrófitos das margens dos lagos do campo 

de golfe, designadamente Typha dominguensis (Tabúa) e Phragmites australis 

(Caniço), de forma a acelerar os processos de colonização da fauna; 

- Deverá evitar-se a introdução de peixes de grande dimensão nos novos lagos a 

criar, para, na medida do possível, minimizar o impacte da predação de larvas de 

anfíbios. Poderá introduzir-se Gambusia holbrokii par a evitar a proliferação de 

mosquitos;  
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- Minimizar o uso de pesticidas, de modo a manter uma boa quantidade de 

insectos necessários à alimentação de espécies de fauna, bem como evitar a sua 

passagem para a cadeia alimentar. 

 

7.10. COMPONENTE SOCIAL 

O processo de stresse e suas consequências, como o incómodo, podem desenvolver-se de forma 

mais ou menos independente da situação objectiva. Tal acontece devido à interferência de factores 

psicológicos que funcionam como modeladores – amplificadores ou redutores – dos impactes ditos 

objectivos. Um dos factores psicológicos predominantes no processo de stresse é a incerteza. 

Espera-se que o incómodo e ansiedade associados a stressores como o ruído, a alteração dos 

padrões de mobilidade, ou outros, seja inversamente proporcional à incerteza. 

Assim propõem-se medidas relevantes para a população, quer para a fase de construção, quer 

para a fase de exploração. 

 

7.10.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

 Promoção de acções de informação à população local 

Devem ser promovidas acções de informação à população local sobre a localização, os objectivos, 

os benefícios e os impactes (quer positivos, quer negativos) associados ao projecto, bem como 

sobre a duração e calendarização prevista para a obra, no sentido de favorecer um maior grau de 

adesão ao projecto e de e a minimizar especulações sobre as intervenções, as quais contribuem 

para a desinformação da população e elicitação de sentimentos de incerteza, que induzem o 

processo de stress e os efeitos ansiogénicos associados ao mesmo. 

 Monitorizar o estado das vias de circulação 

Identificar as vias de circulação de camiões afectos à obra, assim como o seu estado em situação 

prévia ao início do projecto. Avaliar o estado das vias de modo regular de modo a inferir 

necessidades de repavimentação como forma de prevenção de acidentes. Assegurar que no fim da 

obra as vias ficam em igual ou melhor estado do que o diagnosticado em situação prévia ao início 

do projecto. 
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 Se possível recorrer aos serviços de empresas e/ou trabalhadores locais durante a fase de 

construção do projecto. A medida de inclusão de trabalhadores locais no processo de obra 

constitui uma estratégia importante para o desenvolvimento da economia local. 

 Implementação do Plano de Saúde e Segurança. 

 Existência de um contacto para resolução de problemas imprevistos. 

Poderá ser disponibilizado um contacto telefónico através do qual possam ser solucionados 

eventuais problemas no decurso dos trabalhos. 

 

7.10.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

 As autoridades distritais, municipais e regionais deverão planear e gerir de modo eficaz o 

desenvolvimento local de forma a antecipar os casos onde se verifique maior sobrecarga 

dos equipamentos ou infra-estruturas e criar mais e/ou desenvolver os actuais. 

 Promover a integração de trabalhadores locais ou da área envolvente. O projecto deverá 

promover a integração de trabalhadores locais ou da área envolvente, tendo em vista o 

aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente aumento do 

poder de compra e incremento da economia local; o que contribuirá também para a 

saliência dos benefícios associados ao projecto.  

 Promoção de acções de sensibilização dos turistas 

Poderão promover-se acções de sensibilização dos turistas que fiquem alojados na Herdade da 

Alápega, no sentido  de preservar o património e os recursos naturais locais. 

 

7.11. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Tendo em conta os impactes identificados anteriormente, são seguidamente propostas medidas de 

minimização em contexto de projecto de execução e fases de construção e exploração: 
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7.11.1. PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 Propõe-se a adopção de pavimentos com materiais não impermeáveis na rede viária, 

quando efectuada na faixa dos 500m de protecção à Albufeira do Pego do Altar, devendo a 

mesma ter uma largura transversal máxima de 6,5m, incluindo bermas; 

 As áreas ocupadas por estaleiros e de acesso à obra, depois de terminada, deverão ser 

objecto de integração paisagística; 

 Ripagem para sul da rede viária secundária proposta, nas proximidades do Aldeamento 10, 

quando desenvolvida na faixa de protecção de 500m da Albufeira do Pego do Altar; 

7.11.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

 Relativamente às áreas de instalação de estaleiros, de áreas de empréstimo e de depósito, 

e de acesso à obra deverão ser dadas orientações especiais sobre a forma de evitar locais 

sensíveis (áreas constituídas de servidão, nomeadamente as identificadas na 

Caracterização do Ambiente Afectado), devendo proceder-se à sua correcta delimitação e 

sinalização; 

 Devem restabelecer-se todas as estradas e caminhos que forem interceptados, restituindo-

lhes as características iniciais ou se possível melhora-los. 

 Torna-se imprescindível a manutenção de diálogo com o proponente e outros organismos 

competentes, de forma a planear o faseamento da construção que melhor se adapte às 

condições existentes de modo a evitar eventuais rupturas no sistema viário, sinalética 

adequada e informação visível; 

 Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causam maior 

perturbação na paisagem; 

 Deverá ser solicitado o pedido de utilização do domínio hídrico das linhas de água 

interferidas. 

7.11.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase, cabe ao município de Alcácer do Sal promover uma política urbanística sustentada e 

simultaneamente inovadora, dada a forte componente imobiliária inerentes aos projectos de 

empreendimentos turísticos, neste sentido a criação da oferta deverá ser: 

 Racional tendo presente a limitação da capacidade de carga dos recursos naturais; 

 Dispersa por forma a não descaracterizar o carácter rural da paisagem; 
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Por outro lado, é de interesse fomentar o carácter estruturante do projecto em causa em termos 

concelhio e sub-regional, mediante: 

 Planeamento participativo (envolvimento da população local); 

 Definição de estratégias assentes no conceito de Marketing Territorial e comercialização; 

 Consciencialização e informação turística; 

 Orientada numa relação de responsabilidade ambiental e ecológica (interacção natural 

entre Homem e ambiente), em busca da certificação ambiental (embora pouco vivenciada 

em Portugal, poderia o concelho de Alcácer ser pioneiro nessa área). 

Por forma a evitar o congestionamento do tráfego no local de acesso ao empreendimento, é de 

interesse a criação de sistemas de transportes exclusivos entre Resort e pontos específicos de 

chegada. 

Às actividades ligadas à natureza propostas no âmbito do projecto em estudo é de interesse 

fomentar um turismo com responsabilidade ecológica, educando ambientalmente os visitantes. 

 

7.12. RAN E REN 

Aplicam-se medidas idênticas às especificadas no capítulo solos. 

 

7.13. PATRIMÓNIO 

O concelho de Alcácer do Sal caracteriza-se pela sua larga História e riqueza patrimonial, patentes 

nos diversos sítios identificados nas suas freguesias. Apesar de a realização de prospecção 

sistemática não ter conduzido à identificação de novas ocorrências, tal poderá dever-se às 

condições do terreno e às alterações efectuadas no solo e relevo da herdade devido à plantação e 

exploração de eucaliptais, não significando a total ausência de elementos desconhecidos a nível do 

subsolo.  

Como tal, de forma a prevenir danos sobre eventuais vestígios durante o decorrer dos trabalhos de 

construção, preconizamos o acompanhamento arqueológico da obra, durante todos os 

trabalhos de construção de estruturas e modulação do terreno que impliquem a remoção e o 

revolvimento do solo, como a desmatação, decapagens superficiais, preparação e regularização do 

terreno e a escavação no solo e subsolo. A adopção de medidas de minimização específicas como o 
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registo, sondagens e escavações arqueológicas serão determinadas conforme o resultado deste 

acompanhamento. 

Caso sejam identificados elementos patrimoniais durante o decorrer dos trabalhos de construção e 

acompanhamento, preconiza-se igualmente a conservação das ocorrências identificas em função 

do seu valor patrimonial. Em termos operacionais, e no decurso da obra, esta medida pode 

concretizar-se com a delimitação e sinalização de áreas de protecção das ocorrências que 

justifiquem a preservação.  

 

7.14. PAISAGEM 

Como medidas de minimização de impactes visuais e paisagísticos resultantes da implantação do 

empreendimento turístico da Herdade da Alápega, o projecto preconiza o seguinte: 

 No adensamento vegetal e na utilização ornamental serão utilizadas espécies autóctones 

para uma melhor integração paisagística e também de forma a reduzir a dependência da 

irrigação; 

 O respeito pela uma Estrutura Ecológica Principal, especificada no capitulo 3, que 

corresponde a áreas que praticamente não irão ser intervencionadas, de modo a garantir a 

salvaguarda e a manutenção dos sistemas ecológicos de maior valor e a conservação da 

natureza; 

 O respeito pela Estrutura Ecológica Secundária, especificada no capitulo 3, que 

constituem áreas de continuidade entre as zonas edificadas e a paisagem envolvente 

(Espaços Agro-silvo-pastoris e Espaços de transição e Enquadramento); 

 A construção das charcas e lagos previstos no projecto em pontos estratégicos das bacias 

das linhas de água, de forma a contribuir para uma melhor gestão hídrica do 

empreendimento, mas que se admite que venham a contribuir para a criação de condições 

de abrigo, reprodução e alimento da fauna, ou ainda para o aumento do valor estético da 

paisagem.  

 

Durante a fase de construção deverão ser tomadas medidas de minimização inerentes às 

actividades de construção civil, nomeadamente, utilização de vedações opacas nas áreas de 

estaleiro e de obra, a plantação de cortinas vegetais periféricas que favoreçam a integração na 

paisagem e promovem a fixação de poeiras, o humedecimento dos caminhos e zonas de circulação 

de máquinas para evitar o levantamento de partículas no ar, e todas as outras acções inerentes às 

boas práticas de construção. 
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8. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A promoção da manutenção e melhoria da qualidade da água, bem como das condições de 

escoamento das linhas de água, assume um papel fundamental para o correcto crescimento do 

Empreendimento Turístico da Herdade da Alápaga. Este permite avaliar os impactes do 

empreendimento sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, através da monitorização 

da qualidade das águas subterrâneas e superficiais. 

8.2. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Os parâmetros a analisar e seguidamente apresentados foram considerados tendo por base o 

exposto no Decreto-Lei n.º 236/98 de 01 de Agosto, que estabelece normas, critérios e objectivos 

de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em 

função dos seus principais usos. 

Deste modo, atendendo aos diferentes meios e usos, os parâmetros a analisar, deverão ser os que 

se identificam no quadro seguinte. 

Quadro 8.1 – Parâmetros a monitorizar 

Parâmetro 

Águas residuais 

tratadas 

provenientes da 

ETAR * 

Águas de 

escorrência 

provenientes do 

campo de Golfe** 

Lagos  

existentes no 

Empreendimento 

Albufeira Pêgo 

do Altar 

Águas 

subterrâneas 

(Furos) 

Caudal - - - - X 

PH X X X X X 

Temperatura X X X X X 

Condutividade - - - - X 

Cloretos - X - X X 

Sólidos Suspensos 

Totais (SST) 
X X X X - 

Oxigénio Dissolvido 

(OD) 
X X - - - 

Alumínio - - - X - 

Nitratos X X X X X 

Fosfatos X X X X X 

Azoto Amoniacal X X X X X 

Fósforo Total X X X X X 
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Parâmetro 

Águas residuais 

tratadas 

provenientes da 

ETAR * 

Águas de 

escorrência 

provenientes do 

campo de Golfe** 

Lagos  

existentes no 

Empreendimento 

Albufeira Pêgo 

do Altar 

Águas 

subterrâneas 

(Furos) 

Ferro - X - - X 

Potássio - X X X - 

Magnésio - X - - X 

Salinidade - - - X X 

SAR - - - X X 

Sulfatos - X - X X 

Óleos e Gorduras X X X X - 

Carência Química de 

Oxigénio (CQO) 
X X - - - 

Carência Bioquímica 

de Oxigénio (CBO5) 
X X - - - 

Pesticidas Totais X X X X X 

Hidrocarbonetos 

Aromáticos 

Polinucleares 

X X X X - 

Coliformes Fecais X X X X X 

Coliformes Totais X X X X X 

Nível Piezométrico - - - - X 

* Águas residuais tratadas provenientes da ETAR e que são acumuladas no reservatório para posteriormente 
serem reencaminhadas para um dos lagos existentes no empreendimento e serem utilizadas para rega do 
campo de Golfe. 

** Ponto de Descarga a definir em Fase de Projecto de Execução. 

 

8.3. LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAGENS 
A escolha dos pontos a monitorização teve por base a localização das zonas hidrologicamente mais 

sensíveis e susceptíveis de sofrerem impactes mais significativos. Seguidamente apresentam-se os 

locais a monitorizar. 

 

Águas Superficiais: 

 Deverá ser recolhida uma amostra na Albufeira Pêgo do Altar, no limite sul do 

empreendimento, com o objectivo de monitorizar a qualidade das águas superficiais, de 

modo a garantir a qualidade suficiente para o seu aproveitamento para rega; 

 Ao longo do empreendimento existem vários lagos que funcionarão como reserva 

estratégica de água nos anos mais secos. Deverão ser recolhidas amostras no meio da 
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massa de água, a uma profundidade tal que garanta a homogeneidade da massa de água, 

com o objectivo de monitorizar a qualidade da água a utilizar na rega; 

 As águas de escorrência provenientes do campo de Golfe serão encaminhadas para um 

ponto de descarga, a definir em Fase de Projecto de Execução. Neste local deverá ser 

realizada uma amostragem; 

 Será construída uma ETAR e respectivo reservatório, em local a definir em Projecto de 

Execução, onde será armazenada a água residual tratada para posterior utilização na rega 

do campo de golfe. Deverá ser monitorizada a qualidade do efluente a utilizar para a rega e 

avaliar a eficiência do tratamento aplicado. 

 

Águas Subterrâneas: 

 Furos localizados na zona Sul da Herdade, identificados com as referências RA-2, RA-1C, 

RA-9C, RA-8C e RA-7, os quais serão utilizados para rega. 

 

Quadro 8.2 – Resumo dos pontos a monitorizar 

Meio a 

Monitorizar 
Local da colheita das amostras 

Águas 

Superficiais 

Albufeira Pêgo do Altar  

Lagos existentes no empreendimento 

Ponto de descarga das águas de escorrência provenientes do campo de Golfe, 

em local a definir em Projecto de Execução 

Águas residuais provenientes da ETAR, que serão acumuladas no reservatório 

em local a definir em Projecto de Execução 

Águas 

subterrâneas 
Furos nº RA-2, RA-1C, RA-9C, RA-8C e RA-7 

 

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos locais a monitorizar para as águas superficiais e 

subterrâneas, possíveis de definir nesta fase do projecto. 
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Figura 8.1 – Localização dos pontos a monitorizar 

 

8.4. PERIODICIDADE DAS AMOSTRAGENS 

A caracterização do ambiente afectado pelo projecto considera que existem dois períodos distintos 

do escoamento médio mensal, um Período Seco e um Período Húmido. Nestas circunstâncias, serão 

realizadas duas campanhas por ano, com uma periodicidade semestral: 

 Período Seco (Estação de águas baixas) – de modo a caracterizar as condições de 

escoamento mínimo; 

 Período Húmido (Estação de águas altas) - de modo a caracterizar as condições em que o 

factor de diluição é mais elevado como resultado do aumento do caudal. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 423 

Relatório Síntese 

Antes da fase de construção, deverá ser considerado um ano de monitorização, de modo a que 

sejam obtidos valores de referência para cada um dos períodos considerados (Período Seco e 

Húmido). 

No que concerne à fase de construção esta deverá ser sujeita a monitorização desde o seu início 

até ao seu final. 

Após a fase de construção, deverá ser prolongada a monitorização dos recursos hídricos durante a 

fase de exploração do empreendimento turístico, uma vez que serão utilizadas as águas de origem 

superficial e subterrânea para rega do campo de Golfe. 

Nestas circunstâncias, deverão ser realizadas duas campanhas anuais: 

Águas Superficiais 

Período Seco (caso o caudal permita a recolha de amostra); 

Período Húmido (preferencialmente após as primeiras chuvadas).  

Águas Subterrâneas 

Período Seco; 

Período Húmido. 

Recomenda-se que uma das campanhas, deverá ser realizada simultaneamente à dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos. 

A monitorização das águas subterrâneas, deverá ter início antes da fase de construção de modo a 

avaliar o impacte de todas as fases associadas à construção do empreendimento e posterior 

exploração. 

8.5. TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE 

A definição das Técnicas e Métodos a utilizar para os diferentes parâmetros encontram-se 

referenciadas no Decreto-Lei n.º 236/98 de 01 de Agosto, nomeadamente no Anexo III (Métodos 

analíticos de referência para águas superficiais) e no Anexo XVII (Métodos analíticos de referência 

e frequência mínima de amostragem das águas destinadas à rega).  

No quadro seguinte apresentam-se as metodologias a aplicar segundo o referido diploma. 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Herdade da Alápega Página 424 

Relatório Síntese 

Quadro 8.3 – Metodologias a aplicar segundo o Anexo III e o Anexo XVII, do Decreto-Lei n.º 

236/98 de 01 de Agosto. 

Parâmetro 

Método 

Anexo III  

(águas superficiais) 

Anexo XVII  

(águas destinadas à rega) 

Caudal - - 

pH Electrometria 

Temperatura Termometria - 

Condutividade Electrometria - 

Cloretos Titulação (Método de Mohr) ou espectrometria de absorção molecular 

Sólidos Suspensos 

Totais (SST) 

Centrifugação (tempo mínimo de 5 minutos; aceleração média de 2.800g a 3.200g), secagem a 

105 ºC e pesagem ou filtração através de membrana filtrante de 0.45 µm, secagem a 105ºC e 

pesagem. 

Oxigénio Dissolvido 

(OD) 
Método Winkler ou método electroquímico - 

Alumínio - 
Espectrometria de absorção atómica ou 

espectrometria de absorção molecular 

Nitratos Espectrometria de absorção molecular 
Espectrometria de absorção ou eléctrodos 

específicos 

Fosfatos Espectrometria de absorção molecular - 

Azoto Amoniacal Espectrometria de absorção molecular - 

Fósforo Total - - 

Ferro 

Espectrometria atómica após filtração sobre 

membrana filtrante (0,45 µm) ou espectrometria de 

absorção molecular após filtração sobre membrana 

filtrante (0,45 µm) 

Espectrometria de absorção atómica 

depois de filtração sobre membrana 

filtrante (0,45 µm) ou espectrometria de 

absorção molecular depois de filtração 

sobre membrana filtrante (0,45 µm)  

Potássio - - 

Magnésio - - 

SAR - SAR= Na/[(Ca+Mg)/2]1/2* 

Salinidade - 
CE – Electrometria 

SDT – Secagem a 180ºC e pesagem 

Sulfatos 
Análise gravimétrica ou complexometria com EDTA 

ou espectrometria de absorção molecular 

Gravimetria ou complexometria ou 

espectrometria 

Óleos e Gorduras - - 

Carência Química de 

Oxigénio (CQO) 
Método do dicromato de potássio - 

Carência Bioquímica 

de Oxigénio (CBO5) 

Determinação de O2 dissolvido antes e após 5 dias de 

incubação a 20ºC +/- 1ºC ao abrigo da luz, com 

adição de um inibidor da nitrificação 

- 
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Parâmetro 

Método 

Anexo III  

(águas superficiais) 

Anexo XVII  

(águas destinadas à rega) 

Pesticidas Totais 

Cromatografia em fase gasosa ou liquida após 

extracção por solventes adequados e purificação ou 

identificação da mistura ou determinação 

quantitativa**   

- 

Hidrocarbonetos 

Aromáticos 

Polinucleares 

Medição da fluorescência por ultravioleta após 

cromatografia em camada fina ou medição 

comparativa em relação a uma mistura de controlo 

constituída por 6 substâncias padrão com a mesma 

concentração*** 

- 

Coliformes Fecais 

Cultura a 44ºC em meio sólido específico adequado 

com ou sem filtração e contagem de colónias. As 

amostras devem ser diluídas ou, quando apropriado, 

concentradas a fim de que o numero de colónias 

fique compreendido entre 10 e 100. Se necessário, 

identificação por gás. 

Método de diluição com fermentação em substratos 

líquidos em pelo menos 3 tubos em 3 diluições.  

Subculturas dos tubos positivos como meios de 

confirmação. Contagem em número mais provável 

(NMP). Temperatura de incubação 44ºC +/- 0,5 ºC 

Fermentação em tubos múltiplos e 

subcultura dos tubos positivos em meios 

de centrifugação. Determinação do NMP 

Coliformes Totais 

Cultura a 37ºC em meio sólido específico adequado 

para o efeito com ou sem filtração e contagem de 

colónias. As amostras devem ser diluídas ou, quando 

apropriado, concentradas a fim de que o numero de 

colónias fique compreendido entre 10 e 100. Se 

necessário, identificação por detecção de gás. 

Método de diluição com fermentação em substratos 

líquidos em pelo menos 3 tubos em 3 diluições.  

Subculturas dos tubos positivos como meios de 

confirmação. Contagem em número mais provável 

(NMP). Temperatura de incubação 37ºC +/- 1 ºC 

- 

Nível Piezométrico - - 

* Concentração dos catiões expressa em meq/l. 
** Mistura de 3 substâncias a tomar em consideração e tendo a mesma concentração: paratião, hexaclorociclo-
hexano, dieldrina. 
*** Mistura de 6 substâncias padrão a tomar em consideração e que têm a mesma concentração: fluoranteno, 
benzol [3,4] fluoranteno, benzol [11,12] fluoranteno, benzo [3,4] pireno, benzo [1,12] perileno, indeno [1,2,3-
cd] pireno. 
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Salienta-se que para alguns dos parâmetros anteriormente identificados (caudal, fósforo, potássio, 

magnésio, óleo e gorduras e o nível piezométrico), não existem métodos analíticos de referência 

(Decreto-Lei n.º 236/98 de 01 de Agosto) pelo que deverão ser posteriormente definidos.  

 

8.6. MÉTODOS DE TRATAMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS 
DADOS 

Os dados recolhidos em cada campanha de monitorização deverão ser incluídos num relatório com 

o qual se pretende: 

- Apresentar os dados obtidos por campanha; 

- Analisar os valores obtidos, tendo por base a legislação vigente, nomeadamente o Anexo I 

(Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo 

humano) e o Anexo XVI (Qualidade das águas destinadas à rega), do Decreto – Lei n.º 

236/98 de 01 de Agosto (que estabelece as normas, critérios e objectivos de qualidade 

tendo em conta qual o fim a que a água se destinam); 

- Comparar os valores obtidos em diferentes campanhas de modo a que se obtenha uma 

variação das concentrações obtidas em função do tempo; 

- Relativamente à monitorização a realizar nas águas subterrâneas, esta permitirá não só 

avaliar a variação da qualidade mas também o possível rebaixamento do nível freático; 

- No que concerne aos valores das águas de escorrência provenientes do campo de Golfe, 

uma vez que não existe legislação que limite os valores máximos de emissão, estes devem 

ser os mínimos possíveis, permitindo assim concluir se se está, ou não, a verificar um 

correcta dosagem dos fertilizantes aplicados. 

Complementarmente à apresentação dos valores obtidos deverá ser efectuada uma descrição das 

condições climatológicas verificadas na altura da colheita das amostras. 

8.7. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Se no decorrer da monitorização se verificarem valores desconformes com a legislação aplicável, 

deverão ser aplicadas medidas de Gestão ambiental de modo a que a qualidade das águas seja 

garantida. 

Assim, são seguidamente indicadas algumas das possíveis medidas a tomar: 
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 No caso de os valores da monitorização do efluente da Estação de Tratamento de Águas 

Residuais não apresentar valores conformes deverá de imediato ser suspenso o 

abastecimento do lago que armazena a água a utilizar para a rega; 

 Em situações de excesso de nutrientes (Azoto Total e Nitratos) nos lagos de 

armazenamento, passíveis de promoverem a eutrofização do meio aquático, deverão ser 

aplicadas medidas correctivas físicas ou químicas consoante a gravidade da situação; 

 No caso de os valores das águas de escorrência do campo de Golfe apresentarem valores 

muito elevados deverá ser revisto o Plano de Rega aplicado e o Regime de aplicação de 

fertilizantes; 

 Se após um ano ou mais de monitorização dos furos for detectada uma tendência 

significativa na diminuição dos níveis piezométricos relativos ao regime de exploração das 

águas subterrâneas, este regime terá que ser reavaliado e alterado em função do grau de 

afectação observado. 

 

8.8. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Para análise dos resultados obtidos na monitorização, os mesmos serão apresentados em 

Relatórios Periódicos para cada uma das campanhas efectuadas. Ao fim do primeiro ano será 

elaborado um Relatório Final, no qual deverá constar os métodos de tratamento e critérios de 

avaliação de dados. 

Para os anos seguintes será seguida uma metodologia idêntica à descrita anteriormente, com 

salvaguarda da inclusão de quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação. Os 

relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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9.  IMPACTES CUMULATIVOS 

De modo á realização da análise dos impactes cumulativos do presente projecto com outros 

existentes ou previstos na sua envolvência procedeu-se ao levantamento de base dos seguintes 

aspectos relevantes para a análise: 

1. Povoação de Santa Susana com 501 habitantes residentes (segundo dados dos censos 

2001); 

2. Empreendimentos previstos ou existentes na envolvência directa do projecto (segundo 

figura seguinte e segundo dados da Câmara Municipal de Alcácer do Sal). Por envolvência 

directa entendeu-se um raio de 20 kms centrado no projecto da Herdade da Alápega 

incluído todos os empreendimentos previstos pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal 

neste raio de acção. Considera-se este limite representativo dos impactes cumulativos que 

poderão ser causados quer em termos biofísicos (ocupação do solo, aspectos biológicos, 

recursos hídricos, paisagem), quer em termos de componente social, ordenamento do 

território e ruído. 

Tendo em conta estas ocorrências, a equipa do Estudo de Impacte Ambiental procedeu á análise 

dos aspectos relevantes para análise, tendo concluído que os aspectos a ter em conta serão os 

seguintes: 

 Recursos Hídricos e Hidrogeologia (com o objectivo de demonstrar as disponibilidades 

hídricas para este e restantes projectos; 

 Uso Actual do Solo e Biologia (com o objectivo de analisar qual a área a ocupar e 

respectivos efeitos face á situação existente; 

 Ruído (com o objectivo de analisar o aumento de tráfego que poderá advir da eventual 

utilização das vias de acesso á Herdade da Alápega por outros empreendimentos); 

 Ordenamento do Território (com o objectivo de analisar quais as pressões imobiliárias a 

que o concelho estará sujeito após concretização dos empreendimentos em referência); 

 Componente Social (com o objectivo de analisar quais os efeitos dos empreendimentos 

existentes e previstos na dinâmica social do concelho). 

Sendo assim apresenta-se se seguida a análise realizada. 
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Empreendimento da 
Boavista e Sampaio – 

cerca de 3.000 
camas estimadas 

Empreendimento do 
Rio Mourinho – cerca 

de 1.015 camas 
estimadas 

Empreendimento da 
Barrosinha – cerca 
de 8.000 camas 

estimadas 

Empreendimento do 
Laranjal – cerca de 

3.099 camas 
estimadas 

Empreendimento de 
Vale dos Reis – cerca 

de 4.720 camas 
estimadas 

Residencial de Santa 
Susana – 8 camas 

em exploração 
Empreendimento 

com cerca de 3.750 
camas estimadas 

Empreendimento 
com cerca de 200 
camas estimadas 

Figura 9.1 – Empreendimentos previstos na área de envolvência directa do empreendimento turistco da Herdade 
da Alápega 
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9.1. RECURSOS HÍDRICOS E HIDROGEOLOGIA 

Os impactes cumulativos sobre os recursos hídricos resultantes da execução e 

funcionamento do empreendimento em estudo e de outros empreendimentos previstos ou 

existentes na envolvência directa do projecto, identificados no presente capítulo, traduzem-

se num aumento do escoamento superficial, derivado da impermeabilização do solo. 

No entanto, o acréscimo do escoamento superficial resultante da implantação das infra-

estruturas referidas, somente será quantificável após o conhecimento aprofundado das 

características hidrológicas do escoamento nas zonas de desenvolvimento dos projectos. 

Relativamente à qualidade da água superficial, e considerando que serão preconizadas todas 

as medidas adequadas (nomeadamente o tratamento das águas residuais, entre outras), não 

é expectável que o funcionamento simultâneo dos projectos venha a traduzir-se em impactes 

significativos sobre os recursos hídricos. 

Em termos hidrogeológicos, os impactes cumulativos estão associados à construção dos 

edifícios e de algumas infra-estruturas associadas ao empreendimento, tais como a rede 

viária e os parques de estacionamento, cujas consequências são o aumento das áreas 

impermeabilizadas e consequente redução da recarga dos níveis aquíferos.  

No caso de serem implementados espaços verdes associados a outros projectos, os impactes 

ao nível da qualidade nas águas subterrâneas promovidos pela infiltração das águas de 

escorrência contaminadas por fertilizantes ou outros poluentes, são susceptíveis de 

aumentar. 

Outro factor a considerar, é a instalação de outros estaleiros associados e necessários ao 

apoio de futuras obras na envolvente ao Projecto, o que conduzirá ao aumento da produção 

de efluentes residuais e de outras fontes relacionadas, como águas de lavagem de máquinas 

e óleos usados nos motores, entre outros. Deste modo, considera-se que a significância e 

magnitude dos impactes podem aumentar se não forem tomadas as devidas medidas e 

cumpridas boas práticas ambientais. 
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9.2. USO ACTUAL DO SOLO 

No que diz respeito a este descritor, os impactes cumulativos prendem-se com a previsão, 

existência e funcionamento de projectos semelhantes na região. Consideram-se cumulativos 

os impactes relativos à substituição do uso actual do solo, em particular de áreas silvo-

pastoris, por outros tipos de ocupação; a impermeabilização do solo; a afectação de zonas 

de montado bem conservado; e a criação de novos usos (por exemplo, campos de golfe); 

entre outros. 

A implantação de novos projectos de âmbito turístico na região implicará necessariamente 

uma alteração ou uma reformulação das actividades económicas locais, sendo previsível uma 

crescente adopção do modelo centrado nos serviços turísticos, em detrimento das práticas 

agrícolas e silvo-pastoris, cuja tendência se adivinha de abandono crescente. No que 

concerne aos montados de sobro e azinho, tratando-se de formações agro-florestais 

protegidas por lei (Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 

155/2004, de 30 de Junho), considera-se que a sua afectação constitui um impacte negativo 

e significativo. 

Por outro lado, esta reconversão de unidades agrícolas e silvo-pastoris em unidades 

turísticas possibilita a abertura de novas vertentes económicas, potencialmente geradoras de 

valor em muito maior grau que a actividade agrícola actual. 

 

9.3. BIOLOGIA 

No projecto em análise não se prevêem  impactes cumulativos significativos, nos descritores 

de fauna, flora e vegetação, entendidos como impactes cujas consequências não são 

meramente aditivas, mas em que, pelo contrário, os impactes de vários projectos têm um 

efeito sinergístico, que os torna, em conjunto, superiores à soma dos impactes parciais. Esta 

conclusão baseia-se no facto de, de acordo com a avaliação efectuada nos capítulos 

anteriores, não se prever que o projecto contribua significativamente para o aumento da 

probabilidade de extinção de alguma espécie, ou para o desaparecimento de algum tipo de 

vegetação raro ou ameaçado em território nacional.  
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Assim, os impactes avaliados devem, simplesmente, somar-se aos impactes de outros 

projecto. Por exemplo, a perda de áreas de campos agrícolas (e do habitat disponível para as 

espécies características deste biótopo) deve somar-se à perda do mesmo habitat decorrente 

de outros projectos. 

 

9.4. RUÍDO 

Ao nível do ruído importa perceber qual o incremento de tráfego que será provocado pelas 

intervenções inerentes ao projecto e em que medida é que o projecto em estudo, 

cumulativamente com estes, causará impactes no ambiente sonoro vivido actualmente na 

área em questão. 

Da análise de impactes realizada no capítulo respectivo foram apresentados os resultados de 

níveis de ruído tendo em conta o tráfego provocado pelo funcionamento do empreendimento 

da herdade da Alápega em conjunto com o que já existe actualmente. 

Desta análise concluiu-se que os níveis de ruído previstos estão, por um lado abaixo dos 

valores limite impostos pela legislação e por outro que, sendo o empreendimento um 

receptor sensível, este não seria afectado negativamente pelo tráfego previsto. 

Agora, e para uma análise de impactes cumulativos com outros empreendimentos previstos 

e com a povoação de Santa Susana necessitamos primeiro de averiguar se os acessos á 

Herdade da Alápega coincidem com os dos restantes empreendimentos. Sendo assim, 

analisaram-se os casos um a um como se descreve: 

1. Empreendimento de Vale dos Reis – cerca de 4.720 camas estimadas: 

O acesso a este empreendimento será realizado a partir da A2 não existindo influência 

relevante (apenas na própria A2 se verificará um aumento residual dos utilizadores de 

ambos os empreendimentos) com a EN253 que dá acesso á Alápega. 

Sendo assim, no que diz respeito ao ruído provocado pelo aumento de tráfego, este 

empreendimento não tem qualquer impacte cumulativo. 

 

2. Empreendimento do Laranjal – cerca de 3.099 camas estimadas 

A localização deste empreendimento encontra-se prevista para uma zona a Oeste da A2, 

sendo o acesso efectuado por esta via e pelo IC1. Sendo assim, pelas razões expostas para o 
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empreendimento de Vale dos Reis não se considera significativo o impacte cumulativo 

provocado por este empreendimento em conjunto com o previsto para a Herdade da 

Alápega. 

 

3. Residencial de Santa Susana – 8 camas em exploração 

A residencial de Santa Susana está actualmente em exploração e possui 8 camas 

disponíveis. 

De facto, o tráfego que terá como destino a Herdade da Alápega circulará principalmente 

pela EN253 passando por Santa Susana e consequentemente acumulará com o já existente 

(que serve quer a localidade quer a residencial). 

Do estudo de acessibilidades realizado (apresentado no Anexo II), verifica-se que: 

 

 os fluxos actuais da área em estudo são residuais e restringem-se, praticamente, ao 

tráfego na EN253; 

 o movimento de pesados é muito baixo; 

 não se prevêem taxas de crescimento elevadas para os fluxos contabilizados na rede 

viária analisada e no período considerado (ver figuras abaixo); 

 o movimento mais penalizado, correspondente à viragem à esquerda desde os 

acessos à Herdade, acaba por não o ser de uma forma evidente nestas intersecções 

devido aos volumes em causa, que pela sua pouca expressão (mesmo na EN253) 

não impõem tempos de espera a estes veículos. 
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Figura 9.2 – Fluxos de Tráfego – ano de 2014 (sem empreendimento) – veículos/hora 

 
Figura 9.3 – Fluxos de Tráfego – ano de 2014 (com empreendimento) – veículos/hora 

Nota: DU – Dia útil, Dom - Domingo 
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Como se pode observar, (na zona da EN253 mais próxima da Residencial de Santa Susana – 

a sul do empreendimento) em termos de veículos por hora, serão acrescentados, na EN253, 

cerca de 30 a 40 veículos por hora em dias úteis e cerca de 150 veículos por hora ao 

domingo. 

Relativamente ao acréscimo em dias úteis, não se considera significativo o impacte causado. 

Já no que diz respeito ao domingo, o acréscimo será maior podendo existir um impacte 

negativo associado ao aumento de tráfego. 

Tal como referido este impacte é o aumento em cerca de 150 veículos por hora do tráfego na 

EN253 sendo considerado de reduzida significância face ao limite temporal (apenas no dia de 

domingo). 

 

4. Empreendimento com cerca de 200 camas estimadas 

O acesso privilegiado a este empreendimento (segundo informações da câmara municipal de 

Alcácer do Sal) será realizado pela EN253 com origem a norte (através da A6 em Montemor-

o-Novo). 

Sendo assim, uma vez que o fluxo principal gerado pela Herdade da Alápega será no sentido 

norte-sul (em direcção a Santa Susana), considera-se que este impacte cumulativo não é 

significativo. 

 

 

5. Empreendimento com cerca de 3.750 camas estimadas 

Á semelhança do empreendimento referido no ponto anterior, o acesso a este 

empreendimento será realizado por norte não existindo, neste caso, qualquer ligação á 

povoação de Santa Susana (excepto pelo cruzamento junto a São Cristóvão (figura a 

abaixo). 
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Figura 9.4 – Localização do cruzamento que dará acesso a Santa Susana a partir do 

empreendimento com 3.750 camas estimadas 

 

 

6. Empreendimento do Rio Mourinho – cerca de 1.015 camas estimadas 

De todos os empreendimentos analisados este é sem dúvida o que mais poderá provocar 

impactes cumulativos com o empreendimento da Herdade da Alápega. Este facto deve-se ao 

empreendimento do Rio Mourinho se localizar na proximidade directa da herdade em estudo 

e dos seus acessos serem, á partida, os mesmos. 

Não obstante, é de referir que as 1.015 camas do empreendimento do Rio Mourinho serão 

divididas entre ambos os lados da barragem verificando-se neste caso, acessos repartidos 

quer pela EN253 a Norte (através da A6) quer pela EN253 a Sul (através da A2). 

Uma vez que não existe ainda conhecimento de qual a quantidade de camas que se 

verificará em ambos os lados da Albufeira, será realizada uma análise tendo em conta a 

existência da totalidade na zona oeste de modo a correr o pior cenário possível em termos 

de impactes cumulativos com a herdade da Alápega. 

Sendo assim, assumindo que existirão 1.015 camas a acrescer na EN253 pode considerar-se 

um acréscimo de 12 veículos horários em dias úteis e de 44 veículos horários ao domingo 

(valores extrapolados para o número de camas do Rio mourinho tendo em conta a figura 

9.3). 

Empreendimento com cerca 

de 3.750 camas estimadas 

Cruzamento para acesso 

a Santa Susana 
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Com estes dados calcula-se um acréscimo de veículos em direcção a Santa Susana de cerca 

de 52 veículos horários em dias úteis e de 194 veículos horários ao domingo quando 

somamos ambos os empreendimentos previstos (Herdade da Alápega e Herdade do Rio 

Mourinho). 

Tendo em conta que este tráfego atravessará Santa Susana, os impactes far-se-ão também 

sentir na Residencial desta localidade já falada no ponto 3 do presente texto. 

Sendo assim, considera-se existir neste ponto um impacte cumulativo negativo inerente ao 

ruído uma vez que o acréscimo de veículos provocará consequentemente um aumento dos 

níveis de ruído em Santa Susana. 

Uma vez que o tráfego com destino ao empreendimento do Rio Mourinho provirá 

principalmente de Santa Susana e que os veículos abandonarão a EN253 antes de chegarem 

ao limite da herdade da Alápega, não se prevê uma alteração significativa ao mapa de ruído 

realizado no capítulo da análise de impactes. 

No entanto, o principal impacte será no empreendimento do Rio Mourinho que, no caso de 

ser efectivamente construído terá de efectuar um estudo cuidadoso de ruído e ter em conta 

os impactes cumulativos com a herdade da Alápega. 

 

 

7. Empreendimento da Boavista e Sampaio – cerca de 3.000 camas estimadas 

O acesso a este empreendimento (tal como se pode observar na figura 9.1) será realizado a 

partir da A2 e do caminho existente a sul da Albufeira de Pego do Altar não existindo 

influência relevante (apenas na própria A2 se verificará um aumento residual dos utilizadores 

de ambos os empreendimentos) com a EN253 que dá acesso á Alápega. 

Sendo assim, no que diz respeito ao ruído provocado pelo aumento de tráfego, este 

empreendimento não tem qualquer impacte cumulativo. 

 

 

8. Empreendimento da Barrosinha – cerca de 8.000 camas estimadas 

 
O acesso a este empreendimento (tal como se pode observar na figura 9.1) será realizado a 

partir da A2 e da EN5 não existindo influência relevante (apenas na própria A2 se verificará 

um aumento residual dos utilizadores de ambos os empreendimentos) com a EN253 que dá 

acesso á Alápega. 

Sendo assim, no que diz respeito ao ruído provocado pelo aumento de tráfego, este 

empreendimento não tem qualquer impacte cumulativo. 
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Tendo em conta os pontos considera-se que no que diz respeito ao ruído, os impactes far-se-

ão sentir principalmente ao fim de semana, na povoação de Santa Susana, sendo o 

empreendimento do Rio Mourinho, o que poderá induzir e sofrer com impactes sobre o 

tráfego e consequentes níveis de ruído nas imediações da EN253. 

 

9.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Muito embora pese o contributo de empreendimentos turísticos desta natureza no 

desenvolvimento do cluster turístico apontado nas diferenciadas estratégias e modelos de 

desenvolvimento, e no impacte positivo na diversificação da oferta em áreas exteriores à 

linha de costa; a verdade é que inerentemente à sua implementação, poderá potenciar-se 

um efeito de pressão turístico-urbanístico sobre o território e consequências advindas daí, 

essencialmente nas áreas de alto valor paisagístico e em muitos casos ambientalmente 

sensíveis. 

No seguimento, os impactes avaliados para o empreendimento em estudo serão semelhantes 

aos impactes gerados pela implementação de outros identificados na sua envolvente, pelo 

que cumulativamente se afigurem de maior magnitude e significância. 

Neste sentido, tem-se em consideração o constante nas estratégias e modelos de 

desenvolvimento de âmbito regional e local. Para o efeito, é de interesse mencionar que o 

PROT Alentejo (em elaboração) que após aprovação deverá o Plano Director Municipal - PDM 

- de Alcácer adequar-se às estratégias por ele definidas. 

Nele se estabelece um nível máximo de intensidade turística por sub-região, ponderado 

através da relação entre o número de camas turísticas e o número de habitantes residentes. 

Assim, para a sub-região do Alentejo Litoral, a Intensidade Turística Máxima é dada pela 

relação de 1 cama turística por 1 habitante residente (1:1).  

Por sua vez, em termos concelhio, a intensidade turística máxima para o concelho de Alcácer 

do Sal deverá ser obtida mediante a ponderação diferenciada da variável população 

(proporção da população residente concelhia no total da população da sub-região onde se 

localiza o concelho), e da variável área (proporção da área do concelho no total da área da 
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sub-região onde se localiza o concelho). A variável população é ponderada pelo factor 0,6 e a 

variável área é ponderada pelo factor 0,4. Refira-se que a intensidade turística concelhia 

efectiva é definida em PDM, no quadro das opções de estratégia de desenvolvimento turístico 

local, não podendo ultrapassar o limite máximo estipulado. 

Atendendo que a fixação do índice máximo proposto é fundamentada pela necessidade de 

garantir a preservação de elevados níveis de sustentabilidade ambiental, cabe ao município 

controlar o licenciamento dos empreendimentos turísticos previstos (que ainda se encontrem 

numa fase incipiente do processo), com base no pressuposto do uso racional do território 

face às pressões turístico-urbanísticas (demasiada concentração espacial) potenciando, 

subsequentemente impactes ao nível da descaracterização da paisagem rural do concelho e 

na redução da capacidade de carga do território. 

 

9.6. COMPONENTE SOCIAL 

Segundo informações recolhidas junto da CM de Alcácer do Sal, encontram-se actualmente 

previstos para a envolvência directa do projecto em análise, 7 empreendimentos turísticos, 

contabilizando, todos juntos, uma capacidade de alojamento correspondente a 23.784 

camas.  

Considerando a capacidade máxima de alojamento nos vários empreendimentos da Herdade 

da Alápega (3.519 camas) acrescida da capacidade de alojamento resultante dos projectos 

previstos para o território em análise, registar-se-á um aumento na oferta de alojamento 

concelhia na ordem das 27.303 camas, o que corresponde a um acréscimo global de cerca 

de 14.000% na oferta de alojamento turístico (correspondente ao aumento de 27.110 

camas) comparativamente à situação que se vivia em 2007 (ano em que, segundo dados 

recolhidos no INE a capacidade de alojamento do concelho de Alcácer do Sal era de apenas 

193 camas). 
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Figura 9.5 – Capacidade de alojamento máxima: 1) em 2007 em Alcácer do Sal; 2) com a 

construção dos empreendimentos turísticos associados à Herdade da Alápega; 3) com os 

empreendimentos turísticos previstos para o concelho, segundo informações recolhidas junto 

da CM de Alcácer do Sal. 

 

Deste modo, os impactes cumulativos que resultam da operação de todos os 

empreendimentos turísticos aprovados ou em apreciação, bem como do projecto em estudo, 

são: 

- Dinamização da economia concelhia e alargada à sub-região do Alentejo Litoral, a 

três níveis: hotelaria, restauração e actividades de produção e comercialização de 

bens alimentares e bebidas – impacte directo, positivo, muito significativo. 

- Aumento do potencial de exploração de actividades de atracção turística através 

da redução do risco de investimento (tendo em conta o aumento do número de 

turistas) aumentado as possibilidades de desenvolvimento de actividades de 

carácter turístico-cultural (ex. artesanato), e facilitando a reconversão de 

actividades menos rentáveis (ex. reconversão da pesca artesanal em pesca 

turística) – impacte indirecto, positivo, muito significativo. 
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- Estima-se que no seu conjunto os empreendimentos aglutinarão um número de 

trabalhadores considerável. Ainda assim, será a dinamização das actividades 

económicas provocada pelos mesmos que conduzirá a um aumento das taxas de 

emprego e redução das taxas de desemprego não só no concelho, mas alargado 

mais uma vez ao Alentejo Litoral. Este é um impacte positivo, muito significativo. 

- O aumento de postos de emprego na área do Alentejo Litoral torná-la-á mais 

atractiva para as populações desempregadas, podendo gerar fluxos migratórios 

que conduzirão a um acréscimo da população residente. Esta população 

incorporará principalmente uma população activa numa faixa etária intermédia e 

jovem, com possibilidade de aumento de fixação de famílias e aumento da taxa de 

natalidade, contribuindo para um saldo natural mais positivo e redução das taxas 

de envelhecimento da população, quer ao nível das freguesias, quer ao nível 

concelhio, gerando um impacte positivo, indirecto e muito significativo.  

Concluindo, o projecto em estudo, juntamente com os outros projectos previstos para o 

concelho, contribuirá para a consolidação desta região como destino turístico de referência a 

nível nacional e internacional, com grandes benefícios indirectos ao nível da economia local 

para o concelho de Alcácer do Sal. 

Contudo ressalve-se que, atendendo ao acréscimo tão acentuado na oferta turística 

concelhia, os impactes positivos estimados só ocorrerão se esta evolução for devidamente 

acompanhada pelas entidades distritais e municipais responsáveis. Caso contrário do grande 

aumento previsto de população presente no concelho poderá resultar a sobrecarga de 

estruturas, serviços e equipamentos municipais actualmente existentes, com impactes 

negativos, permanentes, indirectos e muito significativos. 
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10. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 
 

Ao longo dos trabalhos do presente Estudo de Impacte Ambiental, a equipa de projecto 

deparou-se com algumas lacunas de informação. Estas lacunas consideram-se pouco 

relevantes para o objectivo a que se propõe o presente documento. Contudo, considera-se 

que deverão ser compensadas em fases posteriores do projecto. 

Deste modo, especificam-se de seguida os aspectos que se consideram devem ser 

completados: 

 

 Não foi disponibilizada a informação solicitada à Administração da Região 

Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo), relativa à existência de captações de água 

privadas licenciadas; 

 O trabalho de campo realizado no âmbito do património não enfrentou grandes 

dificuldades relacionadas com as condições de visibilidade do solo, visto tratar-se de 

uma área maioritariamente ocupada por plantações arborícolas, em terrenos limpos. 

Constituem excepção algumas áreas anteriormente ocupadas por eucaliptal, que não 

foram alvo de limpeza após a desmatação e se encontram cobertas por detritos 

resultantes desse processo. É de salientar também que a superfície do terreno que 

constitui a Herdade tem sido alvo de constantes modulações e alterações, que 

resultaram na modificação da superfície através de socalcos, abertura de caminhos e 

outras movimentações, que poderão ter alterado situações de contexto de elementos 

arqueológicos existentes ao nível do subsolo, não permitindo a sua visualização 

durante o decorrer do trabalho de campo 

 Não foi possível proceder à consulta dos processos, visto não se encontrarem 

disponíveis para consulta pública aquando da realização do presente trabalho. 

Todas estas lacunas são consideradas pouco importantes nesta fase do projecto, 

considerando-se assim que o presente estudo constitui um instrumento válido de apoio à 

decisão sobre os impactes do projecto, identificando as principais alterações que se farão 

sentir sobre os diversos descritores ambientais, para o projecto em estudo. 
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11. CONCLUSÃO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental refere-se ao projecto dos Empreendimentos 

turísticos a construir na herdade da Alápega, localizado no concelho de Alcácer do Sal na 

freguesia de Santa Susana. 

As edificações consideradas para o empreendimento, em paralelo com o campo de Golfe, 

dispõem-se pelos cerca de 713 ha da Herdade do seguinte modo: 

 

Quadro 11.1 - Ocupação prevista 

Ocupação Área (ha) 

Espaços Turisticos, equipamentos e serviços 152 

Espaços Canais para vias primárias e infra-estruturas 14 

Campo de Golfe 78 

Espaços naturais e naturalizados e planos de água 469 

Total 713 

Prevê-se na exploração do empreendimento uma população máxima possível de 4.715 

habitantes, a média anual rondará os 2.350 habitantes, ou seja, 50% do total, sendo que a 

média de ocupação dos fim-de-semana rondará os 2.830 habitantes e a média dos dias de 

semana os 2.158 habitantes. 

Associada à actividade hoteleira e tendo em consideração todas as condições da paisagem 

local, considerou-se a criação de uma actividade de lazer que permitisse usufruir da mesma. 

Assim, para o presente considerou-se o desenvolvimento de um campo de golfe com 18 

buracos, com o respectivo Club House. 

O Campo de Golfe dividir-se-á pelas seguintes áreas: 

 

Quadro 11.2 – Áreas afectas ao campo de golfe 

Descrição Área (ha) 

Greens e tees 4 

Fairways & Surrounds 18 

Roughs & Semi-Roughs 24 

Zonas Enquadramento 32 

Campo de Golfe (Área Regada) 78 
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Uma vez que o povoamento rural genuíno do Alentejo se apresenta tipicamente sob a forma 

de “aldeias” ou de aglomerados de pequenas dimensões, o desenho urbano desenvolvido no 

projecto em estudo utilizou esta abordagem, em oposição à habitual solução comum nos 

resorts de golfe, de residências espalhadas ao longo da periferia do campo, ou de outros 

equipamentos e serviços. Estudou-se uma série de aldeias tradicionais locais já existentes 

para compreender melhor a linguagem conceptual adequada. Nesta zona do 

empreendimento, cada “aldeia” proposta tem um carácter único que se relaciona 

directamente com a sua função e uso da paisagem adjacente.  

Tendo em consideração as características do projecto e a toda a informação recolhida 

através de bibliografia, consulta de entidades e trabalhos de campo, procedeu-se a 

caracterização da situação de referência e à avaliação de impactes. 

Como ponto de partida referimos que o projecto foi elaborado tendo em conta as seguintes 

premissas: 

 Sempre que possível procurou-se o posicionamento das construções em locais 

estratégicos onde, simultaneamente, apresentassem baixo impacto visual e 

proporcionassem ângulos cénicos de longa distância, ou de visualização próxima do 

Campo de Golfe e das áreas de maior valorização paisagística; 

 Na implantação do projecto pretendeu-se o máximo respeito pelas pendentes 

naturais e consequente preservação das depressões activas que proporcionam a 

bioretenção e consequentemente são facilitadoras da drenagem natural dos solos. As 

construções permitem confinar os ângulos visuais do interior para a envolvente 

exterior quer seja golfe, paisagem rural ou planos de água; 

 Na definição do projecto procurou-se o seu desenvolvimento fora de áreas 

condicionadas (Reserva Agrícola e ecológica Nacional e montados de sobro e azinho); 

A partir da análise realizada, há a tecer as seguintes considerações ao nível da avaliação de 

impactes. 

Relativamente aos impactes de carácter positivo há a destacar os seguintes: 

 Em termos sociais, a construção e a exploração do projecto em análise irá criar, um 

aumento do número de postos de trabalho, associados ao funcionamento e gestão do 
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empreendimento em análise, na medida em que serão criados serviços que terão de 

ser rentabilizados ao longo do ano. 

 A presença desta infra-estrutura de cariz turístico, com a qualidade associada às 

categorias de 4 e 5 estrelas, permitirá gerar simultaneamente um nicho de mercado 

com poder de compra para dinamizar o desenvolvimento da actividade comercial.  

 Deste modo, para além das vantagens inerentes ao aproveitamento e 

desenvolvimento do potencial turístico local, espera-se igualmente uma dinamização 

significativa dos serviços associados ao turismo, nomeadamente no que respeita a 

serviços de gestão e manutenção, bem como restauração, comércio, artesanato, e 

actividades culturais.  

Complementarmente e tendo em consideração que estamos na presença de uma alteração 

ao meio ambiente actualmente existente serão, inevitavelmente, gerados impactes 

negativos os quais são, em termos genéricos, os seguintes: 

 Acções temporárias como as movimentações de terras, decorrentes do próprio 

processo construtivo, promoverão impactes ao nível da alteração do solo e 

destruição do coberto vegetal, da emissão de poeiras que levam à alteração da 

qualidade do ar e da água; 

 Prevê-se uma alteração na drenagem superficial como consequência da modelação 

do terreno e da própria impermeabilização do solo. Esta alteração traduz-se num 

aumento das escorrências superficiais e uma mais afluência de caudal às linhas de 

água definidas. 

 Em termos de afectação da utilização do empreendimento em termos acústicos, há a 

referir a proximidade às EN 253 (a qual constitui uma forte fonte de ruído na área de 

implementação do empreendimento); 

 Afectação de uma parte do Sitio Cabrela – PTCON0033 da Rede Natura 2000 embora 

sem afectação de habitats prioritários como se pormenoriza no capitulo referente á 

diversidade biológica. 

Algumas lacunas existentes relativamente a esta fase do projecto deverão ser compensadas 

em fase de Projecto de Execução, dando-se particular importância à especificação espacial 
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de Medidas Ambientais em cartografia de pormenor e à especificação da metodologia, 

periodicidade de apresentação de resultados e localização cartográfica dos locais de 

amostragem do Plano de Monitorização. 

Para o cumprimento deste objectivo, deverão ser elaborados, em fase de projecto de 

execução, alguns projectos de medidas de minimização, nomeadamente de qualidade da 

água, integração paisagística, prospecção arqueológica intensiva da solução adoptada e de 

monitorização. 

Todas estas acções deverão ser levadas a cabo por uma correcta gestão ambiental do 

projecto, assente em procedimentos e medidas que poderão ter como modelo de base as 

normas ISO 14 001. 

O presente encontra-se neste momento em fase de Estudo Prévio visando o presente 

documento constituir uma base fundamentada, que permita uma apreciação válida por parte 

da Comissão de Avaliação e do público interessado. 
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13. ENTIDADES CONSULTADAS 

Para o desenvolvimento do presente Estudo de Impacte Ambiental foram contactadas 

diversas entidades com o intuito de obter uma caracterização do local de implementação do 

projecto o mais rigorosa possível e para esclarecer questões pontuais que se foram 

levantando com o desenvolvimento do projecto. Assim, foram contactadas as seguintes 

entidades: 

 Câmara Municipal de Alcácer do Sal 

 Associação de beneficiários do Vale do Sado 

 Instituto de Conservação da Natureza 

 Direcção Geral de Geologia e Energia 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

 Autoridade Florestal Nacional 

 Administração Regional Hidrográfica do Alentejo 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

 

 

 

 

 

 

 


