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I. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO
I.1. OBJECTIVO E ENQUADRAMENTO LEGAL E PROCESSUAL DA AA
A Avaliação Ambiental (AA) de Planos e Programas é um procedimento aplicável em
Portugal desde a publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que transcreve
para o ordenamento jurídico nacional os requisitos legais europeus estabelecidos pela
Directiva n.º 2001/42/CE, de 27 de Junho, relativa à avaliação dos efeitos de determinados
planos e programas no ambiente. O seu objectivo fundamental é avaliar oportunidades e
riscos

associados

ou

decorrentes

das

estratégias

de

acção

consubstanciadas

nos

instrumentos em avaliação.
No seu Artigo 9.º, o Plano de Urbanização (PU) de Tróia, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 23/2000, de 9 de Maio, define as UNOP 7 e 8, respectivamente,
como “Núcleo turístico Sol-Norte” e “Núcleo turístico Sol-Sul” e, em simultâneo, que “As
unidades operativas de planeamento e gestão (UNOP) são sujeitas a plano de pormenor,
ficando o licenciamento de construções nestas áreas condicionado à sua entrada em vigor”.
Daí a obrigatoriedade de elaboração e aprovação dos presentes instrumentos de gestão
territorial que constituem assim o alvo da presente Avaliação Ambiental.
Dada a continuidade entre os dois territórios, as semelhanças das suas características
actuais e a interrelação dos modelos de ocupação propostos, os dois planos de pormenor
foram desenvolvidos e avaliados conjuntamente. Nas situações em que possam existir
diferenças, estas estão devidamente assinaladas.

I.2. DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL
De acordo com o n.º 3 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, a
Câmara Municipal de Grândola (CMG) solicitou pareceres sobre o âmbito da presente AA e
sobre o alcance da informação a incluir no correspondente Relatório Ambiental, às entidades
às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, os efeitos da
presente alteração do PU de Tróia mais poderão interessar:
 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo);
 Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB);
 Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo).

A ARH Alentejo e a CCDR Alentejo pronunciaram-se dentro do prazo legal, ambas com
parecer favorável.
O quadro de referência para a presente Avaliação Ambiental considerou todos os planos e
instrumentos referidos e as demais orientações da ARH Alentejo foram também consideradas
no RA.
No respeitante ao parecer da CCDR Alentejo, os riscos ambientais estão considerados no
âmbito da análise das alterações climáticas, enquanto que a socioeconomia engloba os
aspectos demográficos referidos.

3

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

I.3. INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE RELATÓRIO E SUA FINALIDADE
O presente Relatório Ambiental (RA) inclui toda a informação requerida pelo Decreto-Lei
n.º 232/2007, de 15 de Junho, que serve de base para a avaliação ambiental dos Planos de
Pormenor (PP) das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia. Integra também as orientações do DecretoLei n.º 380/99, de 22 de Setembro que, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de
19

Setembro, introduziu a avaliação ambiental nos instrumentos de gestão territorial. Na

tabela I.1, enumeram-se as exigências legais constantes na referida legislação, e
identificam-se os capítulos onde se pode encontrar a correspondente informação.

Tabela I.1. Elementos que devem integrar o Relatório Ambiental (RA), de acordo com o artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º232/2007, de 15 de Junho, e sua localização no presente RA.
Elementos que devem integrar o RA

Capítulo(s) do presente
RA

a) Descrição geral do conteúdo, dos principais objectivos do plano ou
programa e das suas relações com outros planos pertinentes

II e III

b) Características ambientais das zonas susceptíveis de serem
significativamente afectadas, os aspectos pertinentes do estado actual do
ambiente e a sua provável evolução se não for aplicado o plano ou
programa

IV

c) Problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa,
incluindo, em particular, os relacionados com todas as zonas de especial
importância ambiental, designadamente as abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro

III, IV e V

d) Objectivos de protecção ambiental estabelecidos a nível internacional,
comunitário ou nacional que sejam pertinentes para o plano ou programa
e a forma como estes objectivos e todas as outras considerações
ambientais foram tomadas em consideração durante a sua preparação;

III

e) Eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação
do plano ou do programa, incluindo os efeitos secundários, cumulativos,
sinergéticos, de curto, médio e longo prazos, permanentes e temporários,
positivos e negativos, considerando questões como a biodiversidade, a
população, a saúde humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a
atmosfera, os factores climáticos, os bens materiais, o património
cultural, incluindo o património arquitectónico e arqueológico, a paisagem
e a inter-relação entre os factores supracitados;

VII

f) Medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível,
eliminar quaisquer efeitos adversos significativos no ambiente resultantes
da aplicação do plano ou programa;

VIII

g) Resumo das razões que justificam as alternativas escolhidas e uma
descrição do modo como se procedeu à avaliação, incluindo todas as
dificuldades encontradas na recolha das informações necessárias;

VI

h) Descrição das medidas de controlo previstas

IX

i) Resumo não técnico das informações referidas nas alíneas anteriores.

Volume específico
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II. OBJECTO DA AVALIAÇÃO E METODOLOGIA
II.1. OBJECTIVO DOS PLANOS DE PORMENOR DAS UNOP 7 E 8
O objectivo dos presentes planos de pormenor é a instalação de empreendimentos
turísticos nas UNOP 7 e 8 de Tróia, áreas presentemente sem intervenção ou presença
humana significativas.
São objectivos específicos destes PP, tal como enunciados nos regulamentos respectivos:

a) “A protecção e valorização do património natural existente;
b) A compatibilização entre os usos a instalar e os objectivos de recuperação das áreas
verdes;

c) A conservação e melhoria da estrutura ecológica do território;
d) A localização, integração territorial e parametrização das propostas de ocupação;
e) O dimensionamento e inserção territorial das infra-estruturas;
f)

A qualificação e diversificação da oferta turística;

g) A funcionalidade do conjunto, conferindo uma identidade à imagem da Península de Tróia.”.

II.2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
As UNOP 7 e 8 de Tróia localizam-se na região do Alentejo, no concelho de Grândola,
freguesia do Carvalhal (Figuras II.1).

Figura II.1. Localização da área das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia (delimitadas a preto), no contexto
nacional e regional (municipal), com delimitação do concelho de Grândola (a rosa) e da freguesia do
Carvalhal (a amarelo).
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A península de Tróia é uma restinga de areia que se prolonga numa direcção SE – NO e
que constitui a margem esquerda do estuário do rio Sado. As UNOP 7 e 8 localizam-se na
zona central da península, onde esta atinge a sua maior largura (cerca de 1,8 km).
A UNOP 7, que abrange uma área de 98 ha, é limitada, a norte pelo loteamento da
Soltróia (UNOP 6), a sul pela UNOP 8, a este pela Estrada Municipal Tróia-Comporta e a
oeste pelo Oceano Atlântico (Figura II.2).
A UNOP 8, que abarca uma área de 97 ha, é limitada, a norte pela UNOP 7, a sul pela
reserva Botânica das Dunas de Tróia, pertencente à Reserva Natural do Estuário do Sado, a
este pela Estrada Municipal Tróia-Comporta e a oeste pelo Oceano Atlântico (Figura II.2).

Figura II.2. Localização das UNOP 7 e 8 de Tróia no contexto local (península).

II.3. BREVE DESCRIÇÃO DOS PLANOS DE PORMENOR DAS UNOP 7 E 8
Nos termos dos Artigos 43.º e 44.º do PU de Tróia, a UNOP 7 “ ... destina-se a uma
ocupação exclusivamente turística...” enquanto que a UNOP 8 “... destina-se a uma
ocupação exclusivamente turística enquadrada numa área orientada para o desenvolvimento
dos produtos turísticos ligados à natureza e ao ambiente.”
Nas figuras II.3. e II.4. apresentam-se as propostas de ocupação dos PP da UNOP 7 e 8,
respectivamente, e o seu quadro de ocupação na tabela II.1.
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Figura II.3. Proposta de ocupação da UNOP 7 de Tróia – Planta de implantação.
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Figura II.4. Proposta de ocupação da UNOP 8 de Tróia – planta de implantação.
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Tabela II.1. Quadro de ocupação das UNOP 7 e 8 de Tróia.
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O relevo e o uso do solo constituem as condicionantes paisagísticas fundamentais. Como
linhas elementares do planeamento urbanístico dos conjuntos turísticos, é de destacar a área
litoral, abrangida pelo regime de REN, a via municipal, no limite oposto e, entre estas, a
presença duma faixa mais baixa e duma linha de cumeadas mais consistente. A sul, os
limites da Reserva Botânica regulam uma fatia de terreno pertencente à UNOP 8.
A intervenção paisagística desenvolvida para os Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8,
rege-se pelos princípios globais adoptados na Península de Tróia, definidos sobretudo pelo
Plano de Urbanização de Tróia, designadamente, a salvaguarda dos recursos naturais e
valorização do património natural existente, procurando, simultaneamente, garantir a
funcionalidade do conjunto no seu todo.
Como

forma

de

salvaguardar,

dentro

do

possível,

o

património

existente,

e

simultaneamente contribuir para uma boa funcionalidade do plano, os PP apresentam as
seguintes actuações:
1. Definição de uma estrutura verde, através da existência de grandes contínuos libertos
de construção: criação de um corredor verde junto à via municipal, que permite a
circulação pedonal e de bicicletas e contribui para um melhor enquadramento e
protecção da via; definição de uma outra faixa verde na zona central, coincidente com
a zona mais baixa da área de intervenção, com usos determinados para o recreio e
lazer, além da mais-valia estética inerente. A existência de áreas de dimensões
relativamente

grandes

sem

edificação

permite

salvaguardar

algumas

das

características naturais do terreno – topografia e áreas de vegetação natural, não
ajardinadas – além de contribuir para uma melhor integração e articulação entre o
tecido edificado e o espaço verde;
2. Estabelecimento, no interior dos empreendimentos turísticos, de zonas verdes
pontuais (não contínuas) e de menores dimensões que as referidas no n.º 1, que
deverão aproveitar as potencialidades próprias do terreno e contribuir para um
carácter mais aberto das zonas ocupadas por lotes;
3. Regulamentação das espécies vegetais passíveis de utilizar, com preferência por
espécies adequadas às unidades de paisagem que caracterizam a zona (Tabela II.2.);
ainda que com alguma liberdade de escolha, aconselha-se a utilização do pinheiro
manso nas linhas de cumeada e nos declives mais acentuados, enquanto nas zonas de
depressão, nomeadamente junto aos planos de água propostos no corredor verde
central, propõe-se a utilização de espécies folhosas, apesar destas não estarem
actualmente presentes na área de intervenção; tanto nos espaços privados de uso
público, assim como no interior lotes será ainda admitida a utilização pontual de
espécies designadas como exóticas;
4. Indicações para implantação da rede viária e da edificação, tendo em conta a
topografia do terreno, de forma a minimizar escavações e aterros;
5. Implantação de uma rede pedonal e ciclovia que permita percorrer todo o recinto sem
utilização de veículos motorizados. O acesso pedonal às zonas costeiras também será
definido.
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Tabela II.2. Lista de espécies propostas para o paisagismo.
Espécies arbóreas

Espécies herbáceas e arbustivas

Pinus pinea

Anagalis monelii

Pinus pinaster

Armeria pungens

Olea oleaster

Calluna vulgaris

Populus alba

Cistus salvifolius

Populus nigra

Cytisus grandiflorus

Quercus suber

Corema álbum

Quercus faginea

Daphne gnidium

Salix alba

Juniperus turbinata
Juniperus navicularis
Lavandula pedunculata
Halimium halimifolium
Halimium commutatum
Ononis natrix
Pistacea lentiscus
Phillyrea angustifolia
Retama monosperma
Rhamnus alaternus
Rhamnus oleoides
Santolina impressa
Sedum sediforme
Thymus carnosus

II.4. OPÇÃO ESTRATÉGICA
Como referido anteriormente, os Planos de Pormenor em análise não decorrem de uma
opção

estratégica.

São

apenas

instrumentos

legalmente

requeridos

previamente

à

urbanização e licenciamento de construção nas áreas previstas no PU de Tróia.
Os planos de pormenor em apreço concretizam, para os territórios correspondentes, a
opção consagrada no PU de Tróia para toda a Área de Desenvolvimento Turístico (ADT) de
Tróia (Artigo 3.º do PU): a) a salvaguarda dos recursos naturais e valorização do património
natural e cultural; b) a qualificação e diversificação da oferta turística e; c) a funcionalidade
do conjunto, conferindo uma identidade à imagem da península.
Neste quadro, o PU de Tróia determinou para a UNOP 7 – Núcleo Turístico Sol-Norte –
uma ocupação exclusivamente turística, integrando empreendimentos turísticos, área de
comércio e serviços e diversos tipos de áreas verdes. Para a UNOP 8, o PU determinou uma
ocupação exclusivamente turística, enquadrada numa área orientada para o desenvolvimento
dos produtos turísticos ligados à natureza e ao ambiente.
No seu Quadro regulamentar, o PU de Tróia balizou as intervenções nos referidos
territórios,

em

termos

de

cargas

máximas

(N.º

de

camas

turísticas),

densidades

populacionais máximas (hab./ha) e de parâmetros urbanísticos de construção (Índice de
construção bruta, N.º máximo de pisos e Cérceas máximas). Na sua Planta de zonamento, o
PU de Tróia consagrou propostas de ocupação territorial para ambas as UNOP (Figura II.5.).
É de notar que, por ter sido elaborado há mais de 10 anos, o PU reflecte uma situação e
modelo de desenvolvimento necessariamente desfasados da situação actual.
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Figura II.5.Excerto da Planta de Zonamento do PU de Tróia.
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II.5. OBJECTIVO DA AA
O objectivo da presente Avaliação Ambiental é avaliar os efeitos ambientais significativos
dos planos de pormenor em apreço, propor medidas passíveis de minimizar ou, idealmente,
de anular, os seus potenciais efeitos negativos no ambiente e, finalmente, propor um
conjunto de medidas de controlo, que permitam acautelar atempadamente e corrigir
eventuais efeitos negativos.

II.6. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO
O modelo de ocupação que os planos de pormenor em apreço vêm propor para as áreas
da UNOP 7 e 8 decorre de um processo que envolveu a autarquia, o proprietário dos
terrenos, a equipa do PU de Tróia e a do IMAR que elaborou o presente Relatório Ambiental.
Nesse processo, foram sendo equacionadas, analisadas e afinadas várias opções, a partir das
quais, se chegou ao modelo agora apresentado. O presente relatório ambiental constitui uma
súmula desse processo. O âmbito e enquadramento da avaliação foram definidos de acordo
com uma metodologia estruturante de particularização: do mais geral, indicativo e
abrangente, para o mais específico e de maior força legal.
A proposta subjacente aos presentes planos de pormenor foi enquadrada/concretizada no
âmbito do quadro de referência estratégico, a nível de macro-objectivos ambientais e de
sustentabilidade, de nível internacional, europeu e nacional, incluindo a ligação a outros
planos relevantes e ao quadro legal vigente, como conjunto de exigências legais que os
planos de pormenor devem cumprir (Capítulo III). Em simultâneo, foi elaborada uma
caracterização da situação de referência, incluindo a provável evolução do ambiente na
ausência da implementação dos presentes planos de pormenor.
A integração do quadro de referência estratégico (QRE) e da caracterização da situação de
referência, permitiu definir os aspectos que constituirão efectivos factores críticos de análise
e de decisão (FCD) (Partidário, 2007), cujo estado actual e evolução provável, com e sem a
implementação dos presentes planos de pormenor, permitem identificar e compreender os
problemas ambientais pertinentes referidos na legislação (Figura II.6).
As propostas que os PP em análise consubstanciam, foram analisadas à luz dos FCD
definidos e em termos de uma análise simultânea de custos/benefícios e de riscos e
oportunidades (análise SWOT/FOFA) e ainda de uma análise das suas principais implicações
ambientais e socioeconómicas.
As referidas propostas foram depois avaliadas em termos dos seus prováveis efeitos
significativos no ambiente, incluindo efeitos directos, cumulativos e sinérgicos. Nesse
quadro, foram identificadas as medidas destinadas a prevenir, reduzir e eliminar os efeitos
adversos no ambiente. Finalmente, são propostas medidas de controlo para acompanhar a
correspondente implementação e acautelar possíveis efeitos imprevistos.
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Opção estratégica (Capítulo II)
- Criação de um destino turístico diferenciado e
qualificado
- Valorização ambiental do território

Quadro estratégico de referência
(Capítulo III)
- Conservação da natureza e
desenvolvimento sustentável
- Paisagem
- Recursos hídricos
- Desenvolvimento económico e Turismo
- Ordenamento do território
- Alterações climáticas
Factores críticos de análise e de decisão
(Capítulo V)
- Valores ambientais
- Recursos hídricos
- Desenvolvimento económico local e regional

Factores ambientais (Capítulo IV)
- Clima
- Hidrogeologia e recursos hídricos
- Solos
- Dinâmica costeira
- Biodiversidade
- Paisagem
- Socioeconomia
Figura II.6. Esquema do modelo lógico utilizado na definição dos aspectos pertinentes do estado actual
do ambiente analisados no quadro da presente avaliação.
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III. QUADRO DE REFERÊNCIA RELATIVO A
(QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO)

OUTROS PLANOS E PROGRAMAS

Foram identificados os instrumentos capazes de contribuir para o enquadramento
estratégico dos presentes planos de pormenor, desde o nível mais geral, nomeadamente de
Convenções internacionais, passando por instrumentos europeus, como a Rede Natura 2000
(decorrente da aplicação das Directivas 79/409/CEE e 92/43/CEE, ambas do Conselho), até à
sua relação com outros planos de gestão/ordenamento de índole local (p. ex., o PORNES).
Esses instrumentos encontram-se sumarizados na tabela III.1., onde estão agrupados em
função da sua área temática, sendo apresentados e descritos, com maior detalhe de seguida.
Tabela III.1. Identificação dos instrumentos legais relevantes para as UNOP 7 e 8 de Tróia, analisados
no presente capítulo.
Área temática

Instrumento considerado

Conservação da
Natureza e
desenvolvimento
sustentável

Carácter abrangente/estratégico
Convenção sobre a diversidade biológica (CDB)
Rede Natura 2000 (RN2000)
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB)
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS)
Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (RJCNB)
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC)
Carácter local
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000)
Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES)
REN

Paisagem

Carácter abrangente/estratégico
Convenção Europeia da Paisagem (CEP)

Recursos hídricos

Carácter abrangente/estratégico
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA)
Lei da Água
Carácter local
Plano de Bacia Hidrográfica do Sado (PBH S)

Desenvolvimento
económico e turismo

Carácter abrangente/estratégico
Programa Operacional Regional do Alentejo (PORA)
Plano de acção para um turismo europeu mais sustentável (PATE+S)
Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT)
Despacho 11375/2007, relativo ao cálculo da densidade populacional para
estabelecimentos hoteleiros

Ordenamento do
território

Carácter abrangente/estratégico
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA)
Carácter local
Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sado-Sines (POOC)
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROF AL)
Plano Director Municipal de Grândola (PDM G)
Plano de Urbanização de Tróia (PU)
Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Sado (PORNES)

Alterações climáticas

Carácter abrangente/estratégico
White Paper – Adapting to Climate Change (WP ACC)
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC)
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III.1. CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA - Decreto n.º 21/93, de 21 de Junho
Os objectivos relevantes desta convenção são a conservação da diversidade biológica,
entendida como a variabilidade entre todos os tipos de organismos vivos e os complexos
ecológicos a que pertencem (o que inclui a diversidade intra- e interespecífica e a dos
ecossistemas) e o uso sustentável das suas componentes.
Esta convenção enuncia o direito soberano dos estados a explorarem os seus recursos de
acordo com as suas políticas ambientais e o dever de integrarem a conservação e a
utilização sustentável da diversidade biológica nos planos.
 REDE NATURA 2000 – Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, rectificado pela Declaração de
rectificação n.º 10-AH/99, de 31 de Maio e republicado no quadro do Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro
Procede à revisão da transposição para o direito interno das directivas Aves (Directiva n.º
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril) e Habitats (Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho,
de 21 de Maio). Os seus objectivos são “contribuir para assegurar a biodiversidade, através
da conservação e do restabelecimento dos habitats naturais e da flora e fauna selvagens
num estatuto de conservação favorável no território nacional, tendo em conta as exigências
económicas, sociais e culturais, bem como as particularidades regionais e locais”.

 ESTRATÉGIA NACIONAL

DE

CONSERVAÇÃO

DA

NATUREZA

E DA

BIODIVERSIDADE (ENCNB) – Resolução

do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro
A ENCNB prevista na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril) constitui um
instrumento fundamental para uma política de ambiente que vise a conservação da
diversidade biológica numa estratégia de desenvolvimento sustentável e assume três
objectivos gerais: conservar a Natureza e a diversidade biológica e geológica, promover a
utilização sustentável dos recursos biológicos e contribuir para a prossecução dos objectivos
visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da Natureza em
que Portugal está envolvido, em especial os objectivos definidos na Convenção sobre a
Diversidade Biológica, ratificada pelo Decreto n.º 21/93, de 21 de Junho, designadamente a
conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha
justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos.
A ENCNB inclui 10 opções estratégicas das quais se salienta a 4.ª (n.º 12, Capítulo II):
“4) Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas
de protecção especial integrados no processo da Rede Natura 2000;”.
Em relação a esta opção estratégia, pode ler-se no n.º 16 do mesmo documento, a
seguinte recomendação: “Finalmente, refira-se a importância de, também nas áreas
integradas no processo da Rede Natura, envolver e motivar para a conservação da Natureza
as populações e os agentes económicos locais, (...), divulgando os valores ambientais a
proteger e o seu potencial como factores de desenvolvimento local sustentável, desfazendo a
ideia falsa da Rede Natura como uma «reserva integral», necessariamente incompatível com
as actividades humanas, as actividades tradicionais e o desenvolvimento económico e
social.”.
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 ESTRATÉGIA NACIONAL

DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ENDS) - Resolução do Conselho de

Ministros n.º 109/2007, de 20 de Agosto
A ENDS adoptou, como desígnio integrador e mobilizador, a retoma de “...uma trajectória
de crescimento sustentado que torne Portugal, no horizonte de 2015, num dos países mais
competitivos

e

atractivos

da

União

Europeia,

num

quadro

de

elevado

nível

de

desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social.”.
Um dos objectivos definidos é um “Melhor Ambiente e Valorização do Património”,
que visa assegurar um desenvolvimento que integre, por um lado, a protecção do ambiente,
com base na conservação e gestão sustentável dos recursos naturais, garantindo que o
património natural funcione como factor de diferenciação positiva e, por outro, o combate às
alterações climáticas que, sendo um desafio para diversos sectores da sociedade, deve ser
encarado como uma oportunidade para promover o desenvolvimento sustentável.
Entre os domínios essenciais visados contam-se a promoção de “...uma política integrada
de ordenamento, planeamento e gestão da zona costeira, que vise assegurar quer a sua
protecção, valorização e requalificação ambiental e paisagística quer o seu desenvolvimento
económico e social...” e de “...uma política de conservação da natureza e da biodiversidade
que vise suster a redução e fragmentação dos habitats, a protecção de espécies ameaçadas
e

a

valorização

das paisagens,

articulada

com

as

políticas

agrícola,

florestal,

de

desenvolvimento urbano e económico e de obras públicas.”.
Estes domínios essenciais são detalhados na prioridade “III.3.5. CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE ARTICULADA COM AS POLÍTICAS SECTORIAIS E DE
COMBATE À DESERTIFICAÇÃO” que se consubstancia em quatro vectores estratégicos:
“(1) Conservação e Valorização de Áreas Protegidas e da Rede Natura e da Paisagem
Rural e Implementação do Plano Sectorial da Rede Natura.
(2) Conservação de espécies florísticas e faunísticas ameaçadas ou particularmente
características, em particular no quadro da implementação da Rede Natura 2000.
(3) Integração da conservação da natureza nas outras políticas, nomeadamente de
desenvolvimento urbano, de obras públicas e de desenvolvimento rural.
(4) Promoção do turismo para o desenvolvimento rural.”.
 REGIME JURÍDICO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE – Decreto-Lei n.º 142/2008,
de 24 de Julho
Este instrumento cria a rede fundamental de conservação da natureza (RFCN), com dois
elementos fundamentais: o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) e as áreas de
continuidade (artigo 5.º). O SNAC inclui a Rede Nacional de Áreas Protegidas, os sítios e
zonas de protecção especial integrados na Rede Natura 2000 e as demais áreas classificadas
ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. As áreas de
continuidade incluem a Reserva Ecológica Nacional (REN), a Reserva Agrícola Nacional (RAN)
e o Domínio Público Hídrico (DPH).
 ESTRATÉGIA NACIONAL

PARA A

GESTÃO INTEGRADA

DA

ZONA COSTEIRA - Resolução do Conselho de

Ministros n.º 82/2009, de 8 de Setembro
A ENGIZC abrange toda área terrestre dos Planos de Pormenor e assume como objectivos
temáticos: i) Conservar e valorizar os recursos e o património natural, cultural e paisagístico;
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ii) Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactes de natureza ambiental, social
e económica; iii) Promover o desenvolvimento sustentável de actividades geradoras de
riqueza e que contribuam para a valorização de recursos específicos da zona costeira...
Neste quadro, reconhece o turismo como um dos sectores estratégicos a nível nacional e a
função crítica de atractividade da zona costeira mas, ao mesmo tempo, identifica como
impactes negativos e de natureza cumulativa nos ambientes costeiros: (i) urbanização de
ambientes naturais; (ii) ocupação de áreas sensíveis do ponto de vista do risco; (iii) perda de
biodiversidade resultante, da erosão e perda das dunas e de outros ecossistemas costeiros,
por

construção

e

pelas

pressões

originadas

pela

fruição

da

zona

costeira;

(iv)

descaracterização da zona costeira e perda do seu valor cénico.
Reconhece

finalmente

que

a

degradação

dos ambientes

costeiros

tem,

não

só

consequências ambientais, mas também implicações económicas negativas, p. ex., a perda
de atractividade do território para a actividade turística e de lazer, que pode impedir ou
dificultar um turismo de qualidade, pelo que os instrumentos de gestão territorial deverão
salvaguardar tais situações, em coerência com as orientações do Plano Estratégico Nacional
do Turismo (PENT), que defendem a preservação da qualidade ambiental e paisagística e a
utilização sustentável dos recursos numa óptica de promoção do turismo sustentável.
 SÍTIO PTCON0011

DA

REDE NATURA 2000 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97,

de 28 de Agosto
Uma pequena faixa da UNOP 8 está integrado no sítio PTCON0011 – Estuário do Sado, da
Rede Natura 2000, aprovado na primeira fase da “Lista nacional de sítios”, publicada na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto. Uma vez que a mesma
área está também abrangida pela RNES e correspondente plano de ordenamento (PORNES),
essa área será alvo das medidas preconizados pelo PORNES.
 RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO (RNES) – Decreto-Lei. n.º 430/80, de 1 de Outubro
A faixa SE da UNOP 8 integra a Reserva Botânica das Duna de Tróia, incluída na Reserva
Natural do Estuário do Sado (RNES), criada pelo Decreto-Lei n.º 430/80, de 1 de Outubro.
De acordo com o art.º 4.º. a RNES “visa fundamentalmente assegurar, dentro dos limites da
sua área, a manutenção da vocação natural do estuário, o desenvolvimento de actividades
compatíveis com o equilíbrio do ecossistema estuarino ou que possam até aumentar a
produtividade dos processos naturais, a correcta exploração dos recursos, a defesa de
valores de ordem cultural ou científica, bem como a promoção do recreio ao ar livre.”

III.2. PAISAGEM
 CONVENÇÃO EUROPEIA DA PAISAGEM – Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro

Tem como objectivo a promoção da protecção, gestão e o ordenamento da
paisagem, através das seguintes medidas gerais, entre outras, que visam um
objectivo de qualidade paisagística: Reconhecer juridicamente a paisagem como
uma componente essencial do ambiente humano; Estabelecer e aplicar políticas
visando a protecção, gestão e o ordenamento da paisagem; Integrar a paisagem em todas
as políticas com eventual impacte, directo ou indirecto, na paisagem.
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III.3. RECURSOS HÍDRICOS
 PROGRAMA NACIONAL

PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA

(PNUEA) – BASES

E

LINHAS

ORIENTADORAS

–

Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 30 de Junho
Nos seus fundamentos estratégicos, o PNUEA considera “a água um factor essencial para
o desenvolvimento socioeconómico do País”, devendo “a mesma ser considerada como um
recurso estratégico e estruturante, tendo necessariamente de se garantir uma elevada
eficiência do seu uso”.
De acordo com o PNUEA, esta opção corresponde a uma necessidade estratégica e
também a um “imperativo ambiental, pela necessidade de uma crescente consciencialização
da sociedade de que os recursos hídricos não são ilimitados e que portanto é necessário
protegê-los e conservá-los. Um esforço de aumento da eficiência traduz-se numa redução de
caudais captados e dos volumes de águas residuais afluentes aos meios hídricos,
contribuindo para não delapidar as disponibilidades e reservas estratégicas de recursos, bem
como para a conservação e qualidade dos ecossistemas dulciaquícolas”.

 LEI DA ÁGUA - Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro
Transpõe para o direito interno a Directiva-Quadro da Água (Directiva 2000/60/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000) e estabelece as bases e o
quadro institucional para a gestão sustentável das águas.
Entre os seus objectivos contam-se:
“a) Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado dos ecossistemas
aquáticos, e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas directamente
dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades de
água;
b) Promover uma utilização sustentável da água, baseada numa protecção a longo prazo
dos recursos hídricos disponíveis”.

 PLANO

DE

BACIA HIDROGRÁFICA

DO

SADO (PBH

DO

SADO) – Decreto Regulamentar n.º 6/2002, de

12 de Fevereiro
O PBH do Sado é um plano sectorial que pretende estabelecer uma estratégia racional de
gestão e utilização da bacia hidrográfica do rio Sado, em articulação com o ordenamento do
território e a conservação e protecção do ambiente.
Entre os objectivos fundamentais do PBH do Sado, contam-se a gestão da procura e a
conservação da natureza. No primeiro objectivo, considera-se estratégico “assegurar a
gestão sustentável e integrada das origens subterrâneas e superficiais” e “promover a
conservação dos recursos hídricos, nomeadamente através da redução das perdas nos
sistemas ou da reutilização da água”. Em termos da conservação da natureza, o PBH do
Sado defende a promoção da “salvaguarda da qualidade ecológica dos sistemas hídricos e
dos ecossistemas” e da “preservação e recuperação de troços de especial interesse
ambiental e paisagístico, das espécies e habitats protegidos pela legislação nacional e
comunitária, e nomeadamente das áreas classificadas, das galerias ripícolas e do estuário”.
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O PBH do Sado defende ainda que as “actividades relacionadas com a água devem ter
como objectivo melhorar ou, pelo menos, causar o mínimo de efeitos negativos no ambiente
natura” e preconiza a “redução das cargas poluentes emitidas para o meio hídrico” no caso
das actividades económicas que constituem fontes de poluição hídrica.
A área das UNOP 7 e 8 está incluída na Unidade Homogénea de Planeamento 5 (UHP 5) –
Estuário e Costa Oeste, subunidade Estuário do Sado.

III.4. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURISMO
 PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL

DO

ALENTEJO (2007-2013) – Quadro de Referência

Estratégico Nacional (QREN)
O Programa Operacional Regional do Alentejo inclui um eixo prioritário pertinente para o
caso presente: “Qualificação ambiental e valorização do espaço rural”. Este eixo traduz-se
em seis áreas de intervenção, três das quais relevantes no presente contexto:
 Gestão de recursos hídricos;
 Conservação da natureza e promoção da biodiversidade;
 Valorização económica do espaço rural.

Em relação à gestão dos recursos hídricos, o Programa considera que “constitui um
aspecto essencial no desenvolvimento económico e social de uma região com características
climáticas e geográficas muito particulares” nomeadamente pela “ocorrência de longos
períodos de escassez”. Esta linha de intervenção tem, entre outros objectivos, “promover o
uso eficiente da água, através da adopção de comportamentos “eco-responsáveis” (por
cidadãos, empresas e

instituições) e

da

redução

das perdas/fugas

nas

redes de

abastecimento.
Considerando, de acordo com este Programa, que 25% do território do Alentejo estão
propostos para integrar a Rede Natura 2000, a linha de acção “Conservação da Natureza e
promoção da biodiversidade” é considerada particularmente importante e visa a realização
de vários objectivos: concretizar uma “gestão activa” das áreas classificadas, promover a
conservação e reabilitação ecológica da rede hidrográfica (...) e criar um sistema de fruição
pública/turística

das

áreas

classificadas.

Pretende

este

Programa

“privilegiar

os

investimentos que valorizem o território a partir da gestão directa de espécies e habitats”
nomeadamente pela “erradicação e controlo de espécies não-indígenas invasoras”. O
Programa considera que “No que diz respeito à fruição pública/turística das áreas
classificadas, importa dotar estes espaços de condições de visitação adequadas aos vários
segmentos (turistas, especialistas, grupos escolares, público em geral), de modo a
proporcionar um serviço de elevada qualidade aos visitantes, promover eficazmente o
turismo de natureza e valorizar o património natural da região”, sendo privilegiados, entre
outros, os centros de interpretação e informação e equipamentos de apoio ao birdwatching.
Finalmente, no que concerne à “valorização económica do espaço rural”, o objectivo desta
linha de acção é a “promoção da competitividade sub-regional, através da valorização
económica de activos territoriais únicos, que se possam constituir como pilares de uma
estratégia de desenvolvimento de médio/longo prazo. Os recursos endógenos passíveis de
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protagonizar a valorização económica dos territórios poderão inscrever-se em domínios como
“o património ambiental e paisagístico” e “o património cultural”.

 PLANO

DE ACÇÃO PARA UM TURISMO EUROPEU MAIS SUSTENTÁVEL

- Elaborado pelo Grupo para a

Sustentabilidade do Turismo em Fevereiro de 2007
Este plano, que reconhece a “antecipação e acompanhamento da mudança‖ como um dos
pré-requisitos importantes para a sustentabilidade do turismo, nomeadamente no que diz
respeito às mudanças ambientais induzidas pelas alterações climáticas, apresenta oito
desafios-chave, dos quais se destaca o n.º 6:
―Desafio 6: Conservar e acrescentar valor ao património natural e cultural
A relação entre o turismo e o património natural e cultural é de importância fundamental.
O turismo pode desempenhar um papel chave na tomada de consciência e na criação de
apoios directos e indirectos dedicados à conservação (Meta 3b). Dito de outra forma, a
qualidade do património natural e cultural é, em muitas áreas, fundamentalmente
importante para a geração de prosperidade económica através do turismo (Metas 1a, 1b),
para a qualidade de vida das comunidades locais (2a) e para a experiência do visitante (2b).
A conservação e a gestão dos recursos naturais são desafios chave da Estratégia de
Desenvolvimento Sustentável.
Como exemplos de património natural e cultural de importância para o turismo, temos:
 A qualidade e a variedade de paisagens naturais;
 Paisagens culturais moldadas pelo homem, em que a Europa é especialmente rica;
 Património individual, histórico e cultural;
 Biodiversidade – flora e fauna, terrestre e marítima (...).

Existem muitas políticas e convenções a nível internacional e europeu com o objectivo de
conservar este património. O turismo deve desempenhar o seu papel no apoio às mesmas. A
força significativa da Europa reside no facto de haver uma grande variedade tipos de
programas com designações diversas, visando medidas de protecção e incidindo no interesse
e interpretação do visitante.
Os desafios chave são, nomeadamente:
 O aumento da pressão sobre o desenvolvimento, em parte derivado do próprio turismo

mas também de outros sectores que podem ameaçar o contributo do património para
a economia do visitante.
 Os danos provocados pelo excesso de consumo por parte dos visitantes e por

actividades específicas intrusivas.
 O impacto de factores externos, tais como as alterações climáticas.
 Uma escassez grave de recursos, não só financeiros como também humanos,

destinados à gestão e conservação.
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Como medidas fundamentais de abordagem a estes desafios, propõe-se:
 Estar melhor preparado para usar o argumento do turismo (como motor económico)

enquanto motivo de conservação da natureza e da cultura e evitar pôr em causa a
mudança.
 Fazer uma identificação apropriada das áreas protegidas, incluindo a conclusão da

Rede Natura 2000.
 Reforçar a relação entre as áreas protegidas e os interesses turísticos locais, no âmbito

de uma estratégia e de um plano de acção sobre turismo sustentável.
 Reforçar as capacidades e

as ferramentas à disposição das áreas protegidas,

relacionadas com o controlo do desenvolvimento, a gestão ambiental, a gestão dos
visitantes, o desenvolvimento dos produtos, a informação e o esclarecimento, e o
acompanhamento.
 Adoptar planos de gestão de visitantes de forma a assegurar que o turismo não

destrua os recursos naturais e culturais.
 Procurar formas de aumentar as contribuições para a conservação e gestão por parte

dos visitantes, do sector turístico e de outras empresas que beneficiam do turismo.
 Apoiar actividades de conservação, ligadas sempre que apropriado ao turismo, em

locais específicos e propriedades privadas, incluindo a restauração de edifícios
classificados e a conservação de paisagens e habitats tradicionais.
 Reforçar o desenvolvimento, o esclarecimento e a promoção de produtos e serviços de

qualidade, com base no património natural e cultural, incluindo o artesanato
tradicional, os produtos locais e outros elementos distintivos locais, como componente
da experiência do visitante.
 Desenvolver programas de acompanhamento para medir as tendências e os impactos

e promover uma gestão adaptativa.”.

 PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL

DO

TURISMO (PENT) – Resolução do Conselho de Ministros n.º

53/2007, de 4 de Abril
No seu n.º 3, “Linhas orientadoras para as regiões: Desenvolver ofertas distintivas para as
regiões capitalizando na vocação natural de cada região e desenvolvendo factores de
qualificação”, define o seguinte objectivo para o Alentejo: “g) O modelo de desenvolvimento
de curto prazo do Alentejo passa pelo contraste entre um ambiente tranquilo e uma região
de animação turística, com diversas actividades ao ar livre. Assim, o produto chave da região
é o circuito turístico (touring) cultural e paisagístico, secundado pelo sol e mar. O golfe, o
turismo náutico, a saúde e bem-estar, os conjuntos turísticos (resorts) integrados e turismo
residencial (...) constituem produtos diversificadores da oferta.” e junta “No âmbito do
produto circuito turístico (touring), devem promover-se circuitos que aproveitem e
potenciem locais com património natural, paisagístico, histórico e cultural ímpares na
região.”.
No seu n.º 4, “Linhas de orientação para os pólos de desenvolvimento turístico:
Desenvolver seis pólos turísticos para diversificar a oferta turística em Portugal e
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implementar um modelo de desenvolvimento sustentado”, refere em relação ao Alentejo
Litoral “e) O pólo turístico do Litoral Alentejano tem como objectivo o crescimento em
número de turistas e em valor, acompanhado pela preservação dos recursos naturais. O
Litoral Alentejano possui um conjunto de recursos que permitem apostar no sol e mar,
circuitos turísticos (touring) cultural e paisagístico, golfe e complexos turísticos (resorts)
integrados e turismo residencial, destinados prioritariamente ao mercado interno e espanhol.
Actualmente, a oferta hoteleira de qualidade é reduzida, mas deve crescer a curto prazo pela
construção de vários empreendimentos turísticos de qualidade;”.
Finalmente, no seu n.º 8, “ Qualidade urbana, ambiental e paisagística: Tornar a
qualidade urbana, ambiental e paisagística uma componente fundamental do produto
turístico para valorizar/qualificar o destino Portugal”, o PENT considera que “A qualidade
urbana, ambiental e paisagística deve tornar-se numa componente fundamental do produto
turístico para valorizar/qualificar o destino Portugal. (...) No que diz respeito ao ambiente,
deve promover-se a valorização do património paisagístico e natural, bem como a
biodiversidade, intervindo nomeadamente nas áreas classificadas, integrando políticas de
conservação da natureza e princípios de utilização sustentável dos recursos. Destaca-se a
necessidade de assegurar a limpeza e despoluição ao nível do solo, subsolo, água e ar, o
controlo dos níveis de ruído, de assegurar boas condições de saneamento e também a
eliminação de depósitos de entulho nas margens dos rios em áreas turísticas.”.

 DESPACHO N.º 11 375/2007, DO GABINETE DO SECRETÁRIO

DE

ESTADO DO TURISMO, PUBLICADO NO DR,

2.ª SÉRIE, DE 11 DE JUNHO DE 2007
No quadro da legislação turística, que “... confere ao Turismo de Portugal, I. P., a
competência para fixar a capacidade máxima dos estabelecimentos hoteleiros...” enquanto
factor de qualidade do seu serviço, determinou o Gabinete do Secretário de Estado do
Turismo que, “Para efeitos exclusivos de cálculo da densidade populacional, quando
aplicável, deve passar a ser utilizado o factor de conversão de 1,5 ocupantes/quarto duplo de
estabelecimento hoteleiro.”.
Nos seus considerandos, o presente Despacho refere que “No quadro dos meios
complementares de alojamento turístico, a Direcção-Geral do Turismo e a CCDR Algarve têm
utilizado, para a contabilização do número de camas, a fórmula TN=N+1,5, em que N
representa o número de quartos.”.
O objectivo deste Despacho é despenalizar o investimento hoteleiro, desincentivado,
nomeadamente, por cálculos de densidade habitacional penalizadores, decorrentes da
aplicação do critério “Quarto duplo=2 ocupantes”, critério esse, manifestamente desajustado
de uma realidade em que a média anual das taxas de ocupação (entre 2002 e 2005, nos
destinos consolidados), apresenta valores entre c. de 45% e c. de 53% no continente, sendo
ainda que parte dos quartos é ocupada por apenas uma pessoa.
A aplicação deste critério é pois objectiva e totalmente justificável no caso dos
estabelecimentos hoteleiros previstos nos PP das UNOP 7 e 8.
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III.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 PROGRAMA NACIONAL

DA

POLÍTICA

DE

ORDENAMENTO

DO

TERRITÓRIO (PNPOT) - Lei n.º 58/2007, de

4 de Setembro
O PNPOT é um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que
estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional,
consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos
de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados
membros para a organização do território da União Europeia.
São definidos os seguintes objectivos estratégicos, os quais constituem o quadro
referencial de compromissos das políticas com incidência territorial:
 Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico

e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir
e minimizar os riscos;
 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços

ibérico, europeu, atlântico e global;
 Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas

de suporte à integração e à coesão territoriais;
 Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos

colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a
coesão social;
 Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e

incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e Administração
Pública;
 Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação

informada, activa e responsável dos cidadãos e das instituições.

 PLANO

DE

ORDENAMENTO

DA

ORLA COSTEIRA

DE

SADO-SINES (POOC) – Resolução do Conselho de

Ministros n.º 136/99, de 29 de Outubro
O POOC Sado-Sines incide sobre a zona costeira marinha dos concelhos de Grândola,
Santiago do Cacém e Sines (excluindo as áreas de intervenção das Administrações
Portuárias). De acordo com o seu artigo 24.º, a zona terrestre de protecção tem uma largura
de 500 m ao longo de toda a área de intervenção do plano.
O POOC tem como objectivos, a protecção da integridade biofísica, a valorização dos
recursos existentes, a conservação e recuperação dos valores ambientais e paisagísticos, o
encaminhamento dos fluxos turísticos para os pontos da costa com maior capacidade de
carga, a promoção da criação de actividades e pontos de interesse alternativos ao uso
intensivo das praias e, finalmente, servir de suporte à gestão do litoral.
O POOC classifica a área costeira das UNOP 7 e 8 como espaço natural de praias, dunas e
arribas. No seu Artigo 22.º, define estas áreas como “zonas de grande sensibilidade e
importância ambiental, incluindo as dunas litorais e os espaços interdunares, arribas e faixas
superiores associadas.” e estabelece que “os condicionantes a que estes espaços estão
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sujeitos têm como objectivo a protecção e a preservação do equilíbrio destes ecossistemas
litorais”.
Na planta de zonamento, o POOC não identifica nenhuma praia no território das UNOP 7 e
8.

 PLANO REGIONAL

DE

ORDENAMENTO FLORESTAL

DO

ALENTEJO LITORAL (PROF AL) – Decreto

Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de Abril
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal são instrumentos de política sectorial, que
decorrem da Lei de Bases da Política Florestal, aprovada pela Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto,
segundo a qual o ordenamento e gestão florestal devem ser conduzidos por recurso a planos
regionais de ordenamento florestal. As orientações estratégicas florestais do PROFAL, no que
se refere à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, devem ser
integradas nos planos municipais de ordenamento do território (PMOT) e nos planos
especiais de ordenamento do território (PEOT), com as devidas adaptações.
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROFAL) apresenta um
diagnóstico da situação actual na região e efectua uma análise estratégica que permite
definir objectivos, delinear propostas de medidas e acções, definir normas de intervenção
para os espaços florestais e modelos de silvicultura aplicáveis.
De acordo Artigo 12.º, são objectivos específicos:
a) Diminuir o número de ignições de incêndios florestais;
b) Diminuir a área queimada;
c) Controlar e erradicar o nemátode da madeira do pinheiro;
d) Promover uma reorganização dos espaços florestais na Zona de Restrição (NMP);
e) Promover o redimensionamento das explorações florestais de forma a optimizar a sua
gestão, nomeadamente: realização de cadastro, redução das áreas abandonadas,
criação de áreas de gestão única e dimensão adequada e aumentar e divulgar a
incorporação de conhecimentos técnico-científicos na gestão;
f) Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais;
g) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do plano.
A organização dos espaços florestais e respectivo zonamento é feita ao nível de subregiões homogéneas, que correspondem a unidades territoriais com elevado grau de
homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços florestais e às suas
características. A área das UNOP 7 e 8 enquadra-se na sub-região do Estuário e Vale do
Baixo Sado, para a qual o Artigo 15.º. define como objectivo principal a implementação e
incremento das funções de protecção, de conservação de habitats, de espécies da fauna e da
flora e de geomonumentos e de recreio, enquadramento e estética da paisagem.
Na carta de sensibilidades do PROF AL, a área das UNOP 7 e 8 encontra-se cartografada
como zona afectada (PROLUNP) e, uma pequena faixa do território, sem intervenção
prevista, como Área Protegida, por estar incluída na área da RNES.
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 PLANO REGIONAL

DE

ORDENAMENTO

DO

TERRITÓRIO

DO

ALENTEJO (PROTA) – Resolução do Conselho

de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto
Embora a RCM que aprova o PROTA tenha entrado em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação, exclui da necessidade de adaptação às orientações do PROTA, “a elaboração,
alteração ou revisão em curso de planos de urbanização e planos de pormenor, caso (…) a
aprovação do plano pela assembleia municipal ocorra no prazo máximo de 12 meses após a
entrada em vigor” da RCM. No entanto, as grandes opções estratégicas do PROTA, que
“constituirá o referencial de fundamentação para tomadas de decisão no âmbito da aplicação
do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013” devem ser tomadas em
consideração, nomeadamente “a conservação e a valorização do ambiente e do património
natural” e a “diversificação e qualificação da base económica regional” com destaque para “o
património natural e cultural como base de uma fileira de produtos turísticos de elevada
qualidade e identidade”. Especificamente em relação ao litoral Alentejano, o PROTA pretende
articular “as suas potencialidades de destino turístico de excelência e de atracção de
projectos estruturantes, nomeadamente na área do turismo, com a valorização e protecção
ambiental da zona costeira”.
Entre os principais desafios do ordenamento territorial no Alentejo elencados no PROTA
contam-se a promoção do crescimento económico e do emprego, a contenção (“...suster...”)
da perda demográfica e a qualificação e atracção de recursos humanos, a valorização e
preservação do património natural, paisagístico e cultural e a implementação de um modelo
de turismo sustentável.

 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL (PDM)
20/96, de 4 de Março

DE

GRÂNDOLA – Resolução do Conselho de Ministros n.º

1

O PDM de Grândola define e estabelece os princípios e as regras para a ocupação, uso e
transformação do solo do município de Grândola, sem prejuízo da observância das normas
vinculativas do plano vigente de hierarquia superior – PROTALI. Alguns dos seus objectivos são:
promover a utilização racional dos recursos naturais do concelho e a utilização do seu potencial
turístico, melhorar a rede e qualidade das infra-estruturas e apoiar a diversificação e melhoria da
oferta comercial e de serviços.
O PDM demarca a Área de Desenvolvimento Turístico (ADT) de Tróia, inserida na Unidade
de Ordenamento UNOR 1 - Tróia, indicando a necessidade de PP eficaz (Artigo 10.º).

 PLANO

DE

URBANIZAÇÃO

DE

TRÓIA (PU) – Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2000, de

9 de Maio
Os principais objectivos do PU de Tróia são (Artigo 3.º do PU): a) a salvaguarda dos
recursos naturais e valorização do património natural e cultural, b) a qualificação e
diversificação da oferta turística e c) a funcionalidade do conjunto, conferindo uma
identidade à imagem da península.
1

Alterado pelas Deliberações da Assembleia Municipal de Grândola de 29 de Junho de 2001, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 15, de 18 de Janeiro de 2002 (Declaração n.º 17/2002); de 5 de
Março de 2002, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 11 de Julho de 2002 (Declaração
n.º 218/2002); e de 16 de Agosto de 2007, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 31, de 13
Fevereiro de 2008 (Deliberação n.º 353/2008).
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O PU destinou a UNOP 7 – Núcleo Turístico Sol-Norte – a uma ocupação exclusivamente
turística, integrando empreendimentos turísticos, área de comércio e serviços e diversos
tipos de áreas verdes (Artigo 43.º).
A UNOP 8 – Núcleo Turístico Sol-Sul – deverá ser vocacionada para uma ocupação
exclusivamente turística, enquadrada numa área orientada para o desenvolvimento dos
produtos turísticos ligados à natureza e ao ambiente (Artigo 44.º).

 PLANO

DE

ORDENAMENTO

DA

RESERVA NATURAL

DO

ESTUÁRIO

DO

SADO (PORNES) - Resolução do

Conselho de Ministros n.º 182/2008, de 24 de Novembro
Contam-se, entre os objectivos do PORNES:
 Artigo 2 – c): “Fixar os usos e o regime de gestão compatíveis com a protecção e a

valorização dos recursos naturais e o desenvolvimento das actividades humanas em
presença, tendo em conta os instrumentos de gestão territorial convergentes na área
da Reserva Natural do Estuário do Sado”;
 Artigo 3 – c) “Promover o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações em

harmonia com a conservação dos valores naturais e paisagísticos em presença;”.
A estratégia subjacente ao actual Plano de Ordenamento da RNES (PORNES), aprovado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 182/2008, de 24 de Novembro, é a zonação do
território desta Reserva Natural de acordo com a sua efectiva sensibilidade ambiental e
valores em presença. São estabelecidos, tanto para as áreas terrestres como para as áreas
estuarinas, cinco classes/níveis de protecção, que procuram reflectir também a localização
das diferentes unidades territoriais e a sua articulação funcional com o território envolvente,
nomeadamente no que diz respeito às funções de tampão e transição relativamente a áreas
exteriores à RNES.
Parte da área da UNOP 8 está integrada na Reserva Natural do Estuário do Sado, mais
especificamente na área da Reserva Botânica das Dunas de Tróia. Quase toda a área da UNOP 8
integrada na RNES está classificada no âmbito do PORNES como área de Protecção Total (Figura
III.1). De acordo com o Artigo 12.º do PORNES, as áreas de protecção total têm, entre outros
objectivos:
“a) Garantir a manutenção

dos elementos e

dos processos naturais em

estado

tendencialmente imperturbável;
b) Preservar amostras ecologicamente representativos num estado dinâmico e evolutivo;
d) Garantir condições de tranquilidade necessárias para espécies sensíveis da fauna;”
Ainda de acordo com o mesmo artigo do PORNES, “nas áreas de protecção total, a intervenção
humana é fortemente condicionada, devendo subordinar–se à conservação dos valores naturais
em presença, com os quais é incompatível qualquer tipo de utilização do solo, da água e do ar.”
As disposições específicas das áreas de protecção total, enunciadas no Artigo 13.º do PORNES,
determinam que “as áreas de protecção total são áreas non aedificandi onde a presença humana só

é permitida:
a) Para fins de investigação científica;
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b) Para monitorização ambiental e para realização de acções de salvaguarda e gestão da área
e dos interesses de conservação que levaram à sua classificação;
c) Para vigilância e fiscalização pelas entidades competentes;
d) Em situações de risco ou calamidade;
e) Aos funcionários ou comissários das entidades públicas com competências legais, bem
como aos respectivos proprietários, arrendatários ou usufrutuários ou aos seus
mandatários ou comissários;
f) Em casos excepcionais de visitação devidamente justificados;
g) A funcionários ou comissários do ICNB, I. P.
2 — Nos casos referidos nas alíneas a), b) e f) do número anterior, a presença humana está
sujeita a autorização do ICNB, I. P.
3 — Nas áreas de protecção total apenas são permitidas acções de conservação da natureza e
actividades de investigação e monitorização compatíveis com os objectivos indicados no n.º
3 do artigo anterior, bem como obras de conservação e acções de recuperação e
valorização do património natural (…)”.
A restante área está classificada como Área de Protecção Complementar de tipo I (PCI)
que corresponde a “espaços que estabelecem o enquadramento, transição ou amortecimento
de impactes relativamente a áreas que possuem outros regimes de protecção, mas que
podem também incluir áreas de habitats naturais, importantes no seu conjunto para a
conservação da natureza, que devem ser mantidas ou valorizadas, a par da promoção do
desenvolvimento sustentável” (n.º 1, do Artigo 18.º do PORNES).
Entre os objectivos das áreas PCI contam-se (n.º 3, do Artigo 18.º do PORNES):
“a) Compatibilizar a actividade humana com os valores naturais e paisagísticos;
b) Implementar medidas de gestão que promovam o uso sustentável dos recursos,
garantindo o desenvolvimento socioeconómico local; (…)
d) Criar áreas de transição ou amortecimento de impactes, necessárias à protecção das
áreas com regimes de protecção superiores.”
Nas áreas PCI, as alterações das utilizações actuais do solo, bem como as obras de
construção de edificações de apoio às actividades de turismo de natureza, ficam sujeitas a
autorização do ICNB (n.º 2, do Artigo 19.º do PORNES).
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Figura III.1. Detalhe da planta de síntese do PORNES na envolvente das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia.
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III.6. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (AC)
 WHITE

PAPER

– ADAPTING

TO CLIMATE CHANGE: TOWARDS A

EUROPEAN FRAMEWORK

FOR ACTION.

COM(2009) 147 Final, de 1 de Abril
Este livro branco propõe a criação de uma directiva europeia de adaptação às alterações
climáticas,

que,

(nomeadamente

no
nos

futuro

próximo,

ecossistemas

terão

costeiros)

impactes
e

em

previsíveis
vários

nos

sectores

ecossistemas
de

actividade,

nomeadamente na agricultura e no turismo. Em relação a este último sector, o livro branco
refere especificamente a probabilidade de o turismo vir a sofrer com o aumento das
temperaturas nas regiões mediterrânicas e que “formas de turismo insustentáveis podem
exacerbar os efeitos negativos das alterações climáticas”. A juntar a este aspecto haverá
ainda que considerar, entre outros, os efeitos das AC na saúde humana e na de animais e
plantas, e as alterações na qualidade e disponibilidade de água.
Este documento urge/insta a UE e os estados membros a integrarem os impactes das AC
nos processos de AIA e AAE.

 ESTRATÉGIA NACIONAL

DE

ADAPTAÇÃO

ÀS

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (ENAAC) Resolução do Conselho

de Ministros n.º 24/2010, de 1 de Abril
A ENAAC identifica as alterações climáticas como “uma das maiores ameaças ambientais,
sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na actualidade (…)” sendo
que “as alterações nos padrões climáticos são já bastante marcadas”. A ENAAC defende, por
isso, a necessidade de adaptação às AC e tem o seu fulcro na redução da vulnerabilidade e
no aumento da capacidade de resposta às AC. Para tal, identifica um conjunto de sectores
estratégicos, de acção prioritária na adaptação aos efeitos das AC, nomeadamente, o
ordenamento do território, os recursos hídricos, a segurança de pessoas e bens, a saúde, a
biodiversidade, o turismo e as zonas costeiras, todos eles relevantes no contexto da presente
avaliação.
Esta estratégia salienta ainda o papel dos diferentes actores na adaptação às AC,
nomeadamente:
 Autoridades regionais e autarquias: espera-se que “façam uso do seu conhecimento

local detalhado, na identificação de prioridades de actuação, na incorporação do
conhecimento sobre cenários climáticos e seus impactes nos instrumentos de
planeamento local e na aplicação de medidas de adaptação nos domínios sob sua
competência”;
 Empresas: “esperar-se-á a integração dos riscos associados às AC nas análises de

risco para o seu negócio, bem como a aplicação de medidas que previnam, minimizem
ou anulem esses riscos (…)”.

III.7. QUADRO SÍNTESE
A tabela III.2 sintetiza a informação contida neste capítulo e as temáticas relevantes para
cada uma.
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ENDS





RJCNB





ENGIZC





RN2000



SITIO PTCON0011





PSRN2000





RNES





Alterações
climáticas



Desenvolvimento
económico e
turismo

ENCNB

Recursos hídricos



Paisagem

Conservação
da Natureza e
desenvolvimento
sustentável

CDB

Ordenamento
do território

Instrumento
considerado

Tabela III.2. Quadro síntese com a relação entre os instrumentos legais relevantes para a área das
UNOP 7 e 8 do PU de Tróia e a sua relevância neste território, de acordo com as várias áreas temáticas
consideradas.
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 Relevância elevada

 Relevância média
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IV. FACTORES AMBIENTAIS

A caracterização do estado actual do ambiente passível de ser afectado de forma
considerável por futuras intervenções na área correspondente às UNOP 7 e 8 do PU de Tróia
foi realizada considerando seis factores ambientais, analisados a diferentes escalas (Tabela
IV.1).
Para além da análise relativa à situação actual do território para cada um dos referidos
factores ambientais considerados (feita em seguida), no final do presente capítulo discute-se
ainda a provável evolução do ambiente na ausência do PP em análise, nomeadamente num
cenário de alterações climáticas expectáveis.

Tabela IV.1. Factores analisados na AAE e respectivas escalas de análise.
Factores

Escala

Clima actual

Regional e Local

Hidrogeologia e Recursos Hídricos

Regional

Solos

UNOP 7 e 8

Dinâmica costeira

UNOP 7 e 8 e integração regional

Biodiversidade

UNOP 7 e 8

Paisagem

UNOP 7 e 8

Socioeconomia

Regional (concelhos envolventes) e nacional

IV.1. CLIMA
De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do Sado (2002), o clima deste território é,
em termos gerais, temperado (mesotérmico), e caracterizado pela ocorrência de invernos
chuvosos e de verões secos. A temperatura média anual é próxima dos 16º C em quase toda
a bacia, variando, na região costeira, entre 19º C nos meses mais quentes (Julho e Agosto) e
12º C no mês mais frio, o mês de Janeiro. A precipitação média anual na orla costeira é
inferior a 600 mm e o regime pluviométrico é caracterizado por um semestre húmido,
correspondente à estação fria (Outubro–Março), no qual se concentra cerca de 78 % da
precipitação, e por um semestre seco, correspondente à estação quente, em que, nos meses
de Julho e Agosto, praticamente não ocorre precipitação.
Dados obtidos na estação meteorológica localizada no campo de golfe do Troiaresort para
os últimos 5 anos, indicam valores de temperatura média anual de 17,3º C. Nos meses mais
frios (Dezembro a Fevereiro) os valores médios rondam os 12,3º C e nos mais quentes
(Julho e Agosto) os 21,9º C, tendo sido atingidos mínimos e máximos absolutos,
respectivamente, de 1º C e de 37º C.
A precipitação total anual média na área foi de c. de 342 mm, tendo sido atingidos valores
máximos diários de 25 mm. Tal como na restante área da bacia hidrográfica do Sado, o
regime pluviométrico é caracterizado por um semestre de maior precipitação, que
corresponde aos meses de Outubro a Março, e um semestre de precipitação mais reduzida,
correspondente aos meses de Abril a Setembro, sendo que em Julho e Agosto a precipitação
chega mesmo a ser praticamente nula.
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Relativamente ao regime de vento, embora sejam predominantes os ventos do quadrante
norte (c. de 60 % das ocorrências), é aos rumos de sudoeste e oeste que correspondem os
ventos de maior intensidade (foi registado um valor máximo de 17,7 m/s, quando a
intensidade média anual foi de c. de 3 m/s), e como tal, potenciadores de episódios de
transporte sólido eólico.
No que respeita a outros parâmetros mesológicos, a tendência de evolução da radiação
total diária é similar à da temperatura, apresentando um aumento progressivo até aos
meses de verão e, desde aí, uma diminuição até aos de inverno. Este padrão reflecte a maior
intensidade da radiação e o maior número de horas diárias de luz nos meses de verão, sendo
a radiação total diária média anual de 17 522 kJ/m2.
A humidade do solo média anual é de 6,3 %, seguindo um padrão relativamente
homogéneo durante todo o ano, com os valores mais baixos a ocorrerem nos meses mais
quentes e os mais altos nos meses mais frios. A mesma tendência verifica-se também para a
humidade relativa do ar, no entanto com variações de maior amplitude. O valor médio anual
é de c. de 70 %, observando-se mínimos absolutos diários de 13 % e máximos de 96 %.
Também a pressão atmosférica se apresenta relativamente constante ao longo do ano, em
torno do valor de referência de 760 mm/Hg. Exceptuam-se apenas alguns períodos de baixas
pressões nos meses mais frios (Dezembro a Fevereiro).

IV.2. HIDROGEOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
IV.2.1. ESTRUTURA TECTÓNICA
Do ponto de vista tectónico regional, a falha do vale inferior do Tejo é a que mais pode
influenciar a estrutura tectónica da região vestibular do rio Sado. Existe também uma falha
activa importante, com componente de movimentação vertical, situada aproximadamente à
latitude de Grândola (Figura IV.1).

x

X - Grândola
Figura IV.1. Enquadramento Neotectónico de Portugal. O círculo a verde indica a área de estudo.
Fonte: Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala 1:1 000 000.
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Reconhecimentos geofísicos na península de Tróia apontam para a probabilidade de
existência de uma tectónica fracturante, mais acentuada na área norte da península, onde se
conjugam duas famílias de falhas com direcções NO-SE e E-O.

IV.2.2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO
Em termos geológicos, na península de Tróia predominam formações de origem recente.
Existem registos históricos que sugerem que, há cerca de 2000 anos, o actual território seria
uma sucessão de ilhas barreira, cujas dimensões permanecem desconhecidas. Na zona
estuarina dominam os aluviões do Quaternário e na península propriamente dita dominam as
formações dunares, que atingem a altura máxima no vértice geodésico da Malha da Costa
(27 m).
Em termos gerais, podem considerar-se três unidades fundamentais na península de Tróia
(Figura VI.2):
 Formações recentes - areias de praia e de duna com intercalações de níveis de areias

grosseiras. A espessura destas formações é irregular, até porque nela se reflecte a
própria topografia actual - espessura média 30 a 50 metros;
 Formações Plio-Plistocénicas - camadas areno-argilosas e argilosas, sob as formações

arenosas do complexo superior, com espessura variável - 60 a 80 m;
 Formações Miocénicas - constituídas por camadas mais compactas, argilosas e

carbonatadas. Estas camadas vão aproximadamente dos 120 aos 260 m de
profundidade.

Designação

Litologia Dominante

Espessura Média

A. Formações
Recentes

Areias de duna e praia

30 a 50 metros de espessura

B. Formações
PlioPlistocénicas

Areias e arenitos argilosos
com níveis de argilas
arenosas

60 a 80 metros de espessura

C. Formações
Miocénicas

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

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

Figura IV.2. Sequência lito-estratigráfica na península de Tróia (Fonte: EIA da Marina e Novo Cais dos
“ferries” do Troiaresort, 2003).
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IV.2.3. RECURSOS HÍDRICOS
A península de Tróia integra-se no Sistema Aquífero da Bacia do Tejo-Sado – Margem
Esquerda (T3). Este sistema é constituído por um aquífero superior livre (camadas do topo
do Pliocénico e depósitos detríticos mais recentes) sobrejacente a um aquífero confinado ou
semi-confinado, multicamada (depósitos arenosos da base do Pliocénico e camadas
gresocalcárias do Miocénico).

IV.2.3.1. AQUÍFERO SUPERFICIAL
O aquífero superficial associado ao cordão dunar, pouco espesso e muito estreito, é o que,
pela sua constituição, pelo processo de recarga natural e pelo modelo de fluxo condicionado
pelas massas de água salgada envolventes, tem maior significado em termos de interacção
com os ecossistemas superficiais presentes na área (Figuras VI.2 e VI.3).
A espessura do aquífero varia localmente, entre os 50 e os 90 metros. O aquífero é
geralmente limitado inferiormente por uma série de camadas mais ou menos argilosas,
funcionando como aquitardo, que são sobrejacentes aos grés do Miocénico. É de notar que
por vezes, a passagem das areias para os grés faz-se sem a presença das camadas
argilosas, constituindo aí locais em que se poderá dar a recarga do aquífero superior por
águas do aquífero inferior sob pressão.
Neste aquífero superficial, a água é extremamente mineralizada, com elevados teores em
cloreto de sódio, em consequência da alimentação lateral do mar e do estuário que o
confinam. Nas zonas mais largas da península, sobrepondo-se à água salgada, existe uma
pequena e pouco espessa lente de água doce a salobra, resultante da precipitação local.
Como suporte dos ecossistemas superficiais, e encontrando-se numa situação de equilíbrio
instável, este aquífero não constitui, em caso algum, um recurso a considerar para o
abastecimento de água potável.

Figura IV.3. Representação esquemática do Aquífero Superficial da península de Tróia (em secção
transversal) (Fonte: EIA da Marina e Novo Cais dos “ferries” do Troiaresort, 2003).
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IV.2.3.2. AQUÍFERO PROFUNDO – DE ABASTECIMENTO
As camadas impermeáveis sobrejacentes a este aquífero constituem o confinamento a
tecto destes níveis mais profundos e reduzem os efeitos da pressão induzida pelas massas
de água salgada. A espessura deste aquífero é bastante variável, podendo ultrapassar os
200 m.
A existência de zonas localmente muito tectonizadas pode, no entanto, induzir alterações
neste descritivo geral, sobretudo no que concerne à qualidade da água, que pode apresentar
aumentos de salinidade.
A recarga do sistema faz-se por precipitação atmosférica e por infiltração nos leitos das
linhas de águas, na parte mais elevada do seu percurso na bacia.
Todos os furos profundos existentes na região captam este aquífero. Análises efectuadas
às águas das captações de abastecimento em 2009 revelaram que todos os valores se
encontram abaixo dos respectivos Valores Máximos Admissíveis (VMAs) para águas doces
subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano (Decreto-Lei n.º
236/98, de 1 de Agosto).

IV.3. SOLOS
Face à baixa diversidade geológica e à “juventude” geológica da península (cf. ponto
IV.2.2., acima), o tipo de solos presentes neste território é pouco diverso. Pela análise da
figura IV.4., pode-se constatar que no território das UNOP 7 e 8 dominam os solos do tipo
Rg - Regossolos psamíticos não húmidos, que ocupam cerca de 80 % da sua área,
incluindo toda a parte interior do território. Os restantes 20 % restringem-se à face marinha
do território, incluindo as zonas de praia e os cordões de duna primária e são ocupados por
areias de praia que correspondem a solos ASoc – Solos salinos oceânicos com
carbonatos.
De um modo geral, os regossolos caracterizam-se por possuir uma textura com
dominância da fracção arenosa grosseira e frequentemente, com menos de 10% de fracção
argilosa e um teor ainda menor de limo (Kopp et al. 2000). Apresentam capacidades de
campo e de armazenamento relativamente baixas. São geralmente solos isentos de
carbonatos, com valores de pH não muito ácidos, por vezes ligeiramente alcalinos. A
permeabilidade é geralmente alta, sendo solos susceptíveis à erosão (Kopp et al. 2000).
Os solos salinos são solos originados por aluviões marinhos e como tal caracterizam-se
pela riqueza em sódio, proveniente do sal marinho e em carbonatos provenientes das
conchas, constituídas por carbonato de cálcio (CaCO3) e que constituem parte importante
dos sedimentos.
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Figura IV.4. Tipos de solos presentes nos territórios das UNOP 7 e 8 (Fonte: IDRHa; Carta de solos de
Portugal).
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IV.3.1. EVOLUÇÃO DOS SOLOS NA ÁREA DE ESTUDO
O início do processo de desenvolvimento dos solos dá-se nas praias, onde os
sedimentos transportados pelo mar e pelo vento se depositam. A presença de
plantas colonizadoras tolerantes à salinidade e à mobilidade do substrato como
Elymus farctus, Otanthus maritimus e Eryngium maritimum, constitui um obstáculo
que permite um abrandamento na velocidade do vento e a deposição dos
sedimentos por ele transportados, originando uma duna embrionária, pouco
desenvolvida em altura. Imediatamente para o interior, as comunidades de estorno
(Ammophila arenaria), uma gramínea cespitosa com um sistema rizomatoso muito
desenvolvido, são as principais responsáveis pelo crescimento em altura das dunas,
dando origem à duna primária e à edificação de cordões dunares, de orientação
paralela à praia.
Atrás destes cordões situam-se geralmente depressões, nas quais o vento é mais
calmo e permite a colonização por espécies arbustivas. Estas originam comunidades
abertas e de baixa estatura, mas que permitem uma maior estabilização das areias
e o início do processo de evolução dos solos, através de processos de lixiviação e
integração de matéria orgânica das folhas. O pH destes solos é básico, uma vez que
uma importante parte dos constituintes das areias são conchas, ricas em carbonato
de cálcio.
O estudo da distribuição do pH do solo efectuado por Pinto et al. (2001)
constatou que na zona norte da península a distribuição do pH é consistente com a
variação de idade dos terrenos. Os terrenos mais jovens apresentam pH mais
elevado e localizam-se ao longo da face oceânica onde os sucessivos avanços e
recuos

da

linha

de

costa,

não

permitem

a

estabilização

das

areias

e

desenvolvimento de solos.
À medida que nos afastamos do mar em direcção a leste, as comunidades
arbustivas vão-se tornando cada vez mais desenvolvidas, quer em porte, quer em
densidade de indivíduos. A idade destes terrenos aumenta progressivamente e o pH
do solo vai diminuindo, até perto da linha de costa estuarina, onde volta a ocorrer
uma estreita faixa de dunas recentes.
O mecanismo que em parte poderá explicar este fenómeno decorre da lixiviação
dos catiões dos horizontes superficiais do solo, arrastados pelas águas de
precipitação. O aumento de idades dos edifícios dunares representa um período
mais longo de lixiviação e logo, de perda de catiões, o que conduz à acidificação
gradual do solo. Face ao clima pouco chuvoso em Tróia, a acidez do solo assinalada
na zona interior do território resultará de um longo período de evolução, na ordem
das centenas de anos, podendo-se afirmar que corresponde a uma zona estável do
ponto de vista morfogenético, no qual a actividade biológica pôde evoluir ao longo
consideráveis intervalos de tempo (Pinto et al. 2001). A presença de diversas
plantas acidófilas como Calluna vulgaris, Ulex australis subsp. welwitschianus e
Juniperus navicularis comprova a acidez destes territórios e contribui também para
a sua acidificação, através da decomposição dos seus caules e folhas

e

incorporação de matéria orgânica no solo.
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Figura IV.5. Capacidade de uso dos solos presentes na área das UNOP 7 e 8 de Tróia (Fonte: IDRHa;
Carta de capacidade de uso de solos de Portugal).
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IV.3.2. CAPACIDADE DE USO
Relativamente à sua capacidade de uso, os solos do tipo Regossolo presentes neste
território enquadram-se na classe E (Figura IV.5). Esta classe engloba os solos que
apresentam limitações de uso muito severas, não sendo susceptíveis de utilização agrícola, e
com grandes limitações no seu aproveitamento para pastagens ou exploração florestal.
Apresentam riscos de erosão muito elevados e, em muitos casos, não são susceptíveis de
qualquer utilização económica, podendo destinar-se a vegetação natural ou floresta de
protecção ou recuperação. Na área de estudo, enquadram-se na sub-classe Ee, sendo
considerados como solos susceptíveis de erosão e escoamento superficial. As limitações
destes solos para aproveitamento florestal estão bem patentes no estado pouco saudável dos
eucaliptais que ocupam o território. O pinhal parece ser uma opção mais acertada, mas
ainda assim condicionada actualmente pela doença do nemátode do pinheiro.
As areias de praia enquadram-se na classe dos solos salinos - ASoc que não apresenta
potencial de uso agrícola, pastoril ou florestal.

IV.4. DINÂMICA COSTEIRA
IV.4.1. INTRODUÇÃO
A localização das UNOP 7 e 8, sensivelmente a meio da península de Tróia, bem como o
facto de estar já fora da protecção, no que respeita à agitação marítima, conferida pelo
Cambalhão (Figura IV.6), resulta numa maior vulnerabilidade da costa neste troço,
comparativamente com o troço mais a norte (Costa, 2009). De facto, o Cambalhão, que
corresponde a um corpo arenoso, intertidal e subtidal pouco profundo, inserido no delta de
vazante do rio Sado, apresenta um efeito regulador no balanço sedimentar da península,
estendendo-se a sua influência até à latitude da UNOP 6 (Soltróia) (Gomes et al., 2003;
Silveira, 2006; Ferraz, 2007).
Assim, ao contrário do que acontece no vértice noroeste da península – troço mais
dinâmico da área, caracterizado pela alternância de fenómenos de erosão e acreção a nível
da face de praia, presentemente, como um balanço positivo mantido, e acumulação de areias
eólicas a nível dos edifícios dunares (Carapuço, 2005; Silveira, 2006; IMAR, 2010),
associado à proximidade ao Cambalhão – nas UNOP 7 e 8 verifica-se um padrão de:
1) Erosão dominante e consequente encurtamento dos perfis de praia e aumento do
declive da face de praia, no pós-inverno e;
2) Acreção dominante no pós-outono e pós-primavera (Costa, 2009).
Este padrão está em consonância com o da generalidade das costas mundiais (Bird,
1996).
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Figura IV.6. Localização das UNOP 7 e 8 do Plano de Urbanização de Tróia na península, e sua posição
relativa ao banco do Cambalhão, no delta de vasante do estuário do Sado (imagem de satélite de 2007,
©2010 Google Maps – maps.google.com).

UNOP 7

UNOP 8

Figura IV.7. Fotografia aérea de 1948, para a área das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia, com a delimitação
da intrusão marinha no sistema dunar, a tracejado.
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IV.4.2. EVOLUÇÃO RECENTE (1948-2004)
O limite da interface oceano-duna visível na fotografia aérea de 1948 (Figura IV.7)
reflecte

uma

morfologia

moldada

pela

ocorrência

de

galgamentos

marinhos

(com

reentrâncias ou cortes no cordão dunar), traduzindo a acção da agitação local que, em
eventos extremos de marés elevadas e ventos intensos, alcançou o interior do sistema
dunar.
Entre 1948 e 2004, a faixa costeira correspondente às UNOP 7 e 8 evoluiu, com a
instalação de um sistema dunar primário e com a consolidação do sistema dunar secundário,
presentemente robusto e com cotas elevadas, ainda que com uma morfologia que evidencia
as cicatrizes de galgamento visíveis na imagem de 1948 (Figura IV.8).

Cordão
dunar secundário

Figura IV.8. Modelo digital de elevação da área das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia, em 2004, onde é bem
visível o alinhamento do cordão dunar secundário (linha cinzenta). A tracejado, as cicatrizes de
galgamento.
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Figura IV.9. Modelo digital de elevação da área de praia e duna das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia, em Julho de 2008.
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Figura IV.10. Mapa de declives decorrente do modelo digital de elevação da praia e duna das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia, em Julho
de 2008.
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IV.4.3. SITUAÇÃO ACTUAL (2008 - 2010)
A partir de levantamentos topográficos efectuados em Julho de 2008, foi produzido um
modelo digital de elevação (MDE) para a área de praia/duna das UNOP 7 e 8 (Figura IV.9).
A nível da UNOP 7, esse MDE revela a presença de um cordão dunar frontal com áreas
pouco robustas (nomeadamente, seguidas por uma depressão larga e bem definida) e,
apenas a uma maior distância no sentido de terra, uma crista dunar (secundária) bem
desenvolvida.
Na UNOP 8, a frente dunar apresenta-se mais robusta, não se evidenciando qualquer cavo
posteriormente à duna primária. Na zona mais a sul, ocorre mesmo uma duna frontal
robusta e de cotas elevadas, ainda que com alguns cortes eólicos.
A partir do MDE, foi elaborado um mapa de declives (Figura IV.10), que evidencia a
localização de estruturas morfológicas como uma marcada escarpa na duna frontal –
indicadora de erosão – e a crista da berma. Entre estas duas estruturas é possível localizar o
terraço da berma, área de especial importância pelo potencial de ocupação a nível balnear, e
a face de praia. A figura IV.11 ilustra as características fisiográficas dominantes numa praia.
Em Julho de 2008, ao longo de quase toda a extensão de costa das UNOP 7 e 8, existia
uma escarpa bem definida na duna frontal, ocorrendo os maiores declives e a maior altura
na área central do território, o que corresponde a uma maior influência erosiva da agitação
local. Apenas em dois locais não foi observada a referida escarpa, havendo um
desenvolvimento normal da duna embrionária (Figura IV.10).
A crista da berma, que corresponde à inflexão existente entre o terraço da berma (área de
menor declive) e a face de praia (área mais inclinada) (Figura IV.11), é também facilmente
identificável ao longo de toda a área das UNOP 7 e 8 (Figura IV.10).
Com base nesta informação, delimitou-se o terraço da berma – compreendido entre a
crista da berma e a escarpa da duna – a área tipicamente usada para avaliar o potencial de
utilização balnear. No entanto, em preia-mar (maré cheia) de águas vivas (as maiores
marés), na faixa costeira das UNOP 7 e 8, o mar chega regularmente à base da duna,
inviabilizando a utilização balnear da área (Figura IV.11). Para avaliar a dimensão deste
fenómeno ao longo desta costa, sobrepôs-se, à área do terraço da berma, a linha de cota 1,5
m acima do Nível Médio do Mar (NMM) (3,5 m acima do Zero Hidrográfico – ZH), que
corresponde ao nível de preia-mar médio de águas vivas (Figura IV.12).
Para a maior parte da área considerada, a linha de cota 1,5 m NMM não ultrapassava o
limite inferior do terraço da berma. Contudo, na área junto ao limite sul da UNOP 7, o nível
de maré coincidia com o limite superior do terraço da berma, o que inviabiliza a sua
utilização balnear nos períodos de marés vivas, não apenas durante a maré cheia, mas
mesmo durante o período em que a praia/areia, apesar de emersa, permanece húmida
(Figura IV.11).
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crista da berma

escarpa da duna frontal

duna embrionária

terraço da berma
face de praia

areia molhada

areia seca

Figura IV.11. Estruturas morfológicas (de praia/duna) principais na área das UNOP 7 e 8. Destaque para a
estreita faixa de areia seca após uma preia-mar de águas vivas e que constitui, de facto, a área com potencial
de utilização balnear.
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Figura IV.12. Sobreposição da linha de cota 1,5 m NMM (nível de preia-mar médio de marés vivas) com a área do terraço da berma de praia (compreendido entre as linhas
da crista da berma – do lado do mar – e da escarpa da duna frontal – do lado de terra), ao longo das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia, em Julho de 2008. Delimitado a tracejado
encontra-se o local onde o nível de maré ultrapassa o limite inferior do terraço de berma.

48

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

Para acompanhar a evolução do sistema, durante 2009 e 2010 foram monitorizados oito
perfis ao longo da costa das UNOP 7 e 8 (Costa, 2009; Figura IV.13).

Figura IV.13. Localização dos perfis de praia (1 a 8) nas UNOP 7 e 8 do PU de Tróia (Costa, 2009).

Este estudo revelou um padrão de erosão dominante ao longo de toda a faixa costeira.
De facto, a comparação dos referidos perfis entre a situação de pós-inverno de 2009 e a de
2010 (Figuras IV.14 e IV.15) permite verificar:
 Perfil 1: recuo da crista da escarpa de duna (6-7 m acima do ZH) e da crista da

berma (4 m acima do ZH), em c. 10 m, com manutenção do declive da face de praia;
 Perfil 2: erosão ao longo de todo o perfil, em especial nas cotas mais baixas, com um

recuo máximo de c. de 25 m sobre o NMM e um significativo aumento de declive da
face de praia;
 Perfil 3: constância na parte mais alta da praia (cota de 8 m acima do ZH),

observando-se no entanto o recuo da crista da berma (4-5 m ZH) em c. de 7 m e um
ligeiro aumento do declive da face de praia;
 Perfil 4: recuo (e ligeira perda de cota) da crista da escarpa de duna em c. de 7 m, e

avanço da crista da berma de c. 15 m, com rebaixamento do terraço de berma e
ligeira diminuição do declive;

49

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

 Perfil 5: estabilidade relativa a nível das cotas mais altas (com uma ligeira perda de

cota sobre a crista da escarpa da duna e o terraço da berma), um avanço da crista da
berma em c. de 20 m e manutenção do declive da face de praia;
 Perfil 6: ligeira erosão ao longo de toda a sua extensão, com o recuo da crista da

berma em c. de 10 m e uma diminuição do declive que resulta numa linearização do
perfil;
 Perfil 7: erosão na área compreendida entre a crista da escarpa da duna e a crista da

berma, bem como sobre a crista da berma, com recuo em c. de 10 m e manutenção
do declive da face de praia;
 Perfil 8: um padrão de variação semelhante ao do perfil 7, embora com diminuição do

declive.
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Figura IV.14. Perfis de praia 1, 2, 3 e 4 na situação de pós-inverno (Março) de 2010 e do ano anterior,
2009 (Escala vertical sobreelevada de 3x).
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Figura IV.15. Perfis de praia 5, 6, 7 e 8 na situação de pós-inverno (Março) de 2010 e do ano anterior,
2009 (Escala vertical sobreelevada de 3x).
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IV.4.4. SÍNTESE
O padrão erosivo detectado nos últimos anos poderá contribuir para reduzir ainda mais a
actual área de praia passível de utilização balnear e, desta forma, limitar ainda mais o
potencial balnear ao longo das UNOP 7 e 8. Para além deste aspecto, o padrão detectado
torna

de

extrema

importância

a

preservação

total

do

sistema

dunar

(frontal

e

interior/primário e secundário) por forma a diminuir a vulnerabilidade desta faixa costeira.
O cordão dunar secundário, robusto e de cotas elevadas, visível no MDE de 2004,
apresenta uma morfologia claramente moldada pelas formas de galgamento, aquando de um
fenómeno de intrusão marinha. Apesar de as cicatrizes (reentrâncias ou cortes no cordão
dunar) que apresenta representarem zonas de maior vulnerabilidade face a uma eventual
nova situação de intrusão marinha, este cordão dunar secundário constitui-se, actualmente,
como a protecção mais robusta e eficaz contra eventuais avanços do mar na faixa litoral das
UNOP 7 e 8, pelo que deverá ser preservado nas melhores condições (Figura IV.16).
Tendo em conta que o desenvolvimento dunar na sua zona frontal se encontra ainda
numa fase de maturação, é na linha de base da duna que se deverá estabelecer um limite de
protecção estrita, sob pena de fragilização adicional do sistema. Na figura IV.16 são
apresentadas as posições actuais das linhas de crista e base posterior da duna secundária no
território das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia.

Figura IV.16. Sobreposição das linhas que identificam a crista e a base do cordão dunar secundário no
modelo digital de elevação da área de praia e duna das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia, em 2004.
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IV.5. BIODIVERSIDADE
IV.5.1. FLORA E HABITATS
IV.5.1.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL
Localizada numa das zonas de maior largura da península de Tróia, o território das UNOP
7 e 8 apresenta um sistema dunar bem desenvolvido, onde se podem encontrar as
comunidades vegetais características da sucessão ecológica em dunas, incluindo os zimbrais
em muito bom estado de conservação.
Na face de praia, as dunas embrionárias encontram-se revestidas por extensos
povoamentos de Elymus farctus, frequentemente acompanhado por Euphorbia paralias,
Eryngium maritimum e Calystegia soldanella. Avançando para o interior, encontram-se as
comunidades de Ammophila arenaria que permitem a estabilização das areias e dão início ao
processo de edificação dunar, formando cordões de duna primária paralelos à linha de costa.
No espaço entre os cordões dunares, mais abrigado dos ventos e da salsugem marinha,
originam-se

condições

para

o

estabelecimento

de

espécies

arbustivas,

formando

comunidades de porte pequeno e aspecto pulvinado, ricas em diversidade: Thymus carnosus,
Armeria pungens, Artemisia crithmifolia, Helichrysum picardii, são algumas das principais
espécies presentes. Ainda mais para o interior encontram-se os matos de porte médio-baixo,
dominados Corema alba, por vezes em povoamentos quase monospecíficos. Os zimbros
(Juniperus turbinata) começam a surgir nestes matos, primeiro como indivíduos isolados ou
pequenos núcleos, e posteriormente, em zonas mais abrigadas ou interiores, formam
matagais fechados e altos, em muito bom estado de conservação, que correspondem à etapa
final da estabilização dunar. Podem também se encontrar algumas manchas de pinhal,
principalmente de pinheiro-bravo, plantadas por mão humana.
As formações dunares interiores das UNOP 7 e 8 correspondem a paleodunas, com um
longo período de evolução. Os fenómenos de arrastamento dos catiões dos horizontes
superficiais dos solos por acção das chuvas e a incorporação da matéria orgânica vegetal,
permitiram o desenvolvimento do solo, que se tornou gradualmente mais ácido. Esta acidez
do solo originou condições para o desenvolvimento de comunidades vegetais bastante
diferentes das encontradas nas áreas de solo de pH básico ou neutro. Grande parte desta
área foi até recentemente ocupada por eucaliptais, cujos indivíduos se encontram
actualmente em recuperação, após um corte raso em 2007. Actualmente, após a remoção
quase completa do estrato arbóreo, a paisagem é caracterizada por matos baixos de
espécies xerófilas como Lavandula pedunculata subsp. lusitanica, Thymus capitellatus,
Halimium calycinum e Halimium halimifolium, muitas vezes associados a zimbrais jovens e
abertos de Juniperus turbinata. Pontualmente ocorrem formações arbustivas altas com
Juniperus turbinata, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, Osyris lanceolata e menos
frequentemente

matos

dominados

por

Ulex

welwitschianus,

Juniperus

navicularis

e

Rosmarinus officinalis.
A zona Sul da UNOP 8, abrangida pela Reserva Natural do Estuário do Sado, foi
considerada no Plano de Ordenamento da RNES como Protecção total tipo I devido à
presença de zimbral e matos esclerófilos em bom estado de conservação. A zona de praia foi
classificada como Protecção complementar tipo I.
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IV.5.1.2. COBERTO VEGETAL
Os levantamentos de campo realizados entre Janeiro e Junho de 2008, no território das
UNOP 7 e 8 permitiram recolher a informação necessária para efectuar a cartografia do
coberto vegetal e dos habitats com estatuto de protecção, ao abrigo do Decreto-Lei nº
49/2005, de 24 de Fevereiro de 2005 – Anexo B-I.
Foram também assinalados os locais de ocorrência de espécies com estatuto de
protecção, ao abrigo do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro de 2005 (anexos B-II,
B-IV e B-V). A posição de todas as localizações foi registada com auxílio de um receptor de
GPS portátil Garmin, modelo GPSMAP60. Na cartografia foi utilizado o software ESRI ArcInfo
9.2, tendo a digitalização sido efectuada sobre ortofotomapas de 2002, à escala de 1:1200.
Para a cartografia do coberto vegetal (Figura IV.17.) foram definidas as seguintes
tipologias de comunidades vegetais e de ocupação do solo:
 Praia – Inclui as áreas de praia não revestidas com vegetação ou com vegetação

muito incipiente;
 Duna primária – Inclui as áreas de duna embrionária e/ou primária, dominadas por

formações herbáceas de Elymus farctus e/ou Ammophila arenaria;
 Matos dunares – Engloba as áreas de entre-duna e duna secundária, dominadas por

formações arbustivas de baixa estatura, onde estão presentes composições variáveis
das espécies Armeria pungens, Thymus carnosus, Helichrysum picardii, Artemisia
chritmifolia, Crucianella marítima, entre outras;
 Matos de Corema – Engloba as áreas revestidas por formações arbustivas, abertas a

fechadas, dominadas por camarinha (Corema album);
 Matos de Santolina – Engloba as áreas dominadas por formações arbustivas de

baixa estatura colonizadoras de área algo perturbadas, ricas em Santolina impressa e
Ononis ramosissima;
 Zimbral – Inclui áreas dominadas por formações altas e frequentemente fechadas, de

zimbro (Juniperus turbinata), acompanhado por outras espécies arbustivas de
estatura elevada, principalmente Pistacia lentiscus, Osyris lanceolata e Rhamnus
lycioides;
 Matos baixos – Engloba as áreas dominadas por formações arbustivas xerofíticas de

baixa estatura, colonizadoras de solos ácidos, dominadas por diferentes combinações
das espécies Halimium halimifolium, Thymus capitellatus, Halimium calycinum,
Lavandula pedunculata subsp. lusitanica, Santolina impressa;
 Matos altos – Engloba áreas ocupadas por matos fechados a abertos, dominados por

diferentes combinações de espécies arbustivas com estatura média-alta, como Pistacia
lentiscus, Rhamnus lycioides, Osyris lanceolata, Juniperus navicularis, Ulex australis
subsp. welwitschianus. Nestes matos, a ocorrência de Juniperus turbinata apresenta
um carácter residual;
 Matos de Cytisus - Engloba as áreas de solos ácidos com formações arbustivas de

estatura média-alta, onde Cytisus grandiflorus constitui a espécie dominante;
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 Matos de Rosmarinus - Engloba as áreas de solos ácidos com formações arbustivas

de estatura média, onde Rosmarinus officinalis constitui a espécie dominante ou codominante;
 Matos de Ulex - Engloba as áreas de solos ácidos com formações arbustivas de

estatura média, onde Ulex australis subsp. welwitschianus constitui a espécie
dominante ou co-dominante;
 Matos de Juniperus navicularis - Engloba as áreas de solos ácidos com formações

arbustivas de estatura média, onde Juniperus navicularis constitui a espécie
dominante ou co-dominante;
 Pinhal manso – Inclui as áreas revestidas por coberto arbóreo, no qual o pinheiro

manso (Pinus pinea) é a espécie dominante;
 Pinhal bravo – Inclui as áreas revestidas por coberto arbóreo, no qual o pinheiro

bravo (Pinus pinaster) é a espécie dominante e nos quais a ocorrência de Juniperus
turbinata apresenta um carácter residual;
 Eucaliptal – Inclui áreas com coberto arbóreo dominado por eucaliptos;
 Eucaliptal intervencionado - Áreas de eucaliptal onde o processo de recuperação

dos indivíduos se encontra ainda atrasado, sem atingir porte arbóreo;
 Acácias e outras – Engloba áreas perturbadas com presença abundante de acácias

(Acacia spp.) e outras espécies exóticas (Carpobrotus edulis), mas sem adquirir um
carácter dominante na vegetação;
 Bermas e/ou clareiras – Inclui as bermas de estrada e áreas limítrofes desmatadas,

bem como clareiras interiores altamente intervencionadas, com coberto vegetal
incipiente;
 Áreas ruderalizadas – Inclui áreas perturbadas, onde se encontra uma flórula

dominada por espécies generalistas, ruderais ou invasoras;
 Áreas humanizadas – à data dos trabalhos de campo de referência, este território

incluía

áreas

de

anterior

implantação

de

infra-estruturas

(central

de

betão,

estacionamentos, áreas de despejo de resíduos vegetais) ou áreas onde tinha sido
completamente removido o coberto vegetal (por exemplo, para escavações). Essas
áreas apresentam, desde então, uma evolução em direcção à tipologia anterior;
 Caminhos e aceiros – Inclui os principais caminhos e trilhos existentes, bem como os

aceiros criados para seccionamento dos povoamentos florestais.
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Figura IV.17. Carta de coberto vegetal nas UNOP 7 e 8 (com base em levantamento de 2008).
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Figura IV.18. Cartografia dos habitats com estatuto de protecção na área das UNOP 7 e 8 de Tróia.
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IV. 5.1.2.1. Habitats com estatuto de protecção
No território das UNOP 7 e 8 foram detectadas seis comunidades vegetais representativas
de habitats com estatuto de protecção ao abrigo do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de
Fevereiro de 2005 (Anexo B-I), de acordo com os critérios estipulados nas fichas de
caracterização de habitats disponibilizadas pelo ICNB (ALFA, 2004):
 - 1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré;
 - 2110 Dunas móveis embrionárias;
 - 2120 Dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria (“dunas brancas”);
 - 2130* Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”) [subtipo 2130 pt1 -

Duna cinzenta com matos camefíticos dominados por Armeria pungens e Thymus
carnosus];
 - 2230 Dunas com prados da Malcolmietalia (subtipo 2230pt1 - Dunas costeiras com

prados anuais oligotróficos);
 - 2250* Dunas litorais com Juniperus spp. (subtipo 2250pt1 - Dunas e paleodunas

com matagais de Juniperus phoenicea subsp. turbinata).
Na figura IV.18. é apresentada a cartografia das comunidades vegetais que constituem
habitats

com

estatuto

de

protecção.

Foram

também

cartografadas

áreas

com

potencialidade de recuperação dos habitats, que correspondem a núcleos de espécies
indicadoras do habitat assinalado mas que, devido a factores de origem diversa, não
apresentam funcionalidade como habitat diferenciado, por exemplo, núcleos de indivíduos de
Juniperus navicularis (potencial 2250*pt2) ou de Juniperus turbinata (potencial 2250*pt1) e
pinhais cuja evolução do subcoberto permitirá a caracterização do habitat 2270* (Dunas com
florestas de Pinus pinea e Pinus pinaster).

IV.5.1.3. FLORA
No território das UNOP 7 e 8 assinalou-se a ocorrência de 125 taxa de plantas vasculares,
um valor elevado face à sua dimensão e que poderá estar relacionado com a antiguidade das
suas cristas dunares interiores cujo grau de evolução dos solos permite a ocorrência de
espécies com limites de tolerância ecológica restritos e que, na península de Tróia,
encontram poucos locais favoráveis ao seu desenvolvimento, como Ulex australis subsp.
welwitschianus, Juniperus navicularis, Calluna vulgaris, Fritillaria lusitanica e Rosmarinus
officinalis. Outro factor, prende-se com a extensão do campo dunar da face marinha, onde
ocorrem comunidades arbustivas ricas em diversidade, encontrando-se espécies como
Linaria ficalhoana, Linaria lamarckii, Thymus carnosus, Armeria pungens e dos zimbrais,
onde foram detectadas espécies pouco frequentes na península como Ruta angustifolia
(sensu lato), Scrophularia sublyrata e Parietaria mauritanica.
Destaca-se ainda a presença de 7 endemismos lusitânicos: incluindo Jonopsidium acaule,
Linaria ficalhoana, Herniaria maritima, Santolina impressa, Thymus capitellatus e os já
referidos Ulex australis subsp. welwitschianus e Juniperus navicularis.
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A espécie Ruscus aculeatus tem na UNOP 7 o único local para onde está referenciada a
sua presença em toda a península.

IV. 5.1.3.1. Espécies com estatuto de protecção
No território das UNOP 7 e 8 foi detectada a ocorrência de 8 taxa de plantas vasculares
vegetais com estatuto de protecção, ao abrigo do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de
Fevereiro de 2005 (Anexos B-II, B-IV e B-V):
 Herniaria maritima Link; Anexos B-II e B-IV;
 Jonopsidium acaule* (Desf.) Rchb.; Anexos B-II e B-IV;
 Linaria ficalhoana* Rouy; Anexos B-II e B-IV;
 Ruscus aculeatus L. Anexo B-V;
 Santolina impressa Hoffmans. & Link; Anexos B-II e B-IV;
 Scrophularia sublyrata Brot. Anexo B-V;
 Thymus capitellatus Hoffmans. & Link; Anexo B-IV;
 Thymus carnosus Boiss.; Anexos B-II e B-IV;

* espécie prioritária.
Assinala-se também a presença de comunidades de líquenes do género Cladina,
constantes no Anexo B-V do referido Decreto-Lei.

IV.5.2. CRITÉRIOS DE SENSIBILIDADE
Foi construída uma proposta de zonamento da sensibilidade ecológica do território, em
função dos valores naturais presentes (Figura IV.19).
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Figura IV.19. Zonamento de sensibilidade ecológica sugerida do território das UNOP 7 e 8 de Tróia em
função dos valores ambientais presentes.
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Os critérios utilizados no referido zonamento são os seguintes:
 Áreas de sensibilidade elevada:

- Zona de praia e duna primária;
- Áreas de ocorrência dos habitats com estatuto de protecção prioritário: zimbral de
Juniperus turbinata (2250pt2) e matos dunares (2130pt1);
- Presença de núcleos populacionais importantes de espécies com estatuto de
protecção prioritário: Linaria ficalhoana, Jonopsidium acaule;
 Áreas de sensibilidade média:

- Presença de núcleos populacionais importantes de outras espécies com estatuto de
protecção, não abrangidos nas áreas de sensibilidade elevada;
- Áreas que possam funcionar como corredores ecológicos, de modo a assegurar a
possibilidade de migração/trocas genéticas ao longo dos gradientes naturais
existentes (S/N e SW/NE);
- Zonas limítrofes a áreas onde ocorram habitats prioritários ou núcleos importantes
de espécies com estatuto de conservação (zonas-tampão);
- Áreas ocupadas com vegetação com potencialidade de recuperação de habitat
prioritário; por exemplo, núcleos de Juniperus navicularis 2250pt2 e Juniperus
turbinata 2250pt1;
 Áreas de sensibilidade reduzida:

- Áreas ocupadas com eucaliptal e com subcoberto ausente, pouco desenvolvido ou
dominado por espécies exóticas;
- Áreas humanizadas e outras áreas perturbadas;
- Outras áreas não mencionadas.

IV.5.3. AVIFAUNA
Dada a proximidade das UNOP 7 e 8 à Zona de Protecção Especial (ZPE) para a avifauna
do Estuário do Sado (PTZPE0011), foi efectuada uma caracterização sumária da avifauna
presente neste território (Tabela IV.2), pelo que a lista apresentada constitui uma imagem
das espécies de aves que aí se poderão encontrar. Por outro lado, tendo o trabalho sido
realizado fora do período reprodutor, não foram registadas espécies que, pela sua fenologia,
ocorrem apenas durante os meses de primavera e verão.
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Tabela IV.2. Lista de espécies de aves identificadas na área das UNOP 7 e 8 de Tróia. E.C.: Estatuto de
Conservação em Portugal (Cabral et al. 2005); LC - pouco preocupante.
Nome científico

Nome comum

Estatuto fenológico1

E.C.

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

Invernante

LC

Saxicola torquata

Cartaxo-comum

Residente

LC

Turdus merula

Melro

Residente

LC

Turdus iliacus

Tordo-ruivo

Invernante

LC

Turdus viscivorus

Tordoveia

Residente

LC

Sylvia melanocephala

Toutinegra-de-cabeça-preta

Residente

LC

Phylloscopus collybita

Felosa-comum; Felosinha

Invernante e migrador de passagem

LC

Parus caeruleus

Chapim-azul

Residente

LC

Corvus corone

Gralha-preta

Residente

LC

Passer domesticus

Pardal

Residente

LC

Serinus serinus

Chamariz

Residente

LC

Carduelis chloris

Verdilhão

Residente

LC

Carduelis carduelis

Pintassilgo

Residente

LC

Carduelis cannabina

Pintarroxo

Residente

LC

Anthus sp.

Petinha

1

segundo Elias et al. (2006).

Todas as espécies observadas estão incluídas na categoria de Pouco Preocupante (LC –
Least Concern) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005).
Trata-se de uma comunidade avifaunística perfeitamente característica dos habitats
terrestres presentes, nomeadamente o zimbral, onde se encontrou a maior diversidade de
espécies, e sem registos dignos de nota.
No cenário de construção dos empreendimentos turísticos propostos, apesar do aumento
da ocupação humana permanente, não se prevê uma afectação negativa significativa da
comunidade avifaunística detectada, podendo no entanto aumentar pontualmente os níveis
de perturbação e consequentemente, ocorrer uma diminuição da densidade de espécies mais
sensíveis à perturbação humana (como por exemplo, de aves de rapina, diurnas ou
nocturnas – as quais poderão ocorrer potencialmente na área apesar de não terem sido
detectadas).

IV.6. PAISAGEM
O terreno onde se localizam as UNOP 7 e 8 é caracterizado, na zona mais costeira, pelo
sistema dunar que está inserido no regime de protecção da REN. Entre este cordão dunar e a
via municipal, que delimita a área de intervenção a nordeste, o terreno apresenta uma
topografia com depressões e zonas de cumeada mais ao menos acentuadas, que se
estendem paralelamente à linha da costa.
Esta divisão territorial está igualmente presente na tipologia de vegetação, com unidades
de paisagem distintas.
Na zona de dunas encontra-se uma vegetação de carácter essencialmente herbáceoarbustivo. Entre outras, são de mencionar as espécies Ammophila arenaria, Thymus

63

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

carnosus, Eryngium maritimum, Armeria pungens, Corema album e Antirrhinum linkianum
subsp. cirrhigerum.
Nas zonas mais consolidadas (paleodunas) ocorrem matos mais ou menos baixos,
constituídos por espécies arbustivas e herbáceas espontâneas na região, entre as quais
Halimium halimifolium, Halimium commutatum, Calluna vulgaris (margariça), Juniperus
turbinata (sabina da praia), Phillyrea angustifolia (lentisco), Pistacia lentiscus (aroeira) e
Santolina impressa.
Mais longe da costa, protegida pelo sistema dunar, surge uma paisagem diferente, com
presença de espécies arbóreas. Destacam-se os Pinheiros Bravos (Pinus pinaster) e Pinheiros
Mansos (Pinus pinea) concentrando-se estes últimos na zona mais noroeste da área de
intervenção, junto à UNOP 6. Existem ainda, embora localizadas, manchas de eucalipto.
O sub-bosque destas áreas é ocupado pelas plantas referidas anteriormente.
É notória a circulação e presença de pessoas que acedem à praia, nomeadamente, em
veículos motorizados, quer pela rede de trilhos existente, quer circulando de forma
totalmente caótica – a título de exemplo, refira-se o frequente derrube dos pinos de madeira
instalados nos principais trilhos de acesso, para passagem de veículos diversos.
Este fenómeno é mais marcado na época de verão, em que chega a ser possível observar
mais de uma dezena de veículos estacionados ao longo da estrada.
Apesar de o território de encontrar ainda num estado de conservação aceitável, é
previsível, no curto-prazo, um aumento da afluência de pessoas, com consequências
negativas para toda a área, em particular para o sistema dunar e, dada a ausência de área
balnear, mais gravosa a nível do sistema dunar frontal. Daí a importância de ordenar, regrar
e disciplinar a presença e circulação de pessoas em toda a área das UNOP 7 e 8,
nomeadamente no que respeita aos acessos à praia através do território.

IV.7. SOCIOECONOMIA
IV.7.1. SISTEMA DEMOGRÁFICO
Em termos socioeconómicos, a área de influência mais directa da implementação dos
Planos de Pormenor em apreço, será de nível regional, compreendendo o Alentejo Litoral e a
Península de Setúbal (Figura IV.20).
Apresenta-se, na figura IV.21., a evolução demográfica dos concelhos de Grândola (onde
se inserem os PP em apreço) e dos concelhos limítrofes – Setúbal e Alcácer do Sal – entre
1991 e 2009, de acordo com os dados disponibilizados online pelo Instituto Nacional de
Estatística.
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Figura IV.20. Área de envolvência da UNOP 9 do PU de Tróia.

Figura IV.21. Evolução da população residente em Setúbal (eixo da esquerda) e da população residente
nos concelhos de Grândola e Alcácer do Sal (eixo da direita), entre 1991 e 2009.

Para além da desproporção populacional entre os concelhos considerados, tendo os
concelhos de Grândola e Alcácer aproximadamente o equivalente a 10 % da população
residente do concelho de Setúbal, observam-se tendências evolutivas inversas: o concelho
de Setúbal apresenta uma dinâmica positiva, ao passo que os concelhos de Alcácer do Sal e
de Grândola, continuam a não conseguir fixar população e, inversamente, a apresentar uma
tendência de perda, com uma taxa idêntica.
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Por outro lado, ambos os concelhos da margem esquerda do Sado (Grândola e Alcácer do
Sal) apresentam uma pirâmide etária tendencialmente envelhecida (Figura IV.22) ao passo
que Setúbal apresenta uma pirâmide etária mais jovem (Figura IV.23), com maior expressão
na faixa etária dos 30 anos.

Figura IV.22. Pirâmides etárias dos concelhos de Grândola (cima) e Alcácer do Sal (baixo). Dados do
Instituto Nacional de Estatística referentes ao ano de 2009.

Figura IV.23. Pirâmide etária do concelho de Setúbal. Dados do Instituto Nacional de Estatística
referentes ao ano de 2009.
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IV.7.2. EMPRESAS E EMPREGO
A caracterização do tecido económico das zonas de influência das UNOP 7 e 8 é dificultada
pela falta de elementos estatísticos recentes.
No concelho de Grândola, em 2001, existiam 5696 indivíduos empregados e 6206 em
Alcácer do Sal, enquanto que em Setúbal o valor era bastante superior, de 52 225 pessoas.
Os indicadores disponíveis sobre o mercado de trabalho apontam para um aumento da
taxa de actividade nos três concelhos (até 2001), especialmente evidente para o concelho de
Setúbal (50,8 %). Destaca-se a redução da taxa de desemprego nas freguesias da Comporta
(área envolvente da península de Tróia) e Carvalhal (onde se insere a península de Tróia)
entre 1991 e 2001, de 10,4 % para 10 % e de 15,4 % para 6,7 %, respectivamente.

IV.8. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PLANOS
IV.8.1. EVOLUÇÃO DA ÁREA DAS UNOP 7 E 8 NA AUSÊNCIA DOS PLANOS DE
PORMENOR
Como referido anteriormente, o PU de Tróia, aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 23/2000, de 9 de Maio, determina a obrigatoriedade da entrada em vigor dos
Planos de Pormenor em apreciação para efeitos do licenciamento de construções no
território.
Assim, não é realista avaliar uma evolução da situação de referência na ausência destes
planos, que possa corresponder a um cenário de não intervenção, que ficou excluído com a
publicação do referido PU de Tróia.
Para cada uma das UNOP 7 e 8, aquele PU definiu os usos, já referidos anteriormente, de
ocupação exclusivamente turística, no caso da UNOP 8, enquadrada numa área orientada
para o desenvolvimento de produtos turísticos ligados à natureza e ao ambiente.
O mesmo PU definiu também regras e condicionamentos urbanísticos que incluem,
especificamente, cargas – expressas em n.º máximo de camas turísticas e em densidade
populacional máxima – e parâmetros de ocupação – expressos em área de implantação,
índice de construção bruta, n.º máximo de pisos e cércea máxima.
Os presentes PP vêm concretizar uma ocupação que se encontra sintetizada na tabela
IV.3, abaixo.
A área de intervenção preconizada no PU é aproximadamente mantida nos planos de
pormenor em apreço. O mesmo se passa também em relação ao número de camas, que é
inferior em apenas 30 unidades.
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Mais expressivo, é o facto de os PP apostarem em unidades de alojamento de grande
capacidade, elemento não parametrizado no PU de Tróia:
 90 Moradias na UNOP 7 com uma capacidade total de 930 camas;
 15 Moradias na UNOP 7 com uma capacidade total de 240 camas;
 80 Moradias na UNOP 8 com uma capacidade total de 650 camas;
 55 Moradias na UNOP 8 com uma capacidade total de 840 camas.

Planos de Pormenor alternativos teriam, de qualquer forma, de cumprir as regras e
condicionamentos definidos no PU de Tróia, incluindo no que respeita às plantas de
zonamento e de condicionantes.
Daí que tenha sido tomada a opção de não considerar uma evolução do território – da
situação de referência – na ausência dos presentes Planos de Pormenor, uma vez que isso
implicaria, de alguma forma, a extinção do PU de Tróia, que os enquadra.

Tabela IV.3. Programa de ocupação das UNOP 7 e 8 do PU de Tróia consagrado nos PP em avaliação.

IV.8.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
As alterações climáticas (AC) são hoje um facto incontornável e incontestável. Além das
consequências habitualmente mais discutidas, a nível da temperatura e precipitação,
acarretam, previsivelmente, outros impactos significativos em termos da disponibilidade e
qualidade dos recursos hídricos, alterações na distribuição de espécies e ecossistemas e
impactos vários a nível do conforto ambiental e saúde humana, entre outros.
Todos estes factores condicionam a atractividade de uma determinada região ou, no caso
presente, as características e atractividade do correspondente produto turístico. Daí decorre
que um produto turístico, para ser atractivo e sustentável, tanto do ponto de vista
ambiental/ecológico como económico (sendo que a sustentabilidade económica depende, por
completo, da sustentabilidade ambiental), tenha que incluir mecanismos de adaptação,
antecipando os efeitos das alterações climáticas e maximizando, desta forma, a viabilidade a
longo termo do seu investimento.
Apresentam-se, neste capítulo, os principais efeitos previsíveis das Alterações Climáticas
em Portugal até ao fim do presente século. As principais fontes de informação são o relatório
do projecto SIAM II – Alterações Climáticas em Portugal: Cenários, Impactos e medidas de
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adaptação, de 2006, e o relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) publicado em 2007. O projecto SIAM II
utilizou os mesmos cenários a longo prazo que o IPCC, cenários esses que, de alguma forma,
conjugam os modelos climáticos com dois grandes eixos principais de acção humana: tipo de
governação (Global vs. Regional) e valores predominantes (Ambiente vs. Economia). A
descrição pormenorizada desses cenários pode ser encontrada em ambos os documentos
mencionados e não cabe no âmbito do presente relatório. Importa, no entanto, salientar que
não se trata, em qualquer dos casos, de cenários catastrofistas: todos pressupõem
“progresso”, baseado, porém, em diferentes modelos. Importa também salientar que os
mesmos cenários se concretizam de forma diferente quando considerados a nível global ou
regional.
Procurou-se, tanto quanto possível, em função da informação disponível, focar a análise
na região sul de Portugal e no horizonte temporal de funcionamento do projecto do golfe.
Apresentam-se resultados em termos de clima (temperatura e precipitação), disponibilidade
de recursos hídricos (quantidade e qualidade), saúde humana e implicações para o turismo.
Apresentam-se também algumas considerações em relação à influência que as alterações
climáticas poderão ter na atractividade turística em Tróia.

IV.8.2.1. CLIMA: TEMPERATURA E PRECIPITAÇÃO
A temperatura média global da atmosfera à superfície tem vindo a aumentar e, na Europa,
uma das áreas onde este aumento foi mais acentuado foi a Península Ibérica (EEA, 2004).
Em Portugal, desde meados da década de 70 do século passado, a temperatura média
aumentou cerca de 0,5º C por década.
A precipitação tem acompanhado este padrão, tendo-se observado um decréscimo
significativo (o mais expressivo de cerca de -60 mm de precipitação no mês de Março) entre
o 3º e o 4º quartéis do séc. XX.
A utilização de índices com os efeitos combinados da temperatura e da precipitação, como o
índice de seca PDSI (Palmer Drought Severity Index), que mede “o efeito acumulado da
anomalia da chuva mensal em relação à chuva média climatológica que seria apropriada
para manter um crescimento normal das plantas” (Miranda et al., 2006) evidencia a
ocorrência de alterações significativas durante o século XX, principalmente na região sul de
Portugal continental. Para esta região foi já possível observar a evolução de um regime de
chuva normal para um regime de seca ligeira a moderada (Pires, 2004).

69

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

Figura IV.24. Projecção de variação da temperatura e precipitação na Europa entre os períodos de
1980-1999 e 2080-2099. Linha superior: variação das temperaturas médias anuais, de Inverno (DJF:
Dezembro, Janeiro e Fevereiro) e de Verão (JJA: Junho, Julho e Agosto). Linha do meio, o mesmo para
variações de precipitação. Linha de baixo. Número de modelos (de um total de 21) que prevêem
aumentos de precipitação. Fonte, IPCC, 2007. Note-se que para os meses de verão se prevê para
Portugal um aumento da temperatura média de 3-4º C e uma redução dd precipitação da ordem de
50%.

De acordo com os modelos climáticos com projecções a cerca de 100 anos, este cenário só
se irá agravar, prevendo-se ondas de calor mais intensas e frequentes na Europa, uma
diminuição da precipitação anual de cerca de 1 % por década e a diminuição da precipitação
no verão de c. de 5 % por década (Figura IV.24). Modelos de maior detalhe aplicados às
regiões Norte, Centro e Sul do país (Veiga da Cunha et al. 2006), projectam para esta última
subidas médias anuais de temperatura da ordem de 2,5º C a um horizonte de 40 anos (para
2050) e de 3,5 a 6º C em 2100. Em relação à precipitação na região Sul, as projecções a 40
anos variam entre +6 % e -28% e, para o horizonte de 2100, entre -1 % e -42 %.

IV.8.2.2. RECURSOS HÍDRICOS
Os referidos períodos de seca mais frequentes terão impactos gravosos em vários
sectores, nomeadamente nos recursos hídricos.
Dados do estudo de caso da região da bacia do Sado (Miranda & Moita, 2006) indicam
que, num ano médio, a precipitação é ligeiramente superior a 600 mm o que, associado a
temperaturas médias anuais entre 15 e 16º C e a taxas superiores de evapotranspiração
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potencial (>1100 mm/ano) resultam num défice no balanço hídrico final em alguns anos
hidrológicos. A distribuição espacial da precipitação é condicionada pela topografia (maiores
altitudes correspondem a maior precipitação) e pela distância à costa, sendo que a zona do
SE alentejano é que recebe menor precipitação. A sazonalidade é também muito marcada,
sendo que 75% da precipitação observada na bacia do Sado ocorre entre Novembro e Abril.
Os dados piezométricos utilizados pelos referidos autores, obtidos a partir de piezómetros
localizados na zona da bacia a norte de Grândola, sugerem que esteja a ocorrer sobreexploração do aquífero de abastecimento, sendo a recarga inferior à exploração. Estima-se
que apenas 2,04% da água consumida seja destinada ao abastecimento público (consumo
humano) e 0,05% seja destinado ao turismo. Neste sector, a principal parcela destina-se à
rega de campos de golfe (c. de 0,348 hm3/ano) e o restante ao abastecimento das unidades
hoteleiras (c. de 0,248 hm3/ano).
As projecções da variação do escoamento médio anual para 2050 e 2100 em relação ao
escoamento actual variam notoriamente entre cenários: para 2050, de +30 % a -50 para
2100, entre +18 % e -80 %. Estes resultados evidenciam a incerteza existente e a
consequente importância das decisões socioeconómicas na garantia da disponibilidade de
recursos hídricos no futuro.
Em relação às variações sazonais, os cenários a 40-50 anos também divergem no sentido
e magnitude da variação mas, a 90-100 anos, todos apontam para uma diminuição do
escoamento superficial na primavera e no outono (estação em que poderá mesmo deixar de
haver escoamento).
Em relação aos recursos subterrâneos, os resultados dos cenários são novamente
diversos: um dos cenários prevê um aumento da recarga dos aquíferos de 10-15 % até
2050, ao passo que outro prevê um decréscimo de 40-47 % em relação à situação actual.
Para 2100, dois cenários prevêem diminuição da recarga (-20 a -75 %) e um a sua
manutenção.
Em termos de sazonalidade, todos os cenários prevêem uma redução marcada da recarga
na primavera e verão, até 2050 e até 2100. No outono, no horizonte de 90 anos, também
todos os cenários sugerem uma diminuição acentuada da recarga. Para o inverno, os
resultados variam entre +50 % e – 60 %.
Em relação à piezometria, os cenários também permitem prever tendencialmente descidas
dos níveis piezométricos que podem ser da ordem dos 7 m até 2100.
Em termos de quantidade de água, a maior parte dos cenários prevê uma forte diminuição
do escoamento dos rios, concentrado nos meses de inverno em função da distribuição da
precipitação, e reduzido durante as restantes estações.
Para as bacias do sul do país (Sado, Mira e Guadiana), o relatório do projecto SIAM (Veiga
da Cunha et al., 2006), apresenta resultados muito variáveis para a variação da recarga
média anual dos aquíferos. Consoante os modelos, as projecções variam entre +20 % e 40% para o horizonte de 2050 e entre 0% e quase -80% para o horizonte de 2100. Em
termos sazonais, para o horizonte a 40 anos, as recargas reduzir-se-ão de pelo menos 50 %
no verão (podendo ir até 100 %). Em relação aos meses de outono e inverno, as projecções
divergem. A 90 anos, até 2100, a variação da recarga média sazonal nestas bacias no
inverno será sempre, na situação mais favorável, inferior a +25 % e negativa nas restantes
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estações, sendo que no verão os 3 modelos apresentados projectam a possibilidade de não
haver qualquer recarga dos aquíferos.
Em relação aos impactos sobre a qualidade da água, a alteração do regime de precipitação
aumentará previsivelmente a afluência de poluentes, incluindo fertilizantes e pesticidas, ao
meio hídrico. A redução do escoamento superficial acarretará um aumento da concentração
de substâncias poluentes e uma menor capacidade de assimilação/”tratamento” pelo meio
receptor dessas cargas poluentes (Veiga da Cunha et al., 2006). Por outro lado, águas mais
quentes têm menor capacidade de dissolução de oxigénio e sofrem outras alterações
químicas e biológicas que acarretam alterações nos processos de eutrofização e no próprio
comportamento dos ecossistemas. Em relação às águas subterrâneas, apesar de ser mal
conhecida a resposta dos aquíferos ao aumento da temperatura da água, prevê-se que este
favoreça um aumento da concentração de sais. Adicionalmente, nas regiões costeiras, em
função da variação da piezometria e do nível médio do mar, poderá ainda ocorrer uma
salinização progressiva, por avanço da interface água doce-água salgada.
Em síntese, deve-se antecipar um aumento da assimetria sazonal da distribuição de água
e o decréscimo da sua qualidade. A procura de água, quer pelas actividades humanas quer
pelos próprios ecossistemas, tenderá a aumentar e, no respeitante às actividades humanas,
esta tendência só poderá ser invertida pela adopção de tecnologias de poupança de água
(Ibid.)

IV.8.2.3. SUBIDA DO NÍVEL MÉDIO DO MAR E DINÂMICA COSTEIRA
De acordo com um trabalho do início dos anos 90 do século passado, durante o século XX
o nível médio do mar em Portugal Continental subiu cerca de 15 cm (uma média de 1,5
mm/ano) (Dias & Taborda, 1992), o que segundo, Andrade et al. (2006), sucedeu “depois de
2000 anos em que a sua taxa de elevação anual foi uma ordem de grandeza inferior”. De
acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change (Bindoff et al., 2007), a expansão
térmica do oceano e o degelo das massas de gelo são responsáveis em partes
aproximadamente iguais pela subida do nível médio do mar. Se actualmente, a taxa de
subida do nível médio do mar está já em cerca de 2 mm/ano, prevê-se que, a partir de
meados do presente século, essa tendência de subida aumente ainda mais (Rahmstorf,
2007).
De acordo com Andrade et al. (2006), toda a zona costeira da península de Tróia
apresenta um risco de erosão (perda de território) médio a muito alto, o que se deve,
principalmente, ao facto de se tratar de uma costa baixa e arenosa, de praias encostadas a
dunas ou pequenas arribas. A evolução recente da linha de costa no sector das UNOP 7 e 8 e
as suas características fisiográficas, permite supor que, no presente cenário de subida do
nível médio do mar, a tendência erosiva já observada se irá manter ou acentuar.
Desta forma, haverá que acautelar desde já as previsíveis consequências desta evolução
natural. As antigas opções de estabilização da linha de costa são presentemente apenas
usadas em situações em que zonas urbanas consolidadas se encontram em grave risco de
desaparecimento. No entanto, mesmo nessas situações, dados os cada vez melhor
conhecidos efeitos negativos dessas intervenções nas áreas vizinhas, começa-se a usar
maior precaução na sua adopção.
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Presentemente, a estratégia mais recomendada é a de recuo, no caso de zonas já
edificadas ou de não-ocupação (ou de ocupação afastada da linha de costa) em áreas como a
das UNOP 7 e 8.

IV.8.2.4. SAÚDE HUMANA E IMPLICAÇÕES PARA O TURISMO
O ambiente afecta a saúde humana de várias e diversas maneiras. Num cenário de
alterações climáticas, são vários os factores que poderão contribuir para afectar a saúde
humana, como a deterioração da qualidade do ar, o aumento da temperatura e da frequência
de ondas de calor, de inundações e secas, o decréscimo da qualidade da água e o
consequente aumento da presença de agentes patogénicos transmitidos pelo consumo de
água de má qualidade ou por via alimentar e, finalmente, a disseminação de doenças
transmitidas por vectores (Calheiros e Casimiro, 2006).

IV.8.2.4.1. Conforto e stress térmico
A temperatura é, de acordo com Calheiros e Casimiro (2006), a variável climática que
mais afecta o conforto humano. No projecto SIAM foi utilizado um índice de temperatura
fisiológica equivalente (PET, do inglês Physiologic Equivalent Temperature) “para avaliar o
stress térmico em residentes e turistas”. Foram calculados valores diários de PET para Faro e
Lisboa, para horizontes temporais entre 60 a 90 anos (2070-2100). Em ambos os casos,
verificou-se o aumento do número de meses com vários dias de stress extremo provocado
pelo calor e, simultaneamente, o alargamento da janela anual com níveis térmicos
favoráveis, actualmente de Junho a Setembro, para o período entre Abril/Maio e Outubro.
Simultaneamente, é também previsível que possa vir a ocorrer uma diminuição do número
de meses com stress pelo frio, o que pode contribuir para aumentar a atractividade para o
turismo durante o inverno.

IV.8.2.4.2. Doenças infecciosas
O mesmo estudo, integrado no projecto SIAM II, abordou os efeitos das alterações
climáticas no potencial de transmissão e expansão das seguintes doenças infecciosas:
malária, febre do Nilo Ocidental (transmitidas por mosquitos), Leishmaniose, febre escaronodular e Leptospirose.
O estudo concluiu que as potenciais alterações dos sistemas ecológicos decorrentes do
efeito das Alterações Climáticas em Portugal podem modificar significativamente a dinâmica
de transmissão destas doenças infecciosas. De uma forma geral, o risco de contracção de
qualquer uma destas doenças, embora tendencialmente baixo, poderá, em alguns casos,
aumentar na primavera e no outono.

IV.8.2.5. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E TURISMO
A relação entre clima e turismo é muito complexa e bidireccional, afectando-se
reciprocamente. O factor tempo/clima é determinante na escolha de um produto/destino por
um turista e, num quadro de alterações climáticas, vários são os aspectos que este
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ponderará para avaliar o seu grau de conforto no destino seleccionado, seja em termos de
clima (incluindo a probabilidade da ocorrência de fogos e de fenómenos meteorológicos
extremos, como ondas de calor e tempestades), da abundância e qualidade dos recursos
hídricos, ou da prevalência de/possibilidade de exposição a doenças infecciosas, entre outros
factores (Casimiro et al., 2010).
É geralmente aceite que a capacidade de o turismo, a nível global, se adaptar às
alterações climáticas, é elevada, mas que varia de forma significativa entre diferentes
operadores e tipos de turistas. Por outro lado, tendencialmente, a capacidade adaptativa e o
leque de escolha dos turistas é muito maior do que a dos produtos/destinos turísticos, que
estão limitados a uma localização e tipologia. De acordo com um estudo recente da
Organização Mundial do Turismo, Programa de Ambiente das Nações Unidas e da
Organização Meteorológica Mundial, em conjunto com a Universidade de Oxford (Simpson et
al., 2008), toda a bacia do Mediterrâneo, incluindo Portugal, constitui uma área em que o
sector turístico como um todo será particularmente vulnerável às alterações climáticas, num
horizonte de apenas 40 anos. As principais razões apontadas são a ocorrência de verões
mais quentes, a escassez de água, a perda de biodiversidade terrestre e marinha e o
aumento de surtos de certas doenças (Simpson et al., 2008).

IV.8.2.6. SÍNTESE
Independentemente de quais venham a ser os contornos exactos e a magnitude precisa
das alterações climáticas durante os próximos anos e dos seus efeitos sobre o ambiente e,
neste caso em particular, sobre o turismo, é fundamental reconhecer a sua existência e
definir, desde já, medidas de adaptação que permitam lidar com os inevitáveis impactes. As
projecções resultantes dos vários cenários evidenciam a importância que as opções
socioeconómicas têm e terão no devir dos sistemas e, consequentemente, que a adopção de
medidas

de

oportunidades,

adaptação

eficazes,

favorecem

e

responsáveis/gestores/promotores.
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V. FACTORES CRÍTICOS DE ANÁLISE E DECISÃO

Da análise integrada do Quadro de Referência Estratégico (QRE) (Capítulo III), da
caracterização do estado actual do ambiente, apresentada no Capítulo IV, e do resultado da
consulta às entidades competentes sobre o âmbito da presente avaliação, salientaram-se os
seguintes aspectos que se constituem como factores críticos de decisão para a análise de
possíveis modelos de ocupação do território e de decisão:
1. Valores ambientais;
2. Recursos hídricos;
3. Desenvolvimento económico local e regional.

V.1. VALORES AMBIENTAIS
O factor “valores ambientais” integra as seguintes dimensões principais:
 Habitats e espécies;
 Continuidade ecológica;
 Paisagem;
 Solos.

A fragmentação de habitats constitui um dos principais factores de perturbação sobre as
comunidades vegetais. Ao isolar populações e indivíduos, afecta o sucesso da dispersão e
dos processos de recolonização, conduzindo a uma menor persistência das populações e a
extinções à escala regional (With & King, 1999).
A importância dos diversos habitats e espécies presentes na área das UNOP 7 e 8 de Tróia
com interesse de conservação – em alguns casos, como acontece com o zimbral, prioritário a
nível nacional e europeu – fazem com que este seja um dos aspectos mais críticos a ser,
obrigatoriamente,

tomado

em

consideração

na

análise

de

qualquer

modelo

de

ocupação/utilização que pretenda, simultaneamente, capitalizar sobre os bens e serviços
ambientais presentes e assegurar a conservação e qualificação do território.
Pela sua localização, pelo seu coberto e pela quase ausência de intervenção no seu
território, as UNOP 7 e 8 constituem um importante corredor natural na península de Tróia,
com uma relevância singular para a dinâmica da vegetação e habitats na península:
 A sul, liga-se à Reserva Botânica das Dunas de Tróia, caracterizada pelo seu extenso e

evoluído campo dunar, onde se desenvolvem algumas das formações vegetais mais
relevantes para a conservação a nível regional, como os tojais de Ulex australis subsp.
welwitschianus, os matos com Stauracanthus genistoides e os zimbrais de Juniperus
turbinata e, menos frequentemente, de Juniperus navicularis;
 A leste, o território da UNOP 9 caracteriza-se pela presença de um extenso eucaliptal

que condiciona o desenvolvimento das comunidades vegetais características destas
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dunas

antigas

com

solos

ácidos.

As

comunidades

arbustivas

ocorrem

fundamentalmente em clareiras e eucaliptais abertos, que constituem importantes
reservatórios de diversidade. O território da UNOP 9 faz parte integrante da Reserva
Natural do Estuário do Sado e do Sítio PTCON0011 – Estuário do Sado, da Rede
Natura 2000;
 Imediatamente a norte encontra-se o empreendimento SOLTRÓIA (UNOP 6), cujo

modelo de ocupação do território representa um importante constrangimento para os
processos de dispersão e colonização ao longo da direcção de maior alongamento da
península de Tróia (Pinto et al., 2001);
 A norte da SOLTRÓIA encontram-se as UNOP 4 e 5, nas quais ocorrem importantes

áreas de zimbral e pinhal em bom estado de conservação. Nestes territórios, o modelo
de ocupação previsto no Plano de Urbanização de Tróia apresenta índices de
construção mais reduzidos o que, previsivelmente, permitirá a manutenção de
habitats viáveis;
 As formações dunares interiores das UNOP 7 e 8 constituem o prolongamento natural

da Reserva Botânica e, apesar da degradação causada pela instalação de um
povoamento florestal de eucalipto, apresentam condições para a recuperação dos
habitats referidos anteriormente. Ao longo dos edifícios dunares mais próximos do
mar, encontra-se um zimbral de Juniperus turbinata muito desenvolvido e bem
conservado, que se prolonga desde a Reserva Botânica até à Soltróia.
Face a este cenário, verifica-se que o território das UNOP 7 e 8, em articulação com o
território da UNOP 9, faz a transição entre duas importantes áreas para a conservação de
habitats ímpares no contexto da península, permitindo o fluxo genético entre áreas em bom
estado de conservação que se localizam a Norte e a Sul de SOLTRÓIA. Os solos arenosos
predominantemente ácidos no interior e a estreita faixa estuarina de dunas com areias
básicas permitem a presença de um elevado número de espécies com diferentes preferências
ecológicas. A perda da sua funcionalidade como corredor ecológico levaria ao aumento do
distanciamento geográfico entre as populações e ao consequente aumento da probabilidade
de ocorrência de extinções locais, principalmente entre as espécies características de
comunidades instáveis (e.g. Linaria lamarckii) ou de habitats relíquia no contexto da
península (e.g. Ruscus aculeatus), o que reforça a importância da conservação das
populações e habitats relevantes na área das UNOP 7 e 8.
Ainda que, presentemente, parte do território esteja ocupada por eucaliptal, de acordo
com o observado noutros locais da península, a remoção deste eucaliptal poderá permitir a
recuperação, a médio prazo, de importantes comunidades arbustivas, num padrão de
continuidade ambiental.
A paisagem assume-se como um valor próprio, embora, porventura, difícil de dissociar do
padrão de “habitats e espécies”. A paisagem (ou paisagens) constitui-se como elemento,
simultaneamente, de identidade e de unicidade – genius locci ou o “espírito do lugar” – e,
desta forma, como factor determinante na “criação de um destino turístico de qualidade” (cf.
II.2. OBJECTIVO ESTRATÉGICO, acima).
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Em relação aos solos, é de realçar que, face ao clima pouco chuvoso em Tróia, estes
regossolos ácidos apenas se encontram no territórios mais antigos da península, nos quais
foi possível um longo período de evolução, da ordem das centenas de anos, sustentando
comunidades vegetais com especificidades ecológicas que não se encontram noutros pontos
da península. Daí que o recurso solo deva ser encarado, não só na óptica do seu valor para a
exploração agrícola ou florestal ou, no presente caso, como área edificável mas, sobretudo,
na óptica da conservação dos valores ambientais que suporta, enquanto substrato.

V.2. RECURSOS HÍDRICOS
Também a consideração dos recursos hídricos e da sua utilização e gestão cuidadosas no
desenho de um modelo de ocupação do território é fulcral para a concretização dos
objectivos de valorização e sustentabilidade do produto turístico, ainda mais num quadro de
mudanças globais que tenderá, previsivelmente, a alterar as necessidades e disponibilidades
do recurso água.
Os recursos hídricos serão vistos em termos de dois aspectos principais: a utilização de
água para consumo humano e para rega e o seu ulterior destino, quer para a ETAR de Tróia,
quer enquanto potencial vector de fertilizantes e/ou produtos fito-farmacêuticos para o
freático superficial, por infiltração. Ambos estes aspectos se procurarão minimizar num
quadro de gestão efectiva e integrada dos recursos hídricos.

V.3. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL E REGIONAL
O desenvolvimento económico a nível local e regional implica um modelo turístico novo e
diferenciado. De facto, os novos empreendimentos turísticos propostos deverão constituir
uma mais-valia e um pólo de atracção diferenciado, desde logo, para toda a península de
Tróia, depois, para a oferta turística na região do litoral alentejano e, por extensão, para a
oferta nacional.
O padrão de edificação proposto, baseado em unidades de alojamento em número
reduzido – no total, 105 na UNOP 7 e 135 na UNOP 8 – e necessariamente de grande
dimensão, corresponde a um potencial paradigma de qualidade pouco comum em Portugal.
Daqui resulta também um potencial de criação de emprego, quer directo – tanto durante a
fase de construção como na de funcionamento – quer indirecto.
Acresce que, durante o funcionamento, pelo menos parte do emprego directo criado terá
exigências de qualificação dadas as previsíveis características dos empreendimentos que os
PP consagram.

77

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

78

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

VI. AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS
VI.1. CONSTRUÇÃO DE ALTERNATIVAS
No quadro definido anteriormente, de vigência do PU de Tróia, aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 23/2000, de 9 de Maio, enquanto instrumento que, por um
lado, determina a obrigatoriedade da entrada em vigor dos Planos de Pormenor em
apreciação para efeitos do licenciamento de construções no território e, por outro, define as
regras e condicionamentos urbanísticos a que aqueles PP devem obedecer, especificamente
no tocante a cargas – expressas em n.º máximo de camas turísticas e em densidade
populacional máxima – e a parâmetros de ocupação – expressos em área de implantação,
índice de construção bruta, n.º máximo de pisos e cércea máxima – não é realista a
construção de cenários para o território que não respeitem esses parâmetros e regras, ainda
que estes tenham sido definidos há mais de 10 anos e no quadro de uma realidade muito
distinta da actual.
O único elemento passível de variação tem a ver com o número total e capacidade das
unidades de alojamento nos aldeamentos turísticos previstos.
De facto, para uma carga total – definida em n.º máximo de camas – seria possível
conceber situações distintas das propostas nos PP, potencialmente com um número mais
elevado de unidades com menor capacidade, numa equação passível de resultados muito
diferentes, dentro dos valores máximos fixados no PU de Tróia.
Adoptando, para os PP em avaliação, a leitura decorrente do Despacho 11 375/2007 do
Gabinete do Secretário de Estado do Turismo, naquilo que este determina directamente para
os estabelecimentos hoteleiros, os números de camas que os PP propõem, respectivamente,
de 300 na UNOP 7 e de 332 na UNOP 9 corresponderão a cargas médias equivalentes de 225
e 249 ocupantes.
Adoptando também, para o cálculo das densidades relativas aos meios complementares
de alojamento turístico, o teor do considerando do mesmo despacho, que refere a prática da
Direcção-Geral do Turismo e da CCDR Algarve, obteremos cargas médias equivalentes de
743 e 948 ocupantes, nas referidas UNOP 7 e 8.
É certo que estas cargas corresponderão a situações de ocupação mais frequentes –
eventualmente acima mesmo das médias – mas permitem comparar diferentes cenários de
distribuição da carga máxima prevista. Por exemplo, mantendo a capacidade prevista para
os aldeamentos turísticos, mas considerando uma dimensão média das unidades de
alojamento de 6 camas, os valores calculados aumentariam, em ambos os casos, de c. de
18%.
Em termos da ocupação do território, o modelo dos PP, com unidades de grande
dimensão, portanto em número reduzido, permitirá um desenho dos empreendimentos capaz
de conciliar a implantação com a preservação dos valores naturais presentes, adequando o
desenho à topografia, minimizando a necessidade de movimentação de terras, mantendo a
vegetação natural envolvente e preservando bolsas de vegetação natural, integrando-as nas
áreas não intervencionadas.
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Adicionalmente, o paisagismo, ao mesmo tempo que deverá promover o carácter local
original do território, nomeadamente na sua relação com as áreas que o enquadram – praias
atlânticas, Reserva Botânica das Dunas de Tróia e UNOP 7 e 8 do PU de Tróia, deve garantir
a sua continuidade ecológica, com recurso a espécies e formações autóctones seguindo os
alinhamentos naturais que o território sugere. É de salientar que o PP da UNOP 8 não prevê
qualquer intervenção na área da RNES.

VI.2. ANÁLISE DO MODELO DOS PP

VI.2.1. ANÁLISE SWOT/FOFA
A metodologia adoptada para a análise do modelo correspondente aos presentes PP para
as UNOP 7 e 8 teve como base a identificação das consequências, positivas e negativas, que
decorrerão directa e obrigatoriamente da sua implementação – isto é, dos seus aspectos
Fortes e Fracos – e das potencialidades positivas e negativas – Oportunidades e Ameaças –
que poderão resultar da sua implementação e que decorrem do ambiente externo ao modelo
em si (Tabela VI.1).

VI.2.1.1. PONTOS FORTES
Os aspectos fortes mais evidentes estão relacionados com a socioeconomia, pois
prendem-se com a criação de emprego e o aumento da oferta turística na Área de
Desenvolvimento Turístico de Tróia.
No modelo correspondente aos PP em apreço, a dimensão das unidades de alojamento
dos aldeamentos turísticos constitui também um ponto forte, ao determina uma carga
humana efectiva inferior ao que os valores consagrados no PU poderiam permitir.
Na respeitante à afectação do solo, ainda que o modelo consagre basicamente a área
bruta de construção definida no PU, o número de unidades de alojamento – 70 + 35

na

UNOP 7 e 80 + 55 na UNOP 8 – permitirá conciliar a implantação com a preservação dos
valores naturais presentes, adequar o desenho à topografia e minimizar a necessidade de
movimentação de terras, mantendo a vegetação natural envolvente e preservando bolsas de
vegetação natural integradas nas áreas não intervencionadas, nomeadamente, de cada lote,
o que constitui também um aspecto forte do modelo.
Ao mesmo tempo, o modelo proposto valoriza o destino turístico, apostando mais na
qualidade do que na quantidade efectiva da oferta, o que lhe confere uma maior
atractividade turística.

VI.2.1.2. PONTOS FRACOS
Os pontos fracos do modelo decorrem principalmente da afectação do ambiente
decorrente da instalação de um padrão de ocupação permanente – construção – num
território só marginalmente humanizado no presente: afectação do solo por construção ou
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outras intervenções; aumento da perturbação ambiental (de factores como a flora, os
habitats e a fauna) em resultado da ocupação humana permanente; compartimentação e
artificialização do território em virtude da construção e do paisagismo; afectação de habitats
e espécies com interesse de conservação, quer por destruição relacionada com a construção,
quer por perturbação decorrente da presença humana (p. ex., pisoteio); e, finalmente, o
aumento dos níveis de ruído e de luminosidade artificial.
O padrão de ocupação que o modelo consagra e a correspondente carga humana
determinarão ainda consumos de água e produção de resíduos proporcionais à efectiva
ocupação

do

território

em

cada

momento

que,

ainda

que

cabalmente

previstos,

noemedamente a nível de infraestruturas, constituirão pontos fracos em termos dos seus
efeitos ambientais.

VI.2.1.3. OPORTUNIDADES
Em termos do potencial de capitalização sobre as potencialidades geradas, o modelo
permite identificar um conjunto de oportunidades:
 Os empreendimentos a instalar nas UNOP 7 e 8, se constituirem uma oferta

efectivamente diferente e qualificada podem ter um papel de pólo gerador de valor
acrescentado para os restantes empreendimentos turísticos localizados na península
de Tróia e no Alentejo Litoral;
 O desenvolvimento da ADT de Tróia implicou a reformulação das infra-estruturas

gerais da península de Tróia, no sentido de dar resposta às novas necessidades e
melhorar a eficiência das redes, nomeadamente ao nível da gestão da água, sendo a
gestão das redes de abastecimento de água e de drenagem das águas residuais
efectuada pela empresa municipal Infratróia. No âmbito da remodelação das infraestruturas gerais, a rede de abastecimento de água existente foi reabilitada no sentido
de passar a integrar a rede de rega, tendo sido construída uma nova rede para a água
destinada a consumo humano, rede essa que cobre também o território das UNOP 7 e
8. Por outro lado, todas as águas residuais produzidas na ADT de Tróia são
encaminhadas para a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Tróia,
cuja remodelação está prevista com o objectivo de permitir a produção de água para
rega, reduzindo a carga poluente infiltrada no solo e diminuindo a quantidade de água
captada. Estes aspectos, que decorrem de uma efectiva gestão integrada de todo o
território da ADT de Tróia, valorizarão os projectos turísticos propostos;
 O enquadramento num Sistema de Gestão Ambiental (SGA) exigente e certificado, dos

empreendimentos que o modelo pressupõe, apesar dos investimentos implícitos,
constitui uma mais-valia, para o ambiente e para o produto turístico;
 Independentemente do seu enquadramento no SGA proposto, a fase de construção

dos empreendimentos que os PP prevêem constituir-se-á como oportunidade para a
formação ambiental dos trabalhadores e para a consolidação de uma cultura de
respeito ambiental em obra, fundamental em intervenções em áreas com as
características e especificidades deste território;
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 Capitalizando sobre os valores naturais presentes no território e na envolvente, será

possível promover a consciência ambiental dos utentes e potenciar o desenvolvimento
de acções regulares de educação ambiental;
 Uma efectiva estratégia de respeito e valorização do ambiente pode aumentar a

atractividade dos empreendimentos, nomeadamente para os mercados crescentes de
turistas com preocupações ambientais (sector de mercado tipicamente associado a
poder de compra elevado).

VI.2.1.4. AMEAÇAS
As ameaças associadas ao modelo dos PP das UNOP 7 e 8 estão relacionadas com a
potencial afectação e perda de valores ambientais e de qualidade paisagística, com a
descaracterização do local (passando de uma área natural para mais uma área turística),
com o aumento da perturbação humana fora das áreas de intervenção, nomeadamente nas
áreas de Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Natural do Estuário do Sado (que, na
vizinhança imediata da área passível de intervenção na UNOP 8, tem uma importância
acrescida de conservação – a Reserva Botânica das Dunas de Tróia).
Em fase de obra, há um risco real de fazer pesar sobre o território as consequências de
uma fraca cultura de respeito ambiental, que se pode traduzir em intervenções não cuidadas,
desrespeitadoras e destruidoras de património natural durante a fase de construção. A
formação dos trabalhadores, aos diversos níveis envolvidos, e uma efectiva gestão de obra
podem permitir transformar esta ameaça em ponto forte, decorrente da concretização da
oportunidade correspondente de desenvolvimento de uma cultura de respeito ambiental em
obra.
Os consumos de água são também uma ameaça, quer em termos do consumo humano,
quer da rega que, adicionalmente, carregará para o freático superficial, nomeadamente
fertilizantes. Se o consumo humano é incontornável, tem, no entanto, que ser relativizado,
pois um cenário de ocupação quase total – 3000 ocupantes – com uma capitação de 200
l/dia representaria ainda assim um consumo de 600 m3/dia, menos de 50% do consumo
diário médio do actual golfe de Tróia. Em relação à rega, a medida mais óbvia de gestão – a
minimização das áreas a regar – pode permitir a conversão de uma ameaça num ponte forte,
se determinar a manutenção de vegetação natural.
A possibilidade de introdução de espécies exóticas é uma ameaça preocupante, sobretudo
no quadro da importância natural da área e do território envolvente, com valor natural e de
conservação reconhecidos a nível nacional e europeu.

Mais uma vez, a valorização da

vegetação natural pode também transformar esta ameaça num ponto forte.
Da mesma forma, as intervenções previstas têm potencial para degradar a função actual
de continuidade ecológica deste território.
Finalmente, a criação de uma oferta turística descaracterizada e de menor qualidade
determinaria, desde logo, uma mera competição por um nicho onde a oferta regional e
nacional é já, provavelmente, excedentária. Ainda neste caso, a integração e valorização do
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ambiente do território pode transformar uma ameaça num ponto forte, marcando o carácter
único dos empreendimentos.
Na ausência de medidas de gestão rigorosas, a probabilidade de concretização destas
ameaças aumenta significativamente. É, por isso, fundamental, como identificado na secção
de oportunidades, assegurar o enquadramento do modelo num Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) exigente e certificado ou, de outra forma de certificação e gestão ambientais
verificáveis.
Na tabela VI.1 é apresentada uma síntese dos Fortes e Fracos, das Oportunidades e das
Ameaças (análise SWOT/FOFA - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) de ambas
as alternativas consideradas.

Tabela VI.1. Análise SWOT/FOFA do modelo de ocupação consagrado nos PP para a área das UNOP 7 e
8 de Tróia.

Fortes

Criação de emprego
Aumento da oferta turística
Elevada dimensão das unidades de alojamento – carga humana efectiva inferior ao valor previsto
no PU
Conciliação das implantações com a preservação dos valores naturais
Minimização da movimentação de terras
Manutenção e preservação de vegetação natural

Oportunidades

Geração de valor acrescentado para os empreendimentos turísticos na península de Tróia e
Alentejo Litoral
Gestão integrada do território
Gestão optimizada da água incluindo a produção de água para rega na ETAR
Enquadramento num SGA exigente e certificado
Formação ambiental dos trabalhadores e consolidação, em fase de obra, de uma cultura de
respeito ambiental
Desenvolvimento da consciência ambiental de trabalhadores e utentes
Maior diferenciação e qualidade turística do produto

Fracos

Afectação do ambiente por ocupação humana permanente
Aumento da perturbação ambiental por presença humana
Compartimentação/artificialização do território
Afectação de habitats e espécies com interesse de conservação
Poluição sonora e luminosa
Aumentos do consumo de água e da produção de resíduos na península

Ameaças

PP

Perda de valores ambientais
Em obra: fraca cultura de respeito ambiental
Perda de qualidade paisagística
Descaracterização do local
Aumento da perturbação humana fora das áreas de intervenção, p. ex., REN e RNES
Consumos de água elevados
Contaminação do freático superficial
Introdução de espécies exóticas
Degradação da função de continuidade ecológica
Criação de mais oferta turística descaracterizada – competição por um nicho de mercado já
ocupado, local e regionalmente
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VI.2.2. ANÁLISE NO QUADRO DOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISÃO
A significatividade dos efeitos sobre o ambiente do modelo analisado pode ser vista como
estando directamente associada à correspondente carga humana/densidade de ocupação.
Nessa leitura, o valor de ocupação decorrente da aplicação do já referido Despacho
11 375/2007, publicado em 11 de Junho, determinaria efeitos substancialmente menos
significativos do que os decorrentes da mera análise do número de camas.
No entanto, os efeitos sobre o ambiente estão, tipicamente, associados a dois tipos de
fenómenos:
 Duradouros no tempo/constantes, correspondentes a pressões sustidas, persistentes

que, em muitos casos, permitem ao ambiente um novo estado de equilíbrio dinâmico
atingido por processos graduais/de transição;
 Catastróficos/abruptos, associados a fenómenos excepcionais, muito localizados no

tempo, mas fortemente impactantes, que promovem a ruptura dos sistemas e das
estruturas ambientais levando, frequentemente, a novos estados de equilíbrio
totalmente diversos do original.
Assim, na identificação e avaliação dos efeitos significativos sobre o ambiente do modelo
que enforma os PP em análise, há que considerar também uma potencial ocupação máxima
(perto de 100%) até no sentido de assegurar a qualidade do empreendimento e o bem-estar
dos seus utentes.
Assim, o referido modelo é aqui analisado no quadro dos factores críticos de decisão
identificados e respectivos indicadores, encontrando-se sumarizados, na tabela VI.2, os seus
efeitos significativos sobre o ambiente.
Para os vários indicadores do factor “Ambiente e Conservação”, o modelo é globalmente
negativo uma vez que pressupõe a construção de edificações e outras estruturas e a
ocupação permanente de um território onde, presentemente, a intervenção e presença
humana são muito reduzidas. A paisagem é talvez o único indicador com uma avaliação
positiva, em virtude da conversão de território degradado de eucaliptal numa paisagem mais
aprazível.
A intrusão do modelo de ocupação até ao limite de – ou mesmo sobre – habitats e
povoamentos de elevado valor ambiental e sensíveis constitui um efeito negativo muito
significativo, fortemente agravado numa situação de ocupação “quase plena”, em que a
intrusão

humana

assumirá

um

efeito

perturbador

muito

significativo

–

passagem,

trampling,...
Em

termos

do

factor

“Recursos

Hídricos”,

o

modelo

implicará,

como

discutido

anteriormente, consumos de água significativos, considerando o abastecimento humano e a
rega, num território onde esse consumo não existia. Há também o potencial negativo de
contaminação do freático superficial por fertilizantes e outros poluentes infiltrados com a
água de rega.
Finalmente, é a nível do desenvolvimento económico local e regional, que o modelo
apresenta implicações positivas, quer a nível da geração de emprego directo, quer como
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produto turístico potenciador do restante turismo, na ADT de Tróia e no destino do Alentejo
Litoral.
Os efeitos expectáveis são apresentados, de forma sintetizada, na tabela VI.2, em baixo.

Tabela VI.2. Síntese dos efeitos significativos sobre o ambiente, para os diferentes factores críticos de
decisão e respectivos indicadores. - menos negativo; -- mais negativo; + menos positivo; ++ mais
positivo.
FCD

Indicador

PP

Habitats e espécies

--

Continuidade ecológica

-

Paisagem

+?

Solo

-

Consumo de água

-

Qualidade e quantidade
de água infiltrada

-

Modelo/produto turístico

++

Emprego

+

Valores ambientais

Recursos hídricos

Desenvolvimento económico
local e regional

Importa salientar que a magnitude e mesmo o sentido dos efeitos identificados depende,
em grande medida, das medidas de gestão adoptadas. A adopção de fortes medidas de
controlo e gestão será particularmente importante e benéfica em termos da valorização do
património natural e paisagístico presente (o capital natural e o genius locci do território) e
da utilização sustentável dos recursos hídricos, logo desde a fase de projecto, com a
minimização das áreas a regar.
A localização, dentro dos lotes, das áreas de implantação, terá também um papel crucial
para a efectiva significância dos efeitos, nomeadamente a nível de habitats e espécies e da
continuidade ecológica do território.
A capitalização sobre os recursos ambientais e a adopção de práticas de sustentabilidade
ecológica e económica na utilização desses mesmos recursos, permitirá valorizar e
diferenciar o produto turístico oferecido, aumentando a sua atractividade global, em termos
do destino Tróia/Alentejo Litoral, para vários mercados emissores.

VI.2.3. DIFICULDADES ENCONTRADAS NA RECOLHA DA INFORMAÇÃO
No decorrer do processo de caracterização da situação de referência para os diversos
factores ambientais considerados e de elaboração da presente avaliação, foi sendo possível
compilar a informação tida como relevante e colmatar as lacunas que foram sendo
detectadas.
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Neste quadro, cremos poder afirmar que a presente avaliação não apresenta lacunas de
informação relevantes. A ausência eventual de alguns elementos concretos decorre
naturalmente do seu nível de detalhe e estado de desenvolvimento, a nível de Avaliação
Ambiental de Plano de Pormenor.
No respeitante à socioeconomia, de facto, não é possível dispor de informação rigorosa e
fidedigna pois elementos como o emprego efectivamente criado, mesmo directo, ou as maisvalias geradas, mesmo na envolvente local, são de muito difícil quantificação, dificuldade que
a presente situação económica vem ainda agravar.

VI.2.3. CONCLUSÃO
Tanto em termos da análise SWOT/FOFA, como em termos dos efeitos significativos sobre
o ambiente analisados no quadro dos FCD identificados, o modelo tem implicações negativas
sobre o ambiente.
No entanto, é necessário referir que esses efeitos e implicações decorrem, de facto, da
urbanização de um território presentemente com uma presença humana reduzida e com
valores ambientais cuja conservação integral é de difícil/impossível conciliação com uma
ocupação turística do tipo da que o PU de Tróia consagrou.
Neste quadro, o modelo subjacente aos PP em análise assumiu uma estratégia de
minimização de efeitos significativos sobre o ambiente e de maximização das oportunidades
associadas à ocupação desse ambiente.
Por outro lado, os efeitos positivos estão integralmente associados à socioeconomia e
passam obrigatoriamente pelo carácter e qualidade da oferta turística a criar, aspectos
indissociáveis

da

originalidade

e

qualidade

do

ambiente

que

os

empreendimentos

conseguirem garantir, que constituirão a sua mais-valia, nomeadamente, em termos de
mercado.
Se a adopção de medidas exigentes de gestão, a serem integradas, preferencialmente, no
quadro de um SGA certificado e exigente e a implementar desde a fase de obra, é condição
necessária para atingir tal objectivo, há que garantir que a implementação dos PP sob a
forma de projectos de execução, e os empreendimentos resultantes, não decorrem de nem
determinam um modelo de negócio turístico com objectivos de curto-prazo, onde o valor
ambiental

do

território

seja

delapidado

para

dar

origem

a

mais

um

destino

desqualificado/desocupado, com tudo o que isso implicaria, nomeadamente a nível
socioeconómico. No próximo capítulo, apresentam-se, de uma forma mais detalhada, os
eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes do modelo dos PP em apreço.
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VII. EVENTUAIS

EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO AMBIENTE DECORRENTES DA

APLICAÇÃO DOS PLANOS

Apresentam-se, neste capítulo (Tabela VII.1), “Os eventuais efeitos significativos no
ambiente decorrentes da aplicação do plano... incluindo os efeitos secundários, cumulativos,
sinergéticos, de curto, médio e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e
negativos...”, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de
15 de Junho, relativo ao conteúdo do Relatório Ambiental.
A nível da avaliação ambiental, os efeitos significativos no ambiente são os que estão
relacionados com os elementos que foram identificados como factores críticos de decisão (e
respectivos indicadores) e, como tal, serão esses o alvo de análise: ambiente e conservação,
recursos hídricos e desenvolvimento económico local e regional.
Esta avaliação é feita com base na identificação dos efeitos expectáveis das várias fases
de implementação dos PP, em relação ao devir natural do ambiente na ausência de
intervenção:
 Fase de construção – Envolvendo acções como a desmatação e limpeza das áreas a

intervencionar, a modelação do terreno, a construção da rede local de infraestruturas, a construção dos empreendimentos turísticos propriamente ditos e
equipamentos associados e os arranjos paisagísticos;
 Fase de exploração – Presença humana – utentes/turistas; manutenção das infra-

estruturas e construções e dos espaços verdes;
 Fase de desactivação – Remoção de todas as estruturas construídas e consequente

recuperação ambiental da área.
Os efeitos expectáveis para as fases de construção e de exploração são detalhados em
seguida, de acordo com os factores críticos de decisão considerados, e apresentados de
forma sintetizada na tabela VII.1.
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Tabela VII.1. Potenciais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação dos PP das UNOP 7
e 8 de Tróia. NA: Não aplicável.
FCD

Indicador

Curto prazo/
Efeitos
temporários
(em obra)

Valores
ambientais

Médio e longo
prazo/
Efeitos
permanentes

Habitats e
espécies

Negativo

Negativo

Perturbação do ambiente:
perda de espécies e/ou habitats

Continuidade
ecológica

Negativo

Negativo

Afectação de funções
ecológicas

Paisagem

Negativo

Positivo

Ordenamento, requalificação e
diversificação da paisagem

Solos

Negativo

Negativo

Compactação e
impermeabilização decorrentes
de construção e pisoteio;
salinização?

Consumo de
água

Pouco
negativo

Pouco negativo
a negativo

Efeito directo resultante do
consumo para abastecimento
humano e para rega. Efeito
cumulativo com a restante ADT

Qualidade da
água
infiltrada

Nulo/pouco
negativo

Pouco negativo

Durante a exploração, os
efeitos dependem das medidas
de gestão implementadas

Modelo/

NA / 0

Positivo

Elemento diferenciador e de
qualificação da oferta turística,
a nível local e regional

Positivo

Positivo

Criação directa de emprego e
efeito cumulativo e sinergético
no quadro da ocupação turística
da península de Tróia

Recursos hídricos

Desenvolvimento
económico local e
regional

Descrição dos efeitos

produto
turístico
Emprego

VII.1. EFEITOS DIRECTOS
VII.1.1. VALORES AMBIENTAIS
Em termos do factor Valores Ambientais, durante a fase de construção, os efeitos sobre
habitats e espécies/biodiversidade, continuidade ecológica e paisagem serão inevitavelmente
negativos (embora tendencialmente pouco negativos, especialmente no quadro de um
programa cuidado de gestão de obra).
A médio e longo prazo (durante a fase de exploração), os efeitos sobre este factor serão
tendencialmente negativos, podendo ser positivos a nível do descritor paisagem, uma vez
que a paisagem actual, particularmente na faixa territorial mais próxima do principal eixo de
observação deste território – a Estrada-Municipal Tróia-Comporta – se encontra muito
degradada.
A gestão efectiva do território permitirá minimizar a afectação dos habitats mais
relevantes, favorecendo a biodiversidade local. A instalação de áreas húmidas (um ou mais
lagos), permitirá também diversificar os habitats presentes e recuperar um tipo de habitat
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que poderia ocorrer naturalmente neste tipo de ambientes e que tem também valor
conservacionista, como sejam as charcas nas depressões interdunares.
Importa acautelar a introdução, ainda que involuntária de espécies não autóctones e/ou
invasivas.
Em relação aos solos, os principais efeitos previstos estarão relacionados com a sua
compactação e impermeabilização, decorrentes da construção e pisoteio no território.
Eventualmente, poderá ocorrer alguma salinização devido ao uso de fertilizantes e de outros
produtos na água de rega.

VII.1.2. RECURSOS HÍDRICOS
A nível dos recursos hídricos, durante a fase de construção, os efeitos serão
tendencialmente nulos a pouco negativos. O consumo de água em obra será muito reduzido
e só na ocorrência de um acidente (improvável no quadro de um sistema de gestão de obra
eficaz), poderá ocorrer alguma afectação do freático superficial, por exemplo, pela infiltração
de óleos de máquinas. Todos os restantes efeitos serão previsivelmente temporários e de
diminuta significância.
Para horizontes temporais mais largos, durante a fase de exploração, os consumos de
água inerentes à ocupação humana e à rega, constituem um efeito necessariamente
negativo da implementação do modelo dos PP, como discutido a nível da análise de ameaças.
A adopção de medidas de gestão efectivas, logo desde a fase de projecto, passando pelo
desenho de habitações “ecológicas”, por exemplo, com reutilização interna de água, pela
minimização das áreas de rega e pela diversificação das fontes de água, incluindo a
reutilização prevista de água da ETAR – com infra-estruturas já instaladas – e o
aproveitamento

de

águas

pluviais,

até

à

fase

de

funcionamento

e

exploração,

nomeadamente através da instalação em todas as unidades de alojamento de mecanismos
de poupança de água nas torneiras, poderão minimizar significativamente este efeito
negativo.

VII.1.3. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL E REGIONAL
A curto prazo, os principais efeitos a nível deste factor estão relacionados com o emprego
gerado durante a fase de construção, que não é passível de contabilização nesta fase. A
somar a esse aspecto, haverá ainda a oportunidade de contribuir para a formação ambiental
dos operários e de consolidar uma cultura de respeito ambiental em obra, fundamental em
intervenções em áreas com as características e especificidades deste território
A médio e longo prazo, o efeito positivo torna-se mais significativo. Em termos de
emprego, a exploração dos empreendimentos turísticos nestas duas UNOP representará a
criação de cerca de 210 empregos directos (entre estabelecimentos hoteleiros, equipamentos
turísticos associados e serviços de manutenção urbana), o que constitui um efeito positivo e
significativo.
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É a nível dos efeitos cumulativos, por contribuir para a criação de um pólo de atracção
turística para a península e Litoral Alentejano, que o modelo se torna francamente positivo
(cf. Efeitos cumulativos, abaixo).

VII.1.4 FASE DE DESACTIVAÇÃO
A fase de desactivação dos empreendimentos ocorrerá num horizonte temporal que não é
possível de prever mas que será, no mínimo, da ordem das várias décadas. Uma vez que, a
esse horizonte temporal haverá, certamente, métodos de remoção de construções e de
renaturalização ambiental mais avançados do que actualmente, os seus efeitos sobre o
ambiente são imprevisíveis, embora certamente muito menos significativos do que o que se
poderia presentemente antever. De qualquer forma, estaremos em presença de materiais
predominantemente recicláveis – betões, ferro, vidro, pedra,...
Ao mesmo tempo, com uma envolvente não intervencionada – na RNES, a sul – e pouco
intervencionada – na UNOP 9, a nascente – estará reunido o potencial para uma recuperação
natural da área em direcção a comunidades similares às que, à data, venham a estar
presentes nessas áreas limítrofes.

VII.2. EFEITOS CUMULATIVOS E SINERGÉTICOS
Os efeitos dos PP em apreço sobre o ambiente ultrapassam os efeitos directos a nível de
cada um dos factores críticos de decisão identificados. Na verdade, esses efeitos somam-se e
potenciam-se.

VII.2.1. EFEITOS CUMULATIVOS
VII.2.1.1. VALORES AMBIENTAIS
A nível do ambiente e conservação, a afectação da biodiversidade (habitats e espécies),
especialmente nas áreas terrestres mais interiores destas UNOP, acresce à perturbação e
mesmo destruição de habitats que se verifica noutras áreas da península (o empreendimento
da Soltróia é disso o exemplo por excelência). Inversamente, a manutenção do corredor
dunar e da área de zimbral, por assegurar a manutenção desse corredor ecológico,
representará um efeito positivo cumulativo assinalável.

VII.2.1.2. RECURSOS HÍDRICOS
O consumo de água nas UNOP 7 e 8 constitui um efeito cumulativo com o resto da ADT de
Tróia, quer a nível do total de empreendimentos turísticos existentes e previstos nas UNOP 1
a 8, quer a nível dos consumos de água para rega, principalmente dos golfes, existente e
previsto.
O PU original previa uma carga máxima admissível de 15 307 camas (turísticas e
residenciais) para a península de Tróia o que, num cenário extremo de ocupação total da
península, equivaleria a c. de 3000 m3/dia, só para consumo humano.
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Adicionando a esse valor as necessidades de rega para dois campos de golfe, estimadas,
com base nos valores médios de consumo diário do golfe actual, em c. de 3000 m3/dia, é
possível obter, sem contabilizar eventuais perdas em rede e a rega de outros espaços
verdes, um valor máximo teórico próximo dos 6000 m3/dia, num cenário de plena
concretização do PU original.
Esse cenário corresponderia a uma situação extrema, de consumo máximo expectável em
situação de ponta, de ocorrência muito improvável, mas que ilustra claramente a
necessidade da implementação de medidas estritas de poupança de água, a nível de toda a
ADT de Tróia.
Num quadro de alterações climáticas e de previsível decréscimo da disponibilidade de
água, associado ao também previsível aumento do consumo, é imperativo manter e, no
possível, melhorar o actual sistema integrado de gestão da água a nível de toda a península
e dos seus diversos empreendimentos permitindo, inclusivamente, contribuir para a
identificação de Tróia como destino turístico sustentável, com uma imagem diferenciada de
qualidade.

VII.2.1.3. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL E REGIONAL
A costa alentejana é actualmente palco de um conjunto de projectos turísticos em fase de
elaboração ou mesmo já em exploração. As baixas taxas de ocupação humana da área até
recentemente, associadas a actividades pouco impactantes, ajudaram a preservar e manter
o património natural desta região, tornando a área extremamente apetecível para o turismo.
Os efeitos cumulativos dos PP em apreço a nível do factor “Desenvolvimento económico
local e regional”, podem e devem ser lidos em termos das sinergias com outros
empreendimentos, na ADT de Tróia e no litoral Alentejano e também, dada a proximidade
física e funcional das UNOP 7 e 8 com o golfe previsto para a UNOP 9, com outros campos de
golfe, existentes e planeados, na região do Alentejo Litoral, onde se insere a ADT de Tróia.
Os dados encontrados (Tabela VII.2), ainda que incompletos em algumas situações,
permitem caracterizar de forma geral as intenções turísticas para a área do Alentejo Litoral.
Estão previstas, aprovadas, em construção ou mesmo já construídas mais de 26 000 camas
turísticas (há empreendimentos para os quais não foi possível encontrar dados), distribuídas
por hotéis e aldeamentos turísticos. É interessante notar que estas camas turísticas, que se
pudessem ser todas contabilizadas, se aproximariam, certamente, das 30 000, se localizam
maioritariamente no concelho de Grândola, que, em 2009, tinha menos de 14 000
habitantes. Em termos de golfes, estão previstos, em construção ou mesmo já construídos 6
campos de golfe.

VII.2.2. EFEITOS SINÉRGICOS
Por último, importa salientar que os três factores críticos de decisão identificados são
sinergéticos, contribuindo, cada um deles, para a valorização do conjunto, numa medida que
não é meramente adicional, mas que passa também pela potenciação dos restantes.
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Um destino turístico

que consiga valorizar o seu património ambiental e gerir

eficientemente os seus recursos, especificamente os recursos hídricos e o seu capital natural
único, aumentará efectivamente a sua atractividade turística e a sustentabilidade do negócio.
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Tabela VII.2. Empreendimentos turísticos localizados no litoral alentejano. T: camas turísticas; R: camas residenciais
Designação
UNOP 1

Localização
Tróia

Nº camas
4194 T + 700 R

Área (ha)
43

360 T + 876 R

79

Tróia

Descrição geral
Hotéis 4/5 estrelas, aldeamento
turístico
Aldeamento turístico e moradias de 2.ª
residência
Golfe de 18 buracos e Hotel

UNOP 2

Tróia

UNOP 3

600

101

UNOP 4
UNOP 5

Tróia
Tróia

Ecoresort, hotel
2 aldeamentos turísticos e hotel

700
955

264
104

UNOP 7
UNOP 8
UNOP 9
Hotel
Comporta
Village
Casas da
Comporta

Tróia
Tróia
Tróia
Comporta

Aldeamento turístico e hotel
Aldeamento turístico e hotel
Golfe de 18 buracos
Hotel

1420
1902
80-100

98
97
138
?

Comporta

136 apartamentos turísticos (T1 e T2)
e moradias (T2 e T3)

?

?

Inaugurado em 2003; Dados em
http://www.casasdacomporta.net/pt

Herdade de
Montalvo

Concelho de
Alcácer do
Sal
Concelhos
de Alcácer
do Sal e
Grândola

Moradias turísticas T1, T2, e T3
Centro equestre e desportivo

300

1052

Em funcionamento?
Dados em http://www.herdademontalvo.com/

Golfe de 18 buracos em 145 ha
(Comporta Links – candidato à Ryder
Cup 2018), 2 hotéis, 2 aparthotéis,
432 unidades em aldeamentos
turísticos, 245 lotes para moradias
Golfe 18 buracos em 100 ha
(Comporta Dunes), 4 hotéis, 1
aparthotel, 538 unid. em aldeamentos
turísticos, 222 lotes para moradias
Golfe com 27 buracos (90 ha), 1
hotel, 3 aldeamentos turísticos, 2
aparthotéis, hotel 5 estrelas, 204
moradias de luxo (120 ha),

?

365

Em projecto;
Dados em http://www.herdadedacomporta.pt/sitept/

5700

377

Em projecto;
Dados em http://www.herdadedacomporta.pt/sitept/

6900

210

Em projecto;
Dados em
http://casa.sapo.pt/news/detalhe.aspx?id=4869 e
http://www.ambitur.pt/site/news.asp?news=14311

1 Golfe, 4 aparthotéis, 4 condomínios
de apartamentos turísticos, 3
condomínios de suites, centro hípico,
clubes de ténis, ginásios,

2912

200

Em projecto;
Dados em http://www.costaterra.pt/vphome.html e
http://www.dotecome.com/gale/gale-documentos.htm

Herdade da
Comporta
ADT2
Herdade da
Comporta
ADT 3
Herdade do
Pinheirinho/
Pinheirinho
Hyatt Golf
& Beach
Resort
CostaTerra

Concelhos
de Alcácer
do Sal e
Grândola
Concelho de
Grândola

Melides

Notas
Em funcionamento; Dados PP (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 79/2005, de 29 de Março)
Em construção; Dados PP (Resolução do Conselho de
Ministros n.º21/2006, de 13 de Fevereiro)
Golfe existente; hotel em projecto; dados PP (Deliberação
n.º 133/2008, de 10 de Janeiro)
Em projecto
Em projecto; Dados PP (Deliberação n.º 186/2010, de 22
de Janeiro)
Em plano; Dados PU
Em plano; Dados PU
Alteração do PU de Tróia (em curso)
Em funcionamento; Dados em
http://www.comportavillage.com/
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VIII. MEDIDAS

DESTINADAS A PREVENIR, REDUZIR E ELIMINAR EFEITOS

ADVERSOS NO AMBIENTE

(DIRECTRIZES E MEDIDAS DE GESTÃO)

Na sequência da avaliação apresentada nos capítulos anteriores, relativa à caracterização
da situação de referência, à análise do modelo em avaliação e aos efeitos significativos no
ambiente decorrentes da implementação dos planos, apresenta-se de seguida um conjunto
de medidas destinadas a prevenir, reduzir e, no possível, eliminar os efeitos adversos
resultantes dessa implementação, nos termos da alínea f) do n.º 1 do Artigo 6.º do DecretoLei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que define os conteúdos do Relatório Ambiental.

VIII.1. VALORES AMBIENTAIS E RECURSOS HÍDRICOS
 Em fase de obra, formação ambiental de todo o pessoal envolvido e implementação de

um programa de efectiva gestão e controle;
 Identificação, dentro de cada lote, da área preferencial de implantação, com base em

critérios de protecção de habitas e espécies com valor e de garantia da conectividade
ecológica;
 Enquadramento da vegetação natural do território, assegurando a sua utilização ao

longo de todo o território de ambas as UNOP 7 e 8 e garantindo a manutenção de
bolsas funcionais;
 Minimização das áreas a regar, com manutenção da vegetação natural;
 Controlo e gestão de espécies exóticas;
 Construção de caminhos e acessos em materiais permeáveis;
 Utilização, para fins de paisagismo, das espécies mais adaptadas, de acordo com as

condições edáficas da península, valorizando a vegetação natural;
 Implementação de um sistema de rega optimizado, com informação climatérica em

tempo real;
 Construção

de planos de água

em localizações topográfica e funcionalmente

adaptadas, sem recurso a modelações de terreno ou acções de paisagismo relevantes;
 Adopção de um programa de gestão preventiva dos lagos, desde logo a nível do seu

desenho e concepção, que permita assegurar a manutenção de uma boa qualidade da
água e evitar ou minimizar futuros problemas de gestão (Saraiva, 2009);
 Controlo eficiente de eventuais operações de fertilização, por forma a minimizar a

utilização de nutrientes;
 Minimização da frequência e grau de incidência de eventuais operações fitossanitárias;
 Protecção integral dos habitats dunares e de zimbral, fundamentais do ponto de vista

da conservação da natureza e da protecção física do território contra fenómenos de
erosão marinha;
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 Monitorização do estado de conservação de espécies e habitats com estatuto de

protecção;
 Concepção “ecológica” das construções (moradias, hotéis) com vista a assegurar o

máximo de eficiência energética, a maximizar o conforto climatérico (reduzindo a
necessidade de climatização) e a minimizar dos consumos de água (nomeadamente
prevendo,

desde

a

fase

de

reaproveitamento/reutilização

das

projecto,
águas

a

dos

introdução
banhos,

por

de

sistemas

exemplo,

para

de
os

autoclismos);
 Em

fase

de

funcionamento,

sensibilização

de

funcionários

e

utentes/turistas.

Implementação de programas regulares de sensibilização/educação ambiental.

VIII.2. OUTRAS SUGESTÕES /OUTRAS MEDIDAS APLICÁVEIS
Uma das formas de assegurar a concretização destas medidas é a inserção das
intervenções e projectos turísticos num sistema de gestão ambiental rigoroso ou a sua
certificação independente. Existem várias certificações “verdes”, que constituem uma
garantia e um motivo de atracção para turistas.
Pode-se ainda considerar o desenvolvimento de “Selos Especializados”, de “Programas de
fidelização” ou de “Clubes de Produto”, estratégias que visam fidelizar os clientes/utilizadores
destes empreendimentos a um determinando destino ou região turística, assinalando os
aspectos diferenciadores da oferta de neste destino e capitalizando sobre o valor
acrescentado

que

este

destino

turístico

oferece

aos

seus

visitantes/utilizadores,

nomeadamente em termos de ambiente, gastronomia, qualidade geral da oferta, etc.
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IX. MEDIDAS DE CONTROLO / MONITORIZAÇÃO

Apresentam-se de seguida as medidas de controlo dos efeitos significativos no ambiente
decorrentes da aplicação e execução do plano.
Nos termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, especificamente do seu Artigo
11.º, correspondem ao conjunto de medidas capaz de permitir avaliar e controlar os efeitos
significativos no ambiente decorrentes da alteração do PU em análise.
O plano de monitorização (Tabela IX.1) deve iniciar-se antes do início dos trabalhos de
construção.

Tabela IX.1. Directrizes para o Plano Geral de Monitorização da Ocupação Turística das UNOP 7 e 8 de
Tróia.
Factores

Hidrogeologia

Dinâmica
costeira

Directrizes de Monitorização
Aquífero superficial: Avaliar os eventuais efeitos da contaminação por adubos e
pesticidas/fito-fármacos.
Aquífero profundo: Monitorizar a qualidade e disponibilidade da água de
abastecimento.
Monitorização da dinâmica costeira, especificamente, do morfologia do sistema
praia-duna, como forma de avaliar a sua fragilidade/robustez e a sua evolução
Monitorização do estado de conservação das populações de espécies alvo
(espécies protegidas, espécies raras no contexto nacional ou regional);

Flora e habitats

Monitorização do estado de conservação de habitats alvo (habitats protegidos ou
raros no contexto da península);
Monitorização do estado de conservação das áreas alvo de medidas de
recuperação paisagística ou de compensação;
Monitorização das espécies exóticas no território.

Fauna

Monitorização da utilização/ocupação da área, nomeadamente por avifauna,
herpetofauna e mamofauna.

Socioeconomia

Monitorização da qualidade da oferta turística e da procura, de âmbito nacional e
internacional, através de um plano de monitorização específico, capaz de
identificar e quantificar também os efeitos locais e regionais.
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X. CONCLUSÕES

O modelo de ocupação que os PP das UNOP 7 e 8 de Tróia, em apreço vêm propor para
esse território decorre de um processo que envolveu a Câmara Municipal de Grândola, o
proprietário dos terrenos, a equipa dos Planos de Pormenor e a do IMAR, que elaborou o
presente Relatório Ambiental.
Nesse processo, foram sendo equacionadas, analisadas e afinadas várias alternativas, a
partir das quais, se chegou à configuração agora apresentada. Assim, esta pode ser lida
como a que corresponde à melhor opção de ocupação turística do território, tendo em conta
a opção estratégica de base – da ocupação turística deste território – definida pela Câmara
Municipal de Grândola no PU de Tróia e ratificada pelo Conselho de Ministros em 2000, e
ainda o Quadro de Referência Estratégico e os factores relevantes de decisão identificados:
Ambiente e conservação, recursos hídricos e desenvolvimento económico e turístico.
A presente Avaliação Ambiental evidencia que a concretização dos PP em apreço acarreta
ainda assim, custos ambientais. Os principais custos prendem-se com a afectação de
habitats e espécies com interesse de conservação, de áreas que desempenham um papel
crítico em termos da protecção do território face à erosão marinha e a nível dos recursos
hídricos.
Por outro lado, essa opção proporciona ganhos ambientais a nível da paisagem e
principalmente, da socioeconomia. Em termos deste factor, os ganhos constituem, mais do
que tudo, uma componente sinergética com toda a restante ocupação turística da península
de Tróia e Alentejo Litoral, no cenário de constituição de um conjunto de empreendimentos
turísticos com carácter próprio marcado e de elevada qualidade, o que implica uma forte
integração e valorização das características ambientais do território.
Em conclusão, no quadro de uma intervenção que respeite estritamente o conjunto básico
de medidas de gestão ambiental referido, com o objectivo de minimizar as incidências da
implementação destes PP sobre o ambiente, o território das UNOP 7 e 8 será compatível com
aquele uso.
Adicionalmente, um produto turístico que saiba preservar e valorizar o seu maior capital –
o capital natural e uma paisagem dunar e costeira únicos na área e raros a nível nacional e
internacional – e integrar os princípios de sustentabilidade económica e ecológica, terá uma
atractividade acrescida no sector turístico e poderá assim diferenciar-se da restante oferta
turística na região.
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XI. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA
EQUIPA DO IMAR
 Francisco Andrade – Coordenação da Avaliação Ambiental – Laboratório Marítimo da

Guia/FCUL;


André Carapeto – Flora e Habitats; Solos; Sistema de Informação Geográfica e
Cartografia; Medidas de gestão ambiental – Laboratório Marítimo da Guia/IMAR;



Maria Adelaide Ferreira – Coordenação e elaboração do Relatório Ambiental; Quadro
de referência estratégico; Alterações climáticas; Avaliação ambiental – Laboratório
Marítimo da Guia/IMAR;



Carina Silva – Socioeconomia; Sistema de Informação Geográfica e Cartografia –
Laboratório Marítimo da Guia/IMAR;



Catarina

Santos

–

Dinâmica

Costeira;

Sistema

de

Informação

Geográfica

e

Cartografia; Clima; Efeitos cumulativos – Laboratório Marítimo da Guia/IMAR;


João Costa – Dinâmica Costeira – Laboratório Marítimo da Guia/IMAR.

CONSULTORES


Amélia Dill Carvalho – Hidrogeologia – Universidade do Algarve/IGM;



Tibor Stigter – Hidrogeologia – Universidade do Algarve;



Viana Barreto e Sofia Silva/Oficina de Arquitectura – Paisagem;



Rita Andrade – Paisagem e ordenamento;



Maria Peixe Dias – Avifauna – Museu Nacional de História Natural.

101

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

102

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

XII. BIBLIOGRAFIA/REFERÊNCIAS
Ambitur, 2008. Grupo Pelicano investe 250 milhões de euros no Pinheirinho Hyatt Golf &
Beach Resort. On-line em http://www.ambitur.pt/site/news.asp?news=14311,
consultado a 02 de Novembro de 2010.
Andrade F., Cabral H., M.F. Borges M.F. Ambientes Costeiros (Cap. 12) (2009). In: Pereira
H., Domingos T., Vicente L. e Proença V. (eds.), Ecossistemas e Bem-Estar Humano.
Avaliação para Portugal do Millenium Ecosystem Assessment. Escolar Editora, Lisboa, pp.
413-435.
Andrade, C., Pires, H.O., Silva, P., Taborda, R., Freitas, M.C. (2006). Zonas Costeiras. In:
Santos F.D., Miranda, P. (eds.). Alterações climáticas em Portugal: Cenários, Impactos e
Medidas de Adaptação. Projecto SIAM II. Gradiva, Lisboa. Capítulo 4. Pp. 169-208.
Andrade, F., Joanaz de Melo, J. (Eds.), 2003. Estudo de Impacte Ambiental da Marina e novo
Cais dos “ferries” do Troiaresort. Instituto do Mar, IMOAREIA, SONAE. 4 volumes.
Bindoff, N.L., J. Willebrand, V. Artale, A, Cazenave, J. Gregory, S. Gulev, K. Hanawa, C. Le
Quéré, S. Levitus, Y. Nojiri, C.K. Shum, L.D. Talley and A. Unnikrishnan, 2007:
Observations: Oceanic Climate Change and Sea Level. In: Climate Change 2007: The
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z.
Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
Bird, E.C.F., 1996. Beach Management. John Wiley & Sons, England, 281 p.
Cabral M.J. (coord.), Almeid J., Almeida P.R., Dellinger T., Ferrand de Almeida N., Oliveira
M.E., Palmeirim J.M., Queiroz A.L., Rogado L. & Santos-Reis M. (eds.) 2005. Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza. Lisboa.
660 pp.
Calheiros J.M. (coord.) & Casimiro E., 2006. Saúde Humana e Implicações para o Turismo.
In: Santos F.D., Miranda, P. (eds.). Alterações climáticas em Portugal: Cenários,
Impactos e Medidas de Adaptação. Projecto SIAM II. Gradiva, Lisboa. Capítulo 6. Pp. 233270.
Carapuço, A.M., 2005. Morfodinâmica do vértice noroeste da península de Tróia. Tese de
Mestrado. Universidade do Algarve, 70 p.
Carrasco-Leteliera L., Egurenb G., Castineira C., Parra O., Panario D. (2003) Preliminary
study of prairies forested with Eucalyptus sp. at the northwestern Uruguayan soils;
Environmental polution. Elsevier.
Casa.sapo.pt, 2008. Pelicano e a Hyatt Hotels apresentam ―novo‖ resort do Pinheirinho. Online em: http://casa.sapo.pt/news/detalhe.aspx?id=4869, consultado em 02 de
Novembro de 2010.

103

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

Casas da Comporta, 2010. Webpage on-line em http://www.casasdacomporta.net/pt,
consultado a 02 de Novembro de 2010.
Casimiro E., Gomes, A. Almeida S., 2010. Plano Estratégico de Cascais Face às Alterações
Climáticas:

Sector

Turismo.

49

pp.

Disponível

online

em

http://www.siam.fc.ul.pt/PECAC/pdf/turismo.pdf. Acedido em 1-10-2010.
Costa, J., 2009. Morfodinâmica do sistema praia-duna como indicador de sensibilidade
ambiental – península de Tróia (Setúbal, Portugal). Tese de Mestrado. Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, 62 p.
Costanza R., Andrade F., Antunes P., van den Belt M., Boersma D., Boesch D,F., Catarino F.,
Hanna S., Limburg K., Low B., Molitor M., Pereira J.G., Rayner S., Santos R., Wilson J. &
Young M. 1998. Principles for sustainable governance of the oceans. Science 281:198199.
CostaTerra, 2010. Webpage on-line em http://www.costaterra.pt/vphome.html, consultado
em 02 de Novembro de 2010.
EEA, European Environmental Agency, 2004. Impacts of Europe’s Changing Climate, Report
nº 2/2004.
Elias G., Costa H., Moore C.C. & Franco C. 2006. As aves do Estuário do Sado. Reserva
Natural do Estuário do Sado, ICNB.
Ferraz, M., 2007. Identificação e Caracterização das Dunas e Campos Dunares da Parte
Norte da Península de Tróia. Tese de Mestrado. Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, 146 p.
GEOTA, 2005. Parecer do Geota sobre o ―Costa Terra‖ - Loteamento e campo de golfe
Costaterra. Contributo no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental. On-line em
http://www.dotecome.com/gale/gale-documentos.htm, consultado em 02 de Novembro
de 2010.
Gomes, N., Andrade, C., Carapuço, M. & Morgado, N. 2003. Dinâmica Costeira. In: Andrade,
F. & Melo, J. (coords.) Estudo de impacte ambiental da Marina e Novo Cais dos ferries do
Troiaresort (Península de Tróia, Setúbal), pp. 84-136.
Herdade da Comporta, 2010. Webpage on-line em
http://www.herdadedacomporta.pt/sitept/, consultado em 02 de Novembro de 2010.
Herdade de Montalvo, 2010. Webpage on-line em http://www.herdademontalvo.com/,
consultado em 02 de Novembro de 2010.
Hotel Comporta Village, 2010. Webpage on-line em http://www.comportavillage.com/,
consultado em 02 de Novembro de 2010.
IMAR, 2010. Relatório do programa de monitorização ambiental do projecto da marina e
novo cais dos “ferries” do Troiaresort – Janeiro a Dezembro de 2009. Instituto do Mar,
Portugal, 311 p.

104

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working
Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor
and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New
York, NY, USA, 996 pp. Disponível online em:
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_
wg1_report_the_physical_science_basis.htm. Acedido em Outubro de 2010.
Kopp E., Sobral M., Soares T., Woerner M. (2000); Os solos do Algarve e as suas
características; Direcção Regional de Agricultura do Algarve; Faro.
Miranda P.M.A. & Moita R., (coords.) 2006. Estudo de Caso da Região do Sado. In: Santos,
F.D., Miranda, P. (eds.). Alterações climáticas em Portugal: Cenários, Impactos e Medidas
de Adaptação. Projecto SIAM II. Gradiva, Lisboa. Capítulo 10. Pp. 385-479.
Miranda P.M.A., Valente M.A., Tomé A.R., Trigo R., Coelho M.F.E.S., Aguiar A., 2006. O
Clima de Portugal nos séculos XX e XXI. In: Santos, F.D., Miranda, P. (eds.). Alterações
climáticas em Portugal: Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação. Projecto SIAM II.
Gradiva, Lisboa. Capítulo 2. Pp. 45-113.
Oficina de Arquitectura, 2010. Webpage on-line em http://www.oficina-arquitectura.pt/,
consultado em 17 de Novembro de 2010.
Partidário M.R. 2007. Guia de boas práticas para Avaliação Ambiental Estratégica:
Orientações metodológicas. Agência Portuguesa do Ambiente. 59 pp.
Pinto M.J., Carvalho P., Leitão P., Mendes M. (2001); Flora e Comunidades Vegetais: sector
Norte da península de Tróia; IMAR - Faculdade de Cièncias de Universidade de Lisboa.
Relatório elaborado para o Estudo de Impacte Ambiental da Marina e novo Cais dos
“ferries” do Troiaresort.
Pires, V., 2004. Evolução histórica do índice Palmer (PDSI) em Portugal Continental.
Monografia nº 47. Instituto de Meteorologia. Lisboa, 15 pp.
Plano da Bacia Hidrográfica do Sado (2002).
Ramhstorf, S., 2007. A Semi-Empirical Approach to Projecting Future Sea-Level Rise.
Science, 315:368-370.
Santos, F.D., 2006. Problemática das Alterações Climáticas no Início do Séc. XXI. In: Santos,
F.D., Miranda, P. (eds.). Alterações climáticas em Portugal: Cenários, Impactos e Medidas
de Adaptação. Projecto SIAM II. Gradiva, Lisboa. Capítulo 1. Pp. 17-43.
Saraiva, M.G. (Coord.), 2009. Manual de boas Práticas Ambientais para Campos de Golfe:
Normas para Planeamento, Projecto, Obra e Exploração de Campos de Golfe numa
perspectiva de sustentabilidade ambiental. Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
(MAOTDR). 333 pp. Disponível online em:
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/AreasActividade/ProdutoseDestinos/
Documents/Doc5_ManualBoasPraticasAmbientaisCamposGolfe.pdf

105

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário (1961); Carta dos Solos Portugal à
escala 1:50 000 - Folha 39-A; Ministério da Economia - Secretaria de estado da
Agricultura
Serviços Geológicos de Portugal (1972); Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000 Folha 39-A: Águas de Moura; Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos
Silveira, T. 2006. Dinâmica do Extremo Noroeste da Península de Tróia à Escala do Ciclo de
Maré. Tese de Mestrado. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 142 p.
Simpson M.C., Gössling S., Scott D., Hall C.M. and Gladin E. (2008) Climate Change
Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and Practices. UNEP,
University of Oxford, UNWTO, WMO: Paris, France.
Turismo de Portugal, 2006. 10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em
Portugal: Golfe. Estudo realizado por THR (asesores en Turismo Hotelería y Recreación,
S.A.) para o Turismo de Portugal, ip. Turismo de Portugal, ip. Lisboa. 66pp.
Veiga da Cunha, L., Ribeiro, L., Proença de Oliveira, R., Nascimento, J., 2006. Recursos
hídricos. In: Santos, F.D., Miranda, P. (eds.). Alterações climáticas em Portugal: Cenários,
Impactos e Medidas de Adaptação. Projecto SIAM II. Gradiva, Lisboa. Capítulo 3. Pp. 115168.
VisitAlgarve,

2010.

Melhor

destino

de

Golfe.

Disponível

online

em:

http://www.visitalgarve.pt/visitalgarve/vPT/VivaOAlgarve/461/Golfe/Sugestoes/Melhor+
Destino+de+Golfe+.htm. Consultado em 10-11-2010.
Zbyszewski G., Antunes M.T., Ferreira O.V., Carvalhosa A.B (1976); Carta Geológica de
Portugal - Nota Explicativa da folha 39-A: Águas de Moura; Serviços Geológicos de
Portugal; Lisboa.

106

Relatório Ambiental dos Planos de Pormenor das UNOP 7 e 8 de Tróia

XIII. LEGISLAÇÃO RELEVANTE

Decreto n.º 21/93 de 21 de Junho, que aprova, para ratificação, a Convenção sobre a
Diversidade Biológica.
Decreto n.º 4/2005 de 14 de Fevereiro, que aprova a Convenção Europeia da Paisagem, feita
em Florença em 20 de Outubro de 2000.
Decreto Regulamentar n.º 39/2007 de 5 de Abril, que aprova o Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROF AL).
Decreto Regulamentar n.º 6/2002 de 12 de Fevereiro, que aprova o Plano de Bacia
Hidrográfica do Sado.
Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho, que estabelece o regime a que fica sujeita a
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para
a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26
de Maio.
Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 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.
Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, que estabelece o regime da qualidade da água
destinada ao consumo humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001 de 5 de Setembro,
que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3
de Novembro.
Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, que tem como objecto a avaliação ambiental
dos instrumentos de gestão territorial.
Decreto-Lei n.º 430/80, de 1 de Outubro, que cria a Reserva Natural do Estuário do Sado
Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído.
Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro de 2005, que alterou o Decreto-Lei n.º140/99,
de 24 de AbrilDecreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, que procede à revisão da
transposição para o direito interno das directivas comunitárias n.º 79/409/CEE, do
Conselho, de 2 de Abril (directiva aves), e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de
21 de Maio (directiva habitats), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 e Fevereiro.
Deliberação n.º 133/2008, de 10 de Janeiro. Torna pública a aprovação da proposta de Plano
de Pormenor da UNOP 3 de Tróia pela Assembleia Municipal de Grândola.
Deliberação n.º 186/2010, de 22 de Janeiro. Rectifica o Regulamento do Plano de Pormenor
da UNOP 5 de Tróia – Carvalhal (publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 213, de
3 de Novembro de 2009) tornando pública a aprovação da proposta de Plano de
Pormenor da UNOP 5 de Tróia – Carvalhal pela Assembleia Municipal de Grândola.
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Despacho n.º 11 375/2007, do Gabinete do Secretário de Estado do Turismo, publicado no
DR, 2.ª série, de 11 de Junho de 2007
Lei n.º 11/87 de 7 de Abril, Lei de Bases do Ambiente.
Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem
jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão
sustentável das águas.
Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro, que aprova o Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007 de 20 de Agosto, que aprova a Estratégia
Nacional de Desenvolvimento Sustentável - 2015 (ENDS) e o respectivo Plano de
Implementação, incluindo os indicadores de monitorização (PIENDS).
Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005 que aprova o Programa Nacional para o
Uso Eficiente da Água - Bases e Linhas Orientadoras (PNUEA).
Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto, que aprova a primeira fase
da “Lista nacional de sítios” da rede Natura 2000.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001 de 11 de Outubro, que adopta a Estratégia
Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 173/97 de 17 de Outubro, que retoma, nos termos
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 84-A/96, de 5 de Junho, o processo de
alienação dos créditos detidos por entidades públicas sobre a TORRALTA - Club
Internacional de Férias, S. A. (TORRALTA), iniciado pelo anterior governo na sequência da
decisão tomada no processo judicial de recuperação de empresas (Decreto-Lei n.º
177/86, de 2 de Julho).
Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/96 de 4 de Março, que ratifica o Plano Director
Municipal de Grândola.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2006, de 13 de Fevereiro. Ratifica o Plano de
Pormenor da UNOP 2 de Tróia e altera, na área de intervenção do Plano de Pormenor, o
Plano de Urbanização de Tróia.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2000 de 9 de Maio, que ratifica o Plano de
Urbanização (PU) de Tróia.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2007 de 4 de Abril, que aprova os objectivos e
principais linhas de desenvolvimento do Plano Estratégico Nacional de Turismo.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2000 de 1 de Julho, que aprova a delimitação da
Reserva Ecológica Nacional do município de Grândola.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2005 de 29 de Março, que ratifica o Plano de
Pormenor da UNOP 1 de Tróia, no município de Grândola, e altera a delimitação da
Reserva Ecológica Nacional do mesmo município.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2005, de 29 de Março. Ratifica o Plano de
Pormenor da UNOP 1 de Tróia; aprova a alteração da delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Grândola, com as áreas a integrar/excluir identificadas na
planta anexa à presente resolução; e revoga, na área de intervenção do Plano, as
disposições do Plano de Urbanização de Tróia.
Resolução do Conselho de Ministros n.º115-A/2008 de 21 de Julho, que aprova o Plano
Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental.
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XIV. LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS

AA – Avaliação Ambiental
AA(E) – Avaliação Ambiental Estratégica
AC - Alterações Climáticas
ADT - Área de Desenvolvimento Turístico
AIA - Avaliação de Impacte Ambiental
ARH - Administração da Região Hidrográfica
CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
CDB - Convenção sobre a diversidade biológica
CEP - Convenção Europeia da Paisagem
CMG – Câmara Municipal de Grândola
DPH – Domínio Público Hídrico
ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
ENCNB - Convenção sobre a diversidade biológica
ENDS - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais
FCD - Factores Críticos de Decisão
ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade
NMP - Nemátodo da Madeira do Pinheiro
PATE+S - Plano de acção para um turismo europeu mais sustentável
PCII - Protecção complementar de tipo II
PDM – Plano Director Municipal
PENT - Plano Estratégico Nacional do Turismo
PEOT - Plano especial de ordenamento do território
PMOT - Plano municipal de ordenamento do território
PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água
PORA - Programa Operacional Regional do Alentejo
PORNES – Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Sado
PP - Plano de Pormenor
PPI - Protecção complementar de tipo I
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PROF AL - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
PROTA - Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
PROTALI - Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo Litoral
PSRN2000 - Plano Sectorial da Rede Natura 2000
PU – Plano de urbanização
QRE - Quadro de Referência Estratégico
QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional
RA – Relatório Ambiental
RAN - Reserva Agrícola Nacional
REN - Reserva Ecológica Nacional
RFCN - Rede fundamental de conservação da natureza
RJCNB - Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
RN2000 - Rede Natura 2000
RNES – Reserva Natural do Estuário do Sado
SGA - Sistema de Gestão Ambiental
SNAC - Sistema Nacional de Áreas Classificadas
UHP 5 - Unidade Homogénea de Planeamento 5
UNOP – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão
VMAs - Valores Máximos Admissíveis
WP ACC - White Paper – Adapting to Climate Change
ZPE - Zona de Protecção Especial
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