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1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

O projeto de “Requalificação Ambiental e 
Paisagística do Ecoparque da Serra de São Julião“ 
envolve um conjunto de ações integradas que 
visam a reabilitação paisagística de uma área 
correspondente a cerca de 90 000 m², localizada na 
zona sudeste do artigo predial nº 1 secção A, 
denominado Baldios de São Julião, na União de 
Freguesias de Carvoeira e Carmões, no Concelho de 
Torres Vedras. 

O potencial de utilização desportiva e de lazer da 
área de intervenção motivou a implantação no local 
de uma pista para desportos motorizados que se 
traduziu na degradação dos solos e da vegetação, 
tornando premente esta intervenção de 
requalificação. 

Neste sentido, a 1.ª fase da “Requalificação Ambiental e Paisagística do Ecoparque da Serra de São 
Julião“ consistirá em três componentes que configuram soluções de adaptação climática: 

Ação 1. Construção de bacia de retenção de águas pluviais para fins múltiplos; 

Ação 2. Requalificação e renaturalização da ribeira torrencial à superfície; 

Ação 3. Valorização paisagística da área com (re)arborização dos espaços envolventes. 
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2. OBJETIVOS PRINCIPAIS DO PROJETO 

O projeto tem como principal objetivo promover a recuperação ambiental e paisagística da área de 
intervenção, transformando-a num espaço naturalizado que seja usufruído pela população e permita 
o desenvolvimento de várias atividades desportivas, de recreio e lazer. Esta intervenção tem em 
consideração a importância da atuação da administração local na promoção de ações de adaptação às 
alterações climáticas e tem implícitos os objetivos de aumento da capacidade de adaptação, 
fortalecimento da resiliência, prevenção de impactes e redução da vulnerabilidade às alterações 
climáticas. Para dar resposta a este desígnio, cada umas das ações que compõem o projeto têm os 
objetivos específicos identificados de seguida: 

AÇÃO 1 Construção de bacia de retenção de águas pluviais para fins múltiplos 

Objetivos 
Específicos 

A construção da bacia de retenção com aproximadamente 4 metros de 
profundidade e capacidade para armazenamento de águas pluviais a rondar os 
5900 m³ visa criar um plano de água permanente para fruição e valorização 
paisagística do local e simultaneamente funcionar como reserva de água para a 
satisfação de várias necessidades, nomeadamente: 

 Abastecimento e apoio dos meios de combate a incêndios florestais; 

 Apoio a explorações agrícolas em períodos secos de longa duração; 

 Suporte à rega de plantações em espaços florestais; 

 Outras atividades relacionadas com as competências da UF da Carvoeira e 
Carmões como a rega de espaços verdes e a limpeza de arruamentos.  

AÇÃO 2 Requalificação e renaturalização da ribeira torrencial à superfície 

Objetivos 
Específicos 

Pretende-se reabilitar a ribeira torrencial do ponto de vista biofísico, hidráulico e 

paisagístico, garantindo a manutenção do traçado e as margens da ribeira 

naturalizadas. Esta ação visa assegurar a regularização dos escoamentos pluviais 

para a bacia de retenção a construir e fomentar a capacidade de suporte dos 

ecossistemas. 

AÇÃO 3 Valorização paisagística da área com (re)arborização dos espaços envolventes 

Objetivos 
Específicos 

A arborização e requalificação paisagística do Ecoparque da Serra de S. Julião 

contribuirá para potenciar a multifuncionalidade da paisagem rural, aumentar a 

diversidade de espécies arbóreas e arbustivas de forma a garantir uma maior 

resiliência ao risco de incêndio, aumentar a biodiversidade, minimizar a erosão dos 

solos e assegurar o conforto bioclimático para todos os utilizadores e praticantes de 

atividades de desporto, recreio e lazer. 
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3. EQUIPA TÉCNICA 

A empreitada de “Requalificação Ambiental e Paisagística do Ecoparque da Serra de São Julião“ 

deverá ser realizada pela Empreitorres, Empreiteiros de Obras Públicas, Lda. que dispõe de técnicos 

qualificados para as várias necessidades e com experiência acumulada em diversos tipos de obra. A 

equipa técnica afeta à presente empreitada e as respetivas tarefas são apresentadas em seguida: 

 

O acompanhamento dos trabalhos e o apoio na gestão do Ecoparque será efetuado pela Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Carvoeira e Carmões, em particular por 3 operacionais, contando 

com a colaboração do Município de Torres Vedras (MTV). O apoio do MTV será facultado pela Divisão 

de Ambiente e Sustentabilidade e pelo Gabinete Técnico Florestal que reúnem uma equipa 

multidisciplinar com técnicos qualificados nos domínios das ciências de engenharia do ambiente e da 

engenharia florestal.   
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4. ABORDAGEM 

A União das Freguesias de Carvoeira e Carmões pretende proceder à requalificação paisagística da área 
associada à pista de desportos motorizados existente no Ecoparque da Serra de S. Julião visando 
salvaguardar a qualidade do ambiente e a qualidade de vida da população residente nas povoações 
vizinhas. Simultaneamente, esta intervenção concorrerá para o desenvolvimento económico e social 
da freguesia através do estabelecimento de condições para o crescimento de um polo desportivo e de 
lazer que satisfará as necessidades da comunidade local.  

Neste contexto, procurou-se tirar partido da oportunidade gerada pela existência de uma pista 
informal de desportos motorizados para, através de um conjunto de ações integradas, promover a 
resiliência do território e da economia local, reduzindo vulnerabilidades aos efeitos das alterações 
climáticas. 

Teve-se, portanto, em consideração que a necessidade de integrar respostas aos efeitos das alterações 
climáticas é particularmente relevante à escala local e como tal as ações que compõem o projeto foram 
desenvolvidas de forma a otimizar as caraterísticas do território de intervenção e garantir a sua 
coerência com os instrumentos nacionais, regionais e municipais orientadores em matéria de políticas 
de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, nomeadamente: 

• Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNA); 

• Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020); 

• Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC); 

• Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste (Oeste PIAAC); 

• Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Torres Vedras (EMAAC TVD). 

Refira-se que Portugal adotou a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de abril, e posteriormente revista pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, que aprovou a ENAAC 2020 que tem 
como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua 
implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas”.  

A ENAAC 2020 é norteada por três objetivos principais: i) melhorar o nível de conhecimento sobre as 
alterações climáticas; ii) implementar medidas de adaptação, e iii) promover a integração da 
adaptação em políticas sectoriais. O P-3AC, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
130/2019, de 2 de agosto, visa concretizar o segundo objetivo da ENAAC de implementar medidas de 
adaptação, nomeadamente estabelecendo oito linhas de ação concretas de intervenção direta no 
território e nas infraestruturas, complementadas por uma linha de ação de carácter transversal, as 
quais visam dar resposta aos principais impactes e vulnerabilidades identificadas para Portugal. 

De acordo com exposto,  apresenta-se na tabela seguinte uma matriz de correlação e relevância  entre   
ações do projeto de “Requalificação Ambiental e Paisagística do Ecoparque da Serra de São Julião“ e 
as linhas de orientação, opções de adaptação e medidas setoriais dos instrumentos que definem as 
prioridades de atuação das políticas públicas em matéria de alterações climáticas.
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Planos ou Estratégias 
de Adaptação Às 

Alterações Climáticas 

Medidas/opções de adaptação em que o 
projeto contribui 

Relevância das ações do projeto 

Ação 1  - Construção de 
bacia de retenção de 

águas pluviais para fins 
múltiplos 

Ação 2 - Requalificação e 
renaturalização da ribeira 

torrencial à superfície 

Ação 3 - Valorização 
paisagística da área com 

(re)arborização dos 
espaços envolventes 

PNA 

Uso do solo, alteração do uso do solo e 
florestas 
3 – Florestação e gestão de áreas 
florestais 

   

P-3AC 

1. Prevenção de incêndios rurais — 
intervenções estruturantes em áreas 
agrícolas e florestais 

   

2. Implementação de técnicas de 
conservação e de melhoria da fertilidade 
do solo 

   

7. Redução ou minimização dos riscos 
associados a fenómenos de cheia e de 
inundações 

   

Oeste PIAAC 

Agricultura e florestas 
Medida 3 – Aumentar a capacidade de 
armazenamento de água 

   

Economia 
Medida 5 – Promover a conservação e a 
valorização do património natural e 
paisagístico 
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Planos ou Estratégias 
de Adaptação Às 

Alterações Climáticas 

Medidas/opções de adaptação em que o 
projeto contribui 

Relevância das ações do projeto 

Ação 1  - Construção de 
bacia de retenção de 

águas pluviais para fins 
múltiplos 

Ação 2 - Requalificação e 
renaturalização da ribeira 

torrencial à superfície 

Ação 3 - Valorização 
paisagística da área com 

(re)arborização dos 
espaços envolventes 

Recursos hídricos 
Medida 2 – Diversificar as origens de água 
Medida 3 – Aumentar a capacidade de 
armazenamento e de regularização do 
escoamento e da redução da evaporação 

   

EMAAC TVD 

12 – Implementar as medidas e ações 
previstas no PMDFCI relativas ao aumento 
da resiliência face ao risco de incêndio 

   

14 – Potenciar o aproveitamento turístico 
do concelho em virtude do aumento da 
temperatura, atenuando os efeitos da 
sazonalidade e diversificando a oferta 

   

20 – Promover a integração da 
problemática das alterações climáticas de 
forma transversal nas diversas áreas de 
atuação municipal 
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A tabela anterior evidencia a correlação e o contributo do projeto para a implementação de medidas 
de adaptação previstas no P-3AC e nas Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas, em 
particular os que incidem no território de intervenção. O alinhamento das ações previstas no projeto 
com o P-3AC encontram-se detalhadas na tabela seguinte.  

Linhas de Ação e Medidas P-3AC Relevância das ações do projeto 

1. Prevenção de incêndios rurais — intervenções estruturantes em áreas agrícolas e florestais 
Introdução de faixas ou manchas de 
descontinuidade através de (re)arborização com 
outras espécies florestais resilientes ao risco de 
incêndio 

Ação 3 - Valorização paisagística da área com 
(re)arborização dos espaços envolventes 

2. Implementação de técnicas de conservação e de melhoria da fertilidade do solo 
Arborização com espécies melhoradoras do solo 
– revoluções longas 

Ação 3 - Valorização paisagística da área com 
(re)arborização dos espaços envolventes 

Consolidação e recuperação de taludes e 
margens de linhas de água privilegiando técnicas 
de engenharia natural 

Ação 2 - Requalificação e renaturalização da 
ribeira torrencial à superfície 

7. Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheia e de inundações 
Criação de áreas de infiltração através de 
construção e/ou recuperação de bacias de 
retenção (escavação e dique) 

Ação 1  - Construção de bacia de retenção de 
águas pluviais para fins múltiplos 

Proteção das linhas de água e recuperação dos 
perfis naturais de troços de rio e planícies de 
inundação: 
- Operações de limpeza e regularização das 
linhas de água 
- Construção de pequenas obras de correção 
torrencial 

Ação 2 - Requalificação e renaturalização da 
ribeira torrencial à superfície  
Ação 1 - Construção de bacia de retenção de 
águas pluviais para fins múltiplos 
 

 

Refira-se que as ações previstas concorrem para diminuir a vulnerabilidade das comunidades locais 
aos impactos das alterações climáticas e aumentar a sua capacidade de resposta a eventos extremos. 
Neste âmbito, importa destacar a importância que a construção da bacia de retenção de águas pluviais 
terá na constituição de uma reserva de água para atuar em situações de emergência, nomeadamente 
funcionando como um ponto de água misto para abastecimento de meios terrestres e aéreos no 
combate a incêndios florestais. Esta reserva de água é tanto mais relevante pela proximidade da área 
de intervenção à União de Freguesias do Maxial e Monte Redondo que é uma das freguesias com risco 
elevado de incêndio florestal onde a intervenção é prioritária, nos termos do Despacho n.º 744/2019, 
de 17 de janeiro. 
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5. POTENCIAIS IMPACTOS DE MÉDIO E CURTO PRAZO 

As alterações climáticas são um dos principais desafios que atualmente os municípios e as 
comunidades locais têm que enfrentar e muitos dos impactes previsíveis já não podem ser evitados. 
Com efeito, segundo a EMAAC TVD, as principais alterações climáticas projetadas para o município de 
Torres Vedras indicam uma diminuição da precipitação média anual, um aumento da temperatura 
média anual, a subida do nível médio da água do mar e o aumento dos fenómenos extremos de 
precipitação. Estas alterações resultarão numa maior frequência e intensidade de eventos 
meteorológicos extremos como ondas de calor, incêndios de grandes dimensões, secas e cheias. 

Neste contexto, considera-se essencial a contínua incorporação de respostas aos riscos previsíveis em 
todos os processos de decisão e politicas públicas da administração local. Assim, de forma a estarmos 
preparados para reduzir a exposição a riscos e aumentar a capacidade de resposta a eventos extremos, 
adotaram-se medidas de adaptação no projeto de Requalificação Ambiental e Paisagística do 
Ecoparque da Serra de São Julião que podem proporcionar benefícios imediatos para a comunidade 
local e a médio prazo para o concelho de Torres Vedras. 

Em primeira instância, a melhoria das infraestruturas de apoio para a prática de modalidades ligadas 
aos desportos motorizados e a criação de condições para outras formas de utilização do espaço como 
desporto informal, recreio e lazer, permitirá reforçar a oferta no âmbito desportivo e de lazer e a 
atratividade da freguesia da Carvoeira e Carmões e do concelho de Torres vedras.  

Além dos benefícios económicos e sociais para a comunidade local, esta requalificação constitui uma 
oportunidade para no futuro serem realizados eventos dirigidos a públicos com motivações diferentes 
que por norma implicam importantes impactes económicos indiretos associados a prestação de 
serviços e venda de produtos. Esta intenção está alinhada com o Plano Estratégico de Turismo 
Sustentável para o Concelho de Torres Vedras que refere a importância da diversificação dos produtos 
e da oferta turística, contribuindo para reduzir a pressão turística sobre zonas costeiras que são 
extremamente vulneráveis às alterações climáticas. 

Por outro lado, importa ter em consideração que o projeto contempla soluções que visam potencializar 
os atributos do local e reforçar o seu valor cénico e paisagístico através da reposição dos espaços 
verdes naturais e da regularização da ribeira torrencial.  

A valorização paisagística dos espaços envolventes será feita através da regeneração dos espaços 
naturais existentes e a promoção de prados de sequeiro que garantem uma maior diversidade de 
espécies e implicam menores necessidades de água para a sua manutenção. Em complemento, as 
plantações previstas e a reconversão de áreas de eucalipto serão feitas com espécies autóctones e 
adaptadas às condições edafoclimáticas locais que irão contribuir para aumentar a capacidade de 
sequestro de carbono e reduzir os gases com efeito de estufa. O projeto de arborização da área de 
intervenção encontra-se na figura seguinte. 
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A arborização, os trabalhos de regularização da ribeira e a construção da bacia de retenção também 
representarão um importante contributo para reduzir a erosão hídrica dos solos na encosta sul da 
Serra da São Julião. 

Não pode também ser descurado que a prática de desportos motorizados existente implica um 
aumento substancial do nível de ruído, numa zona pouco ruidosa, quer no decorrer de provas, quer 
pelo público que se desloca para assistir às mesmas. Este ruído configura um incómodo para as 
povoações vizinhas situadas a sudoeste do local pelo que a plantação de cortina arbórea (P4) nos 
espaços envolventes da pista permitirá minimizar os impactes do ruído, mas também das poeiras 
geradas pelas provas e pela circulação das pessoas. Com efeito, o revestimento com vegetação das 
zonas circundantes e a rega da pista de desportos motorizados previamente à realização de provas 
será determinante para minimizar o levantamento de nuvens de poeira, situação que costuma agravar-
se durante o tempo seco. Neste contexto, a reserva de água proporcionada pela bacia de retenção a 
executar afigura-se de extrema importância para a rega da pista de desportos motorizados, mas 
também para acautelar potenciais eventos extremos com impacte nas comunidades locais. 

6. SUSTENTABILIDADE 

A continuidade do projeto será assegurada com a execução da 2.ª fase da “Requalificação Ambiental 
e Paisagística do Ecoparque da Serra de São Julião“ que integrará ações de valorização paisagística 
das restantes áreas degradadas e a sua qualificação com infraestruturas e serviços de apoio a turismo 
de natureza.  

As ações a executar na 1.ª fase do projeto terão continuidade através da realização de operações 
regulares de limpeza, desobstrução e manutenção da ribeira torrencial, em particular no período que 
antecede os períodos chuvosos. Estas ações de limpeza e desobstrução devem estender-se aos troços 
encanados a montante da ribeira torrencial. No que diz respeito às áreas arborizadas prevêem-se 
ações de rega, adubação, podas de formação e manutenção. Perante uma mortalidade de plantas que 
justifique, será realizada retancha (substituição das plantas mortas).  
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7. DISSEMINAÇÃO 

7.1. Entidades que divulgarão o projeto 

O Ecoparque da Serra de São Julião será divulgado através dos meios de comunicação da Junta de 
Freguesia da União das Freguesias de Carvoeira e Carmões (JF), bem como através dos meios da 
Câmara Municipal de Torres Vedras (CM). 

 

7.2. Recursos a mobilizar  

Todos os recursos a mobilizar neste plano de divulgação serão acionados e suportados pela Junta de 
Freguesia, exceto nos casos em que seja mencionado explicitamente outra entidade.  

Meios outdoor  

 Outdoor de 4x3m colocado junto ao acesso ao Ecoparque da Serra de São Julião. 

Identificação do local 

 Painel informativo, em material reciclado, com caraterísticas do Ecoparque e sua fauna e flora. 

Suportes impressos 

 Brochura de divulgação, em material reciclado, do Ecoparque da Serra de São Julião para 
distribuição no concelho. 

Meios digitais 

 Páginas de Facebook da JF e CM – conteúdo orgânico; 
 Página de Facebook da JF – publicidade paga; 
 Site da CM; 
 Criação de site da freguesia com inclusão de informação do Ecoparque da Serra de São Julião. 

Assessoria de imprensa 

 Envio de nota de imprensa; 
 Convite à comunicação social para um “piquenique” no Ecoparque da Serra de São Julião. 

Foto/vídeo promocional 

 Inclusão do Ecoparque da Serra de São Julião no vídeo promocional da freguesia 

Eventos 

 Ação de sensibilização ambiental com as crianças, docentes e pessoal não docente das escolas 
da freguesia (100 elementos na comunidade educativa); 

 Encontro final do Desporto Sénior do Concelho com passagem pelo Ecoparque (1900 utentes); 
 Exposição de land art elaborada pelos elementos do Clube Sénior local e pelo Centro de 

Educação Ambiental de Torres Vedras. 

 


