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Estudo de Impacte Ambiental (Relatório Síntese) CCDRA - 95  

 
Sol Bravo – Aldeamento Turístico e Golf 

 
Designação 

 
Carlos Monge (Eng.), coordenação, Geologia, solos, clima, recursos 
hídricos superficiais, recursos hídricos subterrâneos e ruído; Jorge 
Duque (Dr.) situação socioeconómica; Leandro Mendes Filipe (Arqto 
Paisagista), paisagem, uso do solo, ordenamento do território, flora e 
vegetação; Pedro Geraldes (Dr.) fauna; Tiago Seabra (Eng.º) Atmosfera; 
Jorge Oliveira (Prof. Doutor) património arqueológico; Jorge Duque 
(Dr.) apoio à coordenação, redação e edição; António Chambel (Prof. 
Doutor) consultor sénior não remunerado. 

 
Equipa técnica 

 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio 

 
Enquadramento 

Legal 
 
O aldeamento localiza-se na Herdade dos Padres, freguesia de São 
Sebastião da Giesteira, concelho de Évora. 

 
Localização 

 
 
Construção de um aldeamento turístico associado a um campo de golfe 
e outras infraestruturas de lazer. 

 
Finalidade 

 
O projeto prevê a construção de um empreendimento numa extensão 
de 105ha, distribuídos entre 7ha para edificação de moradias e 
equipamentos, 65ha para um campo de golfe de 18 buracos, e os 
restantes para acessos e arranjos exteriores, com as seguintes 
características: 30 moradias; receção/portaria e estabelecimentos 
comerciais; restaurante, bar e esplanada; albufeiras, lagos e piscinas; 
jardins e zonas verdes; campo de ténis, jogos comuns e zonas de ar 
livre; acessibilidades e estacionamento; clube de campo e de turismo de 
natureza. 

 
Características do 

projeto 

 
Descritor património arquitetónico e arqueológico 

 
 

 
O descritor refere a consulta bibliográfica exaustiva, o estudo 
cartográfico e aerofotográfico da área, a prospeção sistemática de toda a 
zona e a recolha de informação oral. 
 
Não foram identificados valores de interesse patrimonial 

 
Caracterização da 

situação de 
referência 

 
Não foram identificados impactes. 

 
Identificação de 

impactes 

 
Não foram propostas medidas de minimização. 

 
Medidas de 

minimização 
  

Anotações 
 
 
Resumo Não Técnico 
 
A nível arqueológico e do património cultural não foram encontrados 
quaisquer vestígios relevantes. 

 
Património 

arquitetónico e 
arqueológico 

 
 



 

Página 2 de 2 
 

Relatório da Consulta Pública 
 
Não se aplica, foi declarada DESCONFORMIDADE a 3 de fevereiro de 2005. 

 
Período 

  
Pareceres 

  
Conteúdos 

 
 
Parecer da Comissão de Avaliação 
 
Não se encontra em processo disponível para consulta. 

 
Entidades e 

representantes 
  

Conteúdos 
 
 
Declaração de Impacte Ambiental 
 
Não se aplica, foi declarada DESCONFORMIDADE a 3 de fevereiro de 
2005. 

 
Conteúdo 
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