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1 INTRODUÇÃO 

A entidade proponente do Projecto Lagoa da Vela Golf é o vencedor do Concurso Público 

Internacional lançado pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, a empresa Lagoa da Vela, 

SA. 

O empreendimento pretende implantar-se numa área de 100 ha localizada na Freguesia do 

Bom Sucesso, Concelho da Figueira da Foz e Distrito de Coimbra, em zona de assinaláveis 

valores naturais, com destaque para o Sítio das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas 

(PTCON055), integrado na Rede Natura 2000, que se estende desde a Serra da Boa Viagem 

até à Mata Nacional de Vagos, com uma área de aproximadamente 20.500 ha. Tem acesso por 

estrada secundária, que dá acesso à Estrada Nacional 109 (IC 1), que liga a Figueira da Foz a 

Aveiro (Figura 1 e Figura 2). 

O Plano de Pormenor da área de aproximadamente 100 ha afecta ao Projecto, desafectada do 

perímetro florestal, e designada como Área de Desenvolvimento Turístico II no Regulamento 

do PDM, encontra-se em análise e à espera de parecer definitivo. 

O Estudo Prévio do Projecto foi objecto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), do 

qual este relatório constitui o Resumo Não Técnico, de acordo com o definido na Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril, já prevista no art. 45º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio. 

A elaboração do EIA decorreu entre Outubro de 2004 e Agosto de 2005, com o trabalho de 

campo fundamentalmente centrado entre Outubro e Dezembro de 2004. 

2 ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Em 20 de Janeiro de 1999 a Câmara Municipal da Figueira da Foz (CMFF) lançou um 

Concurso cujo objectivo era alienar, dentro de condições pré estabelecidas, um terreno com 

100 ha, inscrito na matriz predial urbana da Freguesia do Bom Sucesso sob o artº 185, e 

descrito na ficha 2044 da Conservatória do Registo Predial da Figueira da Foz, para a 

construção e exploração de um campo de golfe de 18 buracos e Country Club, sua 

infraestruturas, acessórios, anexos e acessos, incluindo o seu aproveitamento imobiliário. 

Na sequência da deliberação relativa a esse concurso, a CMFF comunicou em 28/06/99 à 

CCRC a decisão de mandar elaborar o Plano de Pormenor da área em questão. 
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Em reuniões sucessivas, realizadas em 1999 com as entidades que acompanhavam a execução 

do Plano de Pormenor, foram expostas algumas preocupações relativamente aos efeitos do 

empreendimento, tendo sido salientado o cuidado especial a ter com três aspectos: os 

Recursos Hídricos, a REN e a Conservação da Natureza. Foi igualmente aconselhado que as 

edificações mais próximas da frente da Lagoa (mas que deveriam ser o mais possível 

afastadas desta) deveriam ser projectadas de modo a minorar o impacte visual, nomeadamente 

através da adopção de cérceas abaixo da altura das árvores. 

Nesta fase, alguns estudos foram entretanto efectuados, de que resultou nomeadamente um 

relatório sobre Estudo de Solos e Recursos Hídricos, Ante Projecto de Rega (Schaap 1999) e 

um Estudo de Base de Incidências Ambientais (PEV 1999), este com vista à desafectação dos 

solos da REN. Foram também nessa altura elaboradas a proposta da planta de Síntese e do 

Regulamento do Plano de Pormenor. Foi igualmente solicitada informação sobre a eventual 

obrigatoriedade de elaboração de um EIA. 

Foi realizado um reconhecimento extremamente aprofundado do terreno e levantadas as suas 

características fundamentais (análise local da área de intervenção e observação aérea de apoio 

da zona envolvente) com apoio a cartografia em formato digital com pormenor da escala 

1/500, nomeadamente as relativas à ocupação florestal existente e às questões ambientais, as 

valas, os aceiros e arrifes, a proximidade e relação com a Lagoa da Vela, os acessos viários, e 

auscultadas entidades no sentido de conhecer as disponibilidades de infraestruturas 

urbanísticas. 

No âmbito da elaboração do Plano de Pormenor, o relatório sobre o Solo e Recursos Hídricos 

foi complementado com estudos científicos do Instituto de Ambiente e Vida da Universidade 

de Coimbra. 

Nesta fase admitia-se a execução de ajustamentos ao Projecto proposto, de forma a conseguir 

o melhor arranjo paisagístico para o golfe em ligação com a componente urbanística, sempre 

visando a optimização do conjunto e não perdendo os objectivos fixados para a qualificação 

do espaço, nomeadamente nos aspectos ambientais, e viabilidade financeira do 

empreendimento. 

Em 9 de Julho de 2002, a CMFF solicita a reapreciação do Projecto, o que mereceu despacho 

favorável do Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território, que solicitou ao 

ICN que se pronunciasse. Na sequência desta reapreciação, a Presidência do ICN solicitou em 

Março de 2003 nova avaliação dos potenciais impactes provocados, da qual resultou uma 
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informação que apresenta a situação em que se encontrava na altura a área proposta para 

intervenção, nomeadamente a constituição do coberto vegetal (arbóreo e subcoberto), a 

presença de depressões intradunares e o estado geral de degradação que apresentavam, quer as 

zonas com povoamento de Pinus Pinaster, quer as áreas dos charcos temporários, pela 

presença de infestantes com características de invasoras. O local e área circundante foram 

considerados muito artificializados, principalmente pela presença das espécies invasoras, 

essencialmente a Acacia longifolia e Cortaderia selloana. Era igualmente manifestada a 

preocupação com alguns aspectos associados à construção de campos de golfe. No entanto, o 

parecer terminava com a informação de que “Nos 100 ha inicialmente previstos e agora em 

avaliação, poderão eventualmente ser instaladas infra-estruturas turísticas, desde que todos 

os condicionalismos abaixo apontados sejam rigorosamente cumpridos, nomeadamente:...”. 

Segue-se um conjunto de 13 alíneas que definem essas condições, em que, logo na primeira, 

se define que o Projecto global para a área deve ser objecto de um EIA, de acordo com o 

estipulado no Ponto 2 do Dec-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, conjugado com o estipulado no 

artigo 9º, nº 1, do Dec.-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, de forma a proceder-se a uma correcta 

avaliação dos potenciais impactes do Projecto nos valores naturais presentes. Basicamente 

defende-se nessas alíneas a preservação das zonas húmidas intradunares, a garantia de não 

comprometimento da afectação dos recursos hídricos, quer do ponto de vista quantitativo, 

quer qualitativo, nomeadamente através do controlo com uma rede adequada de 

monitorização, a renaturalização e manutenção das espécies autóctones, com eliminação das 

espécies exóticas, com intervenção em mais 100 ha para além da área do empreendimento, e 

restrição ao uso de espécies exóticas no próprio Projecto do Empreendimento. 

Destas decisões foi portanto dado conhecimento, em despacho exarado pelo Secretário de 

Estado do Ordenamento do Território, datado de 27/08/2003, sobre a possibilidade de permitir 

que a pretensão de instalar um complexo turístico-desportivo na área seja objecto de uma 

Avaliação de Impacte Ambiental, tal como previsto no artigo 9º do Dec.-Lei nº 140/99, 

despacho este que vinha acompanhado do Memorando da responsabilidade do ICN atrás 

descrito. 

Nesta sequência, o Projecto inicial veio sofrendo modificações que se iam adaptando às 

exigências da tutela. É efectuado um estudo de caracterização de Habitats (Parecer Técnico – 

Flora, Vegetação e Habitats Naturais – Lagoa da Vela, Figueira da Foz, Julho de 2004), o qual 

mereceu parecer favorável por parte do ICN em 7 de Setembro de 2004, através do Ofício nº 

6325. 
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Com base no mesmo, toda a estrutura prevista para o empreendimento é redesenhada para se 

adaptar às áreas a preservar do ponto de vista dos habitats e os arranjos paisagísticos são 

efectuados de modo a ampliar as zonas húmidas intradunares, consideradas prioritárias para a 

preservação. Na Tabela 1 pode observar-se a evolução para a actualidade da situação em 

relação ao Projecto inicial de 1999. 

Tabela 1 – Quadro comparativo dos parâmetros urbanísticos definidos pelo P.D.M. da 
Figueira da Foz, pela proposta de Plano de Pormenor de Setembro de 1999 e pela proposta de 

Plano de Pormenor actual. 

PLANO DE PORMENOR DE LAGOA DA VELA GOLF 
Quadro Comparativo de Parâmetros Urbanísticos 

 
P.D.M. 

Figueira da Foz 
Plano de Pormenor 

Versão Set.99 
Plano de Pormenor 
Versão Fev.2005 

Área de intervenção > 50 ha 100 ha 100 ha 

Índice de Utilização 
Bruto (IUB) < 0,13 0,09 0,08 

CIS máx. 10,0 % 13,1 % 9,7 % 

N.º de lotes - 199 164 

N.º de fogos/camas - 
335 fogos + 
120 camas 

224 fogos + 
120 camas 

 

Actualmente, e da área total de intervenção (100 ha), são utilizados para lotes, arruamentos, 

estacionamentos e passeios 29 % da área, sendo a impermeabilização máxima de 9,7 %. 

Comparativamente com os parâmetros urbanísticos constantes no Regulamento do Plano 

Director Municipal da Figueira da Foz, a actual proposta de plano apresenta 35 % menos de 

ocupação do solo. 

Relativamente à proposta de plano (versão de Setembro de 1999), a proposta actual apresenta 

menos 18 % de lotes e menos 33 % de fogos. 

3 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

As publicações especializadas nesta área do investimento têm sublinhado o emergente valor 

dos projectos turísticos em áreas onde tradicionalmente a agricultura e a exploração florestal 

se afigurava como única actividade. É pois, face à escassez de perspectivas para a tradicional 
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ocupação do sector primário, que empreendimentos turísticos como o presente se perfilam, 

em opções de qualidade e de excelência, como da maior oportunidade. 

A adesão de Portugal à Comunidade Europeia continuará a provocar mudanças de fundo nas 

tradicionais actividades agrícolas e industriais do país. E o sector agrícola tarda em solucionar 

os seus problemas estruturais de baixa produtividade, exploração pouco rentável da terra e 

sobre-dependência em mão-de-obra, revelando-se não como uma fatalidade, mas como um 

desajustamento da “PAC” em marcha. Com efeito consideram os mesmos especialistas que “o 

turismo é, para a maior parte destas regiões, a principal colheita do futuro”. 

O mercado, por seu lado, revela ainda grande dinamismo e capacidade de gerar procura por 

este qualificado tipo de oferta, sobretudo entre os segmentos médio e alto, para habitar, 

efectuar férias tranquilas, de lazer ou de fim-de-semana, ou para praticar actividades 

desportivas. 

Para além dos principais atributos físicos e paisagísticos oferecidos pela zona da Lagoa da 

Vela, sublinha-se, pela relevância para o turismo, a sinergia gerada pelos estímulos das 

entidades locais e regionais, com destaque para a Câmara Municipal da Figueira da Foz, a 

Junta de Freguesia do Bom Sucesso e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, baseada na capacidade e tradição hoteleira já instalada, e na necessidade 

urgente de criação de uma estrutura desportiva desta natureza no Concelho da Figueira da 

Foz, onde não existe ainda nenhuma dedicada ao golfe. 

Tratando-se também de um empreendimento que se propõe melhorar a situação de 

degradação acelerada que toda esta área está a sofrer, nomeadamente através da recuperação e 

mesmo recriação de áreas húmidas e da eliminação da acácia, não só na área do 

empreendimento, mas também em 100 ha envolventes (ver Figura 2), com a criação de 

circuitos de observação da flora e fauna da região envolvente, pode tornar-se numa mais valia, 

não só económica, mas também ambiental. De facto, como comprovam os estudos, a não 

intervenção rápida nesta área provocará inevitavelmente o fim dos ecossistemas que se 

pretendem proteger, pelo grande avanço das espécies invasoras. 

O objectivo deste Projecto é portanto tornar-se um pólo dinamizador de actividades 

desportivas mais diversificadas no Concelho. Tratando-se do primeiro campo de golfe 

projectado, poderia aproveitar as sinergias de uma orla costeira que apresenta alguma oferta 

em termos hoteleiros, mas que é muito afectada pelo período mais frio no nosso país, pois está 

essencialmente dependente das actividades balneares. Em relação a outros países europeus, 
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nomeadamente do norte da Europa, Portugal apresenta no entanto a vantagem de ter um clima 

relativamente ameno, mesmo no Inverno, o que se perfila como favorável, também do ponto 

de vista indirecto, no reflexo que poderá ter nas unidades hoteleiras já instaladas, trazendo 

golfistas a esta zona do país. 

Trata-se portanto da concretização de um empreendimento urbano-turístico tendo como 

componente fundamental o golfe e o conceito de turismo sustentável, de tal modo que, 

respeitando o ambiente em que se insere, contribua como elemento dinâmico dos aspectos 

sociais e económicos, promovendo a qualidade de vida das populações do Concelho da 

Figueira da Foz e da Região Centro. 

A excelência do produto golfe deriva do facto de gerar uma procura com padrões de consumo 

elevados, com permanências médias por deslocação superiores às das restantes motivações e 

ocorrer em períodos de menor procura do principal produto turístico sol-praia. 

O turismo ambiental é outro dos produtos importantes que o empreendimento poderá oferecer. 

Dada a sua localização em área proposta de Rede Natura, o Ambiente é fundamental não só 

numa perspectiva de complementaridade de outros produtos, mas também como produto 

alternativo de importância essencial na estratégia de desenvolvimento integrado, 

representando, do ponto de vista económico, um enquadramento qualitativo e de imagem de 

prestígio do empreendimento e do Concelho. 

4 CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

A zona de intervenção, por ter uma localização adjacente à Lagoa da Vela, tem em conta a sua 

área de protecção de 30 m. No entanto, e por decisão dos promotores, a área de protecção em 

relação a construções de carácter habitacional cifrar-se-á em 100 m a partir da margem da 

lagoa. 

No âmbito do art. 46º do PDM (que refere que as Áreas de Desenvolvimento Turístico II – 

ADT II) são áreas urbanizáveis para fins preferencialmente turísticos e destinam-se a 

estabelecimentos hoteleiros e conjuntos e aldeamentos turísticos, de acordo com a legislação 

aplicável, bem como a equipamentos de lazer, nomeadamente de natureza desportiva e 

cultural, com algumas condicionamentos aplicáveis. O presente Projecto enquadra um 

conceito de núcleos de moradias urbano-turísticas envolvidas por um campo de golfe, um 

hotel e Club House do golfe, bem como todas as infra-estruturas de apoio a este tipo de 

actividades. 



Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico (RNT) 
Lagoa da Vela Golf 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.  7

Tratando-se de uma área ecologicamente sensível, não só pelos aspectos atrás apontados, mas 

também devido ao elevado nível freático observado e às áreas húmidas geradoras de habitats a 

proteger, este Projecto tem como premissa fundamental uma baixa densidade ocupacional e a 

mínima interferência possível nas características naturais do terreno. 

Surge assim uma estrutura de ocupação desenvolvida pelo seu negativo, i.e., não é a 

componente construída a orientadora do espaço público, pelo contrário, é o desenho dos 

espaços públicos, livres e naturais que define as áreas de menor impacte e sensibilidade 

ambiental, correspondentes, em projecto, às áreas urbanizáveis. 

A estrutura de ocupação apresentada (Figura 3) encontra-se articulada por uma via de 

distribuição principal, ao longo da qual se definem todos os usos complementares do 

empreendimento: Hotel, Club House do Golfe, comércio, pequenos serviços de apoio, 

recepção e casa do guarda, equipamentos desportivos de pequena dimensão, serviço de 

manutenção do golfe, etc. 

A área residencial desenvolve-se em núcleos urbanizáveis, de moradias isoladas ou em banda, 

como ramificações do acesso principal. Toda a área ocupada se encontra envolvida por um 

campo de golfe de 9 buracos, funcionando, não só como o equipamento desportivo em que 

consiste, mas também como forte componente paisagística do Projecto. 

A vertente paisagística revela-se o ponto fundamental do conceito inerente ao Projecto. Não 

só se encontram protegidas, e até aumentadas, as áreas de maior sensibilidade ecológico-

ambiental, criando assim zonas húmidas, alagáveis, como ainda se procuram criar novos 

habitats pela criação de lagos, impermeabilizados na sua base, mas renaturalizados nas 

margens e pequenas ilhas associadas, essenciais para garantir o funcionamento dos sistemas 

de rega do golfe e garantir a reprodução de alguma fauna menos sensível à presença humana. 

A Figura 4 mostra a implantação do Projecto sobre as zonas sensíveis a proteger, para que se 

possa observar o modo como o Projecto foi desenhado no respeito pelas mesmas. Na mesma 

figura podem observar-se as áreas de ampliação propostas para as zonas húmidas 

intradunares, algumas que nomeadamente farão a ligação entre áreas sensíveis adjacentes 

anteriormente isoladas. Essas ligações serão feitas com base no rebaixamento topográfico do 

terreno, criando condições para uma maior proximidade entre a nova topografia e o nível 

freático local. Nestas condições, a flora característica das zonas húmidas intradunares ocupará 

rapidamente o novo nicho criado, nomeadamente se houver, como previsto, o transplante de 

vegetação autóctone para estes locais. 
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Toda esta diversidade de ambientes naturais, oferece a possibilidade da criação de percursos 

florestais e caminhos de natureza, introdução de observatórios da fauna e flora locais, etc. 

Dada a baixa densidade de ocupação construída, as áreas residenciais encontram-se dispostas 

de forma a que a quase totalidade dos lotes usufrua de uma envolvente natural de qualidade, e 

de vistas ora de golfe ora de lago. 

Por outro lado, e no que respeita às moradias isoladas previstas, a generosa dimensão dos 

lotes não tem unicamente a ver com perspectivas de mercado imobiliário. Pretendeu-se um 

compromisso que permitisse a flexibilidade necessária para que todas as construções se 

adaptem da melhor forma ao terreno natural. 

Num total de 144 unidades, as moradias isoladas distribuem-se por 6 núcleos, enquanto que as 

moradias em banda, num total de 80, se encontram concentradas em apenas 2. Para ambas as 

tipologias está estabelecido um máximo de 2 pisos, e a construção de caves. 

De salientar o facto de que a área ocupada em caves não está contabilizada na aferição da área 

de construção máxima, visto que estão destinadas exclusivamente a estacionamento, áreas 

técnicas e serviços. Por outro lado, a construção de caves tem como principal objectivo a 

recolha dos automóveis da superfície, minimizando o seu impacte na paisagem e reduzindo a 

área impermeabilizada necessária. 

Por seu lado, todos os usos complementares atrás descritos (serviço, comércio, etc.) se 

encontram instalados em edifícios com o máximo de 2 pisos. Para estas edificações, a 

construção de caves está prevista sempre que as necessidades de estacionamento ou serviços 

inerentes (por exemplo lavandarias) assim o exijam. 

Os custos do Projecto estão estimados em 13.333.870 €, englobando os edifícios da recepção, 

segurança e comércio, as infraestruturas, o enquadramento dos espaços verdes, a construção 

do campo de golfe e as construções e máquinas de apoio à actividade do golfe. Este valor não 

contempla a construção de habitações e do Hotel, uma vez que todo esse restante investimento 

é privado e da responsabilidade dos compradores dos terrenos ou dos futuros proprietários ou 

concessionários da área do Hotel. 

O empreendimento terá três infraestruturas de abastecimento de água, uma de água potável, 

distribuída pela empresa Águas da Figueira, SA, e duas de distribuição de água para rega, 

uma que servirá o campo de golfe, outra os particulares e a rega de árvores e áreas verdes 

junto aos passeios. Ambas estas últimas infraestruturas terão origem numa captação num dos 
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três lagos artificiais a construir no empreendimento, e que será destinado à recolha e 

distribuição de águas para rega. 

Os lagos serão construídos por escavação e isolados inferiormente com tela impermeável, de 

modo a ficarem completamente independentes do aquífero livre existente na área. Serão 

efectuados arranjos nos limites dos lagos, com a criação de zonas alagadas de baixa 

profundidade, destinadas a facilitar a presença e reprodução de anfíbios. Serão igualmente 

criadas ilha artificiais no meio dos lagos, para facilitar a nidificação de aves. 

Do ponto de vista hidráulico os lagos funcionam como colectores, para além da precipitação 

directa, da precipitação ocorrida sobre as zonas impermeáveis. Para o lago de rega será 

também encaminhada a água proveniente do tratamento terciário das ETARs do Bom Sucesso 

e urbana da Figueira da Foz, bem como um eventual reforço que tenha de ser considerado a 

partir do Rio Mondego, caso haja alguma falha nos sistemas das ETARs mencionadas. Desse 

lago sairá a água para rega quer do campo de golfe, quer dos espaços públicos e privados do 

empreendimento. 

Em caso de excesso de precipitação que provoque um enchimento excessivo nos lagos, serão 

criados poços filtrantes destinados a absorver as águas em excesso. Em caso de registo de 

precipitação que provoque uma situação que já não permita aos poços filtrantes cumprir a sua 

função, todos os lagos terão igualmente uma saída de escoamento, a nível superior ao das 

saídas para os poços, que drenará a água em excesso para a Vala da Lavadia, a qual escoa 

para o Oceano Atlântico e passa um pouco a sul do local do empreendimento. 

O consumo doméstico terá por base a rede de distribuição de água do Concelho, no momento 

assegurado pela empresa Águas da Figueira, S.A., e englobará, dentro do seu espaço, dois 

depósitos regularizados de 450 m3 cada. 

A água de rega será essencialmente proveniente da precipitação directa sobre o lago e da 

recolha de água de precipitação proveniente das áreas impermeabilizadas (arruamentos, Hotel, 

casas particulares e outras infraestruturas) num dos lagos artificiais impermeabilizados 

criados para esse efeito. As águas residuais provenientes das ETARs do Bom Sucesso e 

urbana da Figueira da Foz, depois de tratamento terciário, servirão também para rega e, em 

último caso, se houver alguma interrupção casual nesse fornecimento, devido a anomalia nas 

ETARs, por exemplo, recorrer-se-à a água do Rio Mondego. Estas últimas soluções são 

garantidas pela empresa Águas da Figueira, SA. 
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Prevê-se que, em relação à água de rega, cerca de 23.000 a 38.000 m3 serão resultantes, em 

ano de precipitação média, das áreas impermeabilizadas do empreendimento e da precipitação 

que ocorrerá sobre o próprio lago, 87.000 m3 serão provenientes da ETAR do Bom Sucesso e 

25.000 a 26.000 m3 serão provenientes da ETAR urbana da Figueira da Foz. Como último 

recurso, em caso de alguma falha nos sistemas de tratamento das ETARs, recorrer-se-à a água 

proveniente do Rio Mondego, fornecida pela empresa Águas da Figueira, SA. 

Em relação aos particulares, está previsto que nos respectivos projectos de implantação das 

moradias esteja obrigatoriamente contemplado um depósito de recolha de águas pluviais, de 

modo a poderem ser utilizados na rega dos espaços dos respectivos terrenos, como reforço à 

rede de rega do empreendimento. 

A água destinada às piscinas será fornecida pela empresa Águas da Figueira, SA, e provirá do 

Rio Mondego. O tratamento da água das piscinas será baseado em solução de hipoclorito de 

sódio e, em caso de despejo, as águas serão encaminhadas para os lagos impermeabilizados 

do empreendimento. 

As águas residuais do empreendimento serão enviadas para a ETAR do Bom Sucesso, 

actualmente existente, da responsabilidade da empresa Águas da Figueira, SA, a qual se 

encontra fora da área do empreendimento. As águas residuais, depois de tratamento terciário, 

serão utilizadas também na rega, como já foi afirmado. 

Quanto aos resíduos sólidos, a recolha será assegurada pelos mesmos serviços que 

actualmente fazem a recolha desses resíduos no Concelho. Existirá recolha selectiva e os 

resíduos serão enviados para tratamento adequado. 

Outro tipo de resíduos, como óleos e outros derivados de petróleo serão acondicionados e 

enviados para reciclagem ou outro tipo de tratamento apropriado, do mesmo modo que 

entulhos de obras eventuais, que serão depositados em aterro próprio designado pelas 

entidades autárquicas. 

Embalagens de pesticidas e outros produtos nocivos serão igualmente recolhidos e enviados 

para aterro sanitário de resíduos perigosos, bem como eventuais resíduos de actividades 

médicas (proveniente de posto médico ou kits de emergência, como por exemplo agulhas, 

seringas, embalagens de medicamentos), que serão enviadas para os locais apropriados de 

destruição. 

Resíduos lenhosos e provenientes do corte da relva serão triturados com máquina trituradora 

apropriada e distribuídos sobre o solo, de modo a aumentar a sua capacidade de retenção de 
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água e, ao mesmo tempo, tornar o solo mais fértil, através do incremento de matéria orgânica 

natural. 

4.1 Acções na fase de construção 

Na fase de construção ocorrerão fundamentalmente acções de desmatação, terraplanagens e 

movimentações de terras, movimentação de máquinas e equipamentos, construção do campo 

de golfe, construção imobiliária, construção de infraestruturas, construção dos lagos 

artificiais, ampliação das zonas húmidas intradunares e construção das ligações das 

infraestruturas ao exterior do empreendimento. 

Essas acções decorrerão no respeito pelos períodos considerados críticos para a fauna e flora, 

conforme se pode verificar na Tabela 2. 

4.2 Acções na fase de exploração 

Na fase de construção ocorrerão fundamentalmente acções ligadas à manutenção dos campos 

de golfe (rega, corte de relva, aplicação de produtos fito-sanitários, etc.), acções de 

manutenção activa dos ecossistemas, de manutenção das estruturas imobiliárias e das 

infraestruturas de sustentação do empreendimento, acções de recolha de resíduos, circulação 

de veículos e de peões. 

4.3 Fase de desactivação 

Não se prevê a desactivação do empreendimento quando desaparecer o interesse turístico na 

área ou a viabilidade do Golfe. Dado que toda a construção do empreendimento constitui 

criação de riqueza no país, aponta-se neste cenário para a reutilização dos edifícios, através da 

alteração do seu uso inicial. Assim, o campo de golfe constituiria extensos espaços verdes de 

enquadramento, os edifícios de serviços e hotelaria seriam reutilizados para a instalação de 

equipamentos de utilização colectiva e as unidades habitacionais reconvertidas para outros 

usos ou manteriam as suas características residenciais. Por este motivo não serão analisados 

impactes para a fase de desactivação do empreendimento. 



 

 

Tabela 2 – Cronograma temporal das acções na fase de construção da responsabilidade do promotor. Considerou-se que as obras terão início no 
mês de Junho. 

Anos Ano 1 Ano 2  

Acções/Mês 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Desmatação    * *                          

Terraplanagens e movimentações de terras    * *           * *              

Movimentação de máquinas e equipamentos    * *           * *           * *  

Construção do campo de golfe                               

Construções imobiliárias                               

Construção de infraestruturas                               

Construção dos lagos                               

Ampliação das zonas húmidas intradunares                               

Construção de ligações das infraestuturas ao 
exterior do empreendimento                               

* – Nestes meses não serão efectuadas acções, obras ou deslocações de equipamentos nas zonas húmidas intradunares. 
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5 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

A área onde se pretende implantar o empreendimento, integrada em área sensível, apresenta 

neste momento características de degradação acentuada, nomeadamente através da presença 

de espécies vegetais com características invasoras, caso da acácia, mas também devido ao 

facto de o local servir para caça furtiva e para despejo de entulhos e lixos vários nalguns 

pontos, em função provavelmente da falta de vigilância. Também os efeitos provocados por 

um grande incêndio que, em 1993, atingiu parte da área a afectar ao Projecto, é ainda bem 

visível na quase inexistência, nessas zonas, de vegetação de carácter arbóreo. 

A área em estudo insere-se numa região de características mediterrânicas, sendo notórias as 

influências atlânticas directas, resultantes da proximidade do oceano, com as temperaturas 

médias mensais a variar entre 9,6 – 18,9 ºC, sendo a temperatura média anual de 14,4 ºC. 

No que respeita aos aspectos geomorfológicos, a região é aplanada, de baixa altitude, com 

cotas inferiores a 50 m, onde se depositaram areias eólicas, formando cordões dunares de 

orientação W-E que, juntamente com outras formações dunares, dão lugar à extensa planície 

da Gândara. 

Geologicamente, a região enquadra-se na denominada Orla Mesocenozóica Ocidental 

Portuguesa mais concretamente na unidade “Areias da Gândara”, composta por cordões 

dunares de orientação W-E, em que as areias se apresentam geralmente finas, limpas e bem 

calibradas. Esta unidade assenta numa formação, também de características detríticas, 

denominada formação de Base do Quaternário, que apresenta na sua base materiais rolados 

grosseiros de xistos, granitos, grauvaques e liditos, passando na parte superior a areões e 

areias cada vez mais finas e argilosas. 

Quanto aos Solos e Usos do Solo, pode dizer-se que a área de intervenção se situa na 

designada “Marinha de Aveiro”, com predominância quase total de pinhal denso sobre dunas. 

Com efeito, os elementos pedológicos em presença não permitem qualquer tipo de ocupação 

agrícola, pelo que a paisagem se resume ao uso “florestal-natural”. A área prevista para a 

implementação do Projecto Lagoa da Vela Golf está em parte ocupada com Mata onde, sob o 

coberto arbóreo de pinheiro bravo, prolifera um mato relativamente baixo, misto, esclerófito. 

Observa-se ainda a proliferação de acácias, bem como as espécies características de dunas 

secundárias. Na área de implementação do Projecto surgem ainda charcos temporários que 

constituem um conjunto com alguma extensão de “pequenas” zonas húmidas. 
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Relativamente às águas subterrâneas, a área em estudo desenvolve-se na unidade denominada 

de Orla Mesocenozóica Ocidental, no Sub-Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro que, na 

região afecta ao Projecto, é constituído por duas unidades aquíferas, uma confinada e 

instalada nos depósitos da base do Quaternário (entre os 11 e os 18 m de profundidade na área 

da Lagoa das Braças), com produtividades interessantes, da ordem dos 25 l/s, valores estes 

obtidos nos furos localizados a Sul, junto à Lagoa das Braças, e um aquífero instalado em 

dunas, com características de um aquífero livre em meio poroso, separado da unidade 

subjacente através de uma camada impermeável de espessura variável. A espessura deste 

último pode atingir os 15 m, mas corresponderá mais comummente a menos de 5 m de 

espessura, correspondendo a zona saturada a cerca de 80 % da sua espessura. Este aquífero é 

explorado por numerosas captações particulares, em que predominam os poços de grande 

diâmetro e pouca profundidade, ocorrentes fundamentalmente na margem oriental da Lagoa. 

No que respeita às suas características hidrodinâmicas, este aquífero é muito homogéneo em 

termos de potencial hidrogeológico, sendo as produtividades mais baixas que as do aquífero 

inferior (geralmente inferiores a 5 l/s), uma vez que estão dependentes das características 

geológicas da zona. Apresenta uma porosidade eficaz compreendida entre 2 a 5 %, o 

coeficiente de permeabilidade situa-se entre 10-20 m/dia e a transmissividade hidráulica varia 

entre 150 a 250 m2/dia. 

Desconhece-se se, na zona, existem aquíferos a profundidades superiores aos 60-70 m de 

profundidade, o que ocorre noutras áreas semelhantes, pois não se detectaram sondagens com 

profundidades superiores a estas. 

As águas subterrâneas são relativamente pouco mineralizadas, e observam-se nos poços da 

margem Este da Lagoa estados de eutrofização acentuados. 

Relativamente ao escoamento subterrâneo, este acompanha, de um modo geral, o escoamento 

superficial, descarregando em grande parte para a zona da lagoa, essencialmente nas alturas 

de maior pluviosidade, dado a taxa de infiltração ser relativamente alta, podendo atingir 

valores até 30 a 35 % dos valores médios anuais de precipitação. De salientar na área a afectar 

ao empreendimento a presença de algumas zonas húmidas localizadas nas depressões 

intradunares, zonas estas que atingem maior expressão em períodos de precipitação mais 

elevada, uma vez que o nível freático do aquífero sobe e o grau de saturação do terreno é 

maior. 
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A vulnerabilidade do aquífero superficial é moderada a alta na área do empreendimento, 

obrigando a cuidados especiais no uso de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes. 

No que respeita às águas superficiais, a área insere-se numa zona compreendida na Bacia 

Hidrográfica do Mondego, mas muito no limite com a Bacia Hidrográfica do Vouga e 

próximo da linha de costa, numa bacia com tipo de drenagem endorreica. A Este da área 

destinada ao empreendimento turístico localiza-se a Lagoa da Vela, lagoa esta que é um 

sistema aquático permanente, que se forma por acumulação de água numa depressão 

superficial existente na interface do cordão dunar com a planície da Gândara, correspondendo 

basicamente a um afloramento do nível freático. Tem cerca de 2 km de comprimento, com 

orientação aproximadamente N-S, e 500 m de largura, abrangendo uma área inundável 

máxima de 70 ha, o que corresponde a um volume máximo de 700.000 m3. É um sistema 

lacustre pouco profundo, com profundidade média de 0,9 m, máxima de 2,4 m e 5 km de 

perímetro. 

As maiores profundidades da lagoa situam-se muito próximo da margem Ocidental, que 

apresenta declives superiores a 7 %. Para Este o declive é muito suave (inferior a 1 %), e 

contínuo, ao longo de um talude largo e de baixa profundidade. Cerca de ¾ de toda a água da 

lagoa situa-se a profundidades inferiores a 1 m de profundidade. Encontra-se neste momento 

num estado de degradação acentuada, devido há presença de poluentes fundamentalmente 

ligados à agricultura que se desenvolve na margem oriental e a montante da mesma 

A Lagoa da Vela é alimentada não só pela precipitação, mas também pelo escoamento 

superficial e subterrâneo gerado na bacia drenante, que, atendendo às características 

geomorfológicas e geológicas da zona, se efectuam na mesma direcção. Este sistema lacustre 

apresenta como fluxos de entrada um valor de 2.703.000 m3/ano, dos quais 5 a 7 % provêem 

da área de implementação do Projecto. Quanto aos fluxos de saída, estes rondam um valor 

aproximado de 2.617.500 m3/ano. 

As poucas linhas de água existentes correspondem quase sempre a valas escavadas pelo 

Homem e servem fundamentalmente para descarga da água infiltrada no aquífero superficial, 

aquífero esse que, quando o seu nível freático se eleva, atinge as linhas de água, permitindo a 

sua descarga para a Lagoa da Vela, para outras lagoas da área ou mesmo para o oceano, 

consoante a orientação da descarga dessas valas. 

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as actividades 

económicas e industriais que aí se praticam, bem como com as características de uso do solo 
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presentes. Têm-se vindo a desenvolver esforços, desde o final da década de oitenta, com o 

intuito de munir o território nacional com uma rede de monitorização da qualidade do ar. No 

entanto, não existe informação relevante que possibilite uma caracterização consistente da 

qualidade do ar em determinadas regiões. Concretamente, para a área em análise, não foram 

encontrados dados relativos a estações de medição da qualidade do ar.  

A ex-DGA (Direcção Geral do Ambiente) em conjunto com o Departamento de Ciências e 

Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa realizaram “Campanhas para a Avaliação Preliminar da Qualidade do ar em Portugal – 

NO2 e SO2 – Tubos de Difusão”. 

Recorrendo à metodologia de tubos de difusão passiva, para a área em estudo, os valores 

obtidos, tanto para o SO2 como para NO2, situam-se abaixo dos respectivos limiares inferiores 

de avaliação para a protecção da saúde humana. 

Na estação climatológica de “Barra do Mondego”, os rumos dominantes são de Norte (21,1 

%) e Noroeste (17,6 %). A frequência de calmas é de 6,8 %. A velocidade média do vento é 

de 15,3 km/h e ventos fortes (>55 km/h) são registados cerca de 10 dias por ano. 

Um parâmetro com alguma importância é a nebulosidade, sendo medida em termos de valores 

médios e numa escala de 0-10. Para a estação climatológica de Barra do Mondego, o valor 

médio anual para as 9 horas da manhã é de 6 (0-10), sendo que para as 15 horas e 21 horas o 

valor médio baixa para 5 (0-10). 

No que respeita ao Ambiente Sonoro, pela análise dos resultados obtidos pode-se concluir que 

os níveis sonoros que caracterizam o ruído ambiente do local do empreendimento são muito 

inferiores aos limites previstos para as zonas sensíveis em qualquer um dos período de 

referência a considerar (diurno e nocturno). 

No que concerne à florística, se em toda a área do Sítio Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas 

estão reconhecidas cerca de 390 taxa de plantas vasculares, já na área de estudo foram 

identificadas 420 plantas, correspondendo a 201 taxa (aproximadamente 51,5 % das referidas 

para todo o Sítio). Porém, deste substancial número de plantas identificadas salientam-se 

como plantas com maior interesse: Salix arenaria (elemento com muito interesse, relacionado 

com o habitat em que está incorporado), Herniaria ciliolata subsp. robusta (centro/norte de 

Portugal, sobre areias costeiras) e Iberis linifolia subsp. welwitschi (nova para a Região). 

Em termos de paisagem vegetal, de um modo geral, a área pode ser dividida em duas macro-

unidades de paisagem. Grande parte do terço Norte do território está ocupado por pinhais 
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densos, que alternam com formações de acácias densas, onde o sub-coberto, quando existe, é 

esparso e muito pobre em espécies autóctones. Aqui subsistem alguns espaços húmidos, onde 

pontificam formações de Salix arenaria em mediano/pobre estado de conservação. No terço 

Sul, mais de metade da área volta a estar coberta por “pinheiro-bravo” e “acácia”, o que 

impossibilita o recrudescimento da vegetação autóctone em maior expressão. Todavia, nas 

áreas onde não há este tipo de sob-coberto, desenvolve-se um mato esclerófilo da Cisto-

Lavanduletea, pobre em espécies e de elevado carácter pirófito. Estas superfícies são 

salpicadas por diversos espaços húmidos, com graus de conservação variáveis. Mas é nestes 

dois últimos sectores que ocorre pontualmente Myrica faya. Igual zonamento poder-se-ia 

também fazer no sentido interior/litoral, em que quase toda a metade mais interior (próxima 

da Lagoa da Vela), é ocupada por pinhais densos, intercalados por diversos núcleos de 

“acácias”, onde a vegetação autóctone, dominada por tojais de Ulex australis subsp. 

welwitshianus, apenas surge adjacente aos espaços húmidos, alguns com estados de 

conservação bastante variáveis. Em claro contraste surge toda a fachada mais litoral, onde a 

cobertura de “pinheio-bravo” é mais esparsa e, tanto por motivos pedológicos, como 

antrópicas, sobretudo devido ao recente incêndio, as “acácias” dominam extensas zonas. Em 

toda esta área a vegetação encontra-se degradada, restando alguns núcleos isolados de matos 

de Ulex australis subsp. welwitshianus e Stauracanthus genistoides. Os sectores mais a sul da 

área são atravessados por uma linha de drenagem com orientação NE-SW, dominada quase 

exclusivamente por “acácias” (Acacia longifolia), acompanhadas por “canas” (Arundo 

donax), nas margens da qual se desenvolvem, não raras vezes, tojais de Stauracanthus 

genistoides e Ulex australis subsp. welwitshianus, bem como, de forma pontual, por pequenos 

fragmentos de salgueirais de Salix arenaria, juncais (dominados por Schoenus nigricans e 

Scirpoides holoschoenus) e mesmo carriçais de Cladium mariscus. 

Em termos de habitats naturais, foram identificados onze constantes no Anexo I da Directiva 

92/43/CEE. A saber: 2150 *Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea), 2170 

Dunas com Salix repens subsp. argentea (Salicion arenariae), 2190 Depressões húmidas 

intradunares, 2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia, 2270 *Dunas 

com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster, 2330 Dunas interiores com prados abertos 

de Corynephorus e Agrostis, 3110 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das 

planícies arenosas (Littorelletalia uniflorae), 3280 Cursos de água mediterrânicos 

permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus 

alba., 6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 
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Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino e 92A0 

Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba. 

Do ponto de vista da relevância para a conservação, o interesse dos habitats actualmente 

presentes na área estudada não é a mesma. De forma simplificada considerou-se como tendo 

Relevância Fitocenótica Alta (e por isso de preservação) as manchas com o habitat 2170 

Dunas com Salix repens subsp. argentea (Salicion arenariae) mal conservadas e conservadas, 

bem como as manchas com o 92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba com igual 

estatuto de conservação. Com Relevância Fitocenótica Média as manchas dos habitats 2260 

Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia e 2150 *Dunas fixas 

descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea), ambas bem conservadas; bem como as manchas 

com os habitats 6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-

Holoschoenion e Complexo 2190 Depressões húmidas intradunares; 3110 Águas oligotróficas 

muito pouco mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia uniflorae); 3280 Cursos de 

água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas 

de Salix e Populus alba, bem conservadas e mal conservadas. 

No que diz respeito à fauna, o empreendimento “Lagoa da Vela Golf”, integra-se numa área 

caracterizada por pinhal-bravo e pela presença da Lagoa da Vela. Apesar de os habitats 

existentes no local de implementação do Projecto se apresentarem degradados e existir 

ocorrência de caça furtiva, a baixa densidade de povoados próximos e a grande extensão de 

pinhal no seguimento da Serra da Boa Viagem, contribuem para uma comunidade faunística 

relevante. 

Em termos de anfíbios, inventariaram-se 13 espécies na área de estudo, através de 

levantamento de campo e de referências bibliográficas especificamente para a Lagoa da Vela 

e para a área de implementação do Projecto. Destas, o Tritão-de-ventre-laranja, o Sapo-

parteiro-ibérico e o Discoglosso são espécies cuja área de distribuição se restringe apenas à 

faixa Oeste da Península Ibérica. O Discoglosso é considerado quase ameaçado no nosso 

território e protegido pela Directiva Habitats. O Tritão-marmorado, o Sapo-parteiro, o Sapo-

parteiro-ibérico, o Sapo-de-unha-negra, o Sapo-corredor e a Rela também são espécies 

consideradas de interesse comunitário pela mesma directiva. Todas estas espécies foram 

confirmadas junto à Lagoa da Vela durante o levantamento de campo deste EIA. 

Na área de implementação do projecto o habitat mais relevante consiste nos charcos 

temporários, particularmente importantes para a reprodução do Sapo-corredor e do 
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Discoglosso, duas das espécies com estatuto de ameaça. Fora destas zonas húmidas, o pinhal e 

os matos poderão abrigar indivíduos adultos de espécies mais tolerantes à secura, como os 

sapos e mesmo as salamandras. Na área imediatamente envolvente ao Projecto, todas as 

espécies podem ocorrer na Lagoa da Vela e nas valas de irrigação dos campos agrícolas. 

Assim, de uma forma geral, toda a área reúne condições muito favoráveis à ocorrência de 

anfíbios, pois alia um clima ameno, com nevoeiro e níveis de precipitação frequentes, à 

elevada disponibilidade de habitat, incluindo habitats de reprodução. 

Em relação ao grupo de répteis, foram consideradas 19 espécies, a maior parte das quais 

confirmada na área do Projecto através de estudos recentes. Parte das espécies que poderiam 

adquirir maior valor conservacionista, por possuírem estatuto de ameaça nacional, de 

protecção comunitária, ou corresponderem a endemismos ibéricos, não têm a sua ocorrência 

confirmada (como o Cágado-comum, a Lagartixa-do-mato-ibérica, a Cobra-de-pernas-

pentáctila e a Víbora-cornuda), destacando-se a presença confirmada de Lagarto-de-água. 

Os biótopos onde se espera que as espécies de répteis atinjam densidades mais elevadas são os 

matos dunares e o pinhal, com melhores condições de abrigo e clareiras expostas ao Sol para 

termorregularem. Em contrapartida, os campos agrícolas, a Lagoa da Vela e os charcos 

temporários e depressões húmidas interdunares constituem os habitats preferenciais para duas 

espécies com estatuto de protecção: o Cágado e o Lagarto-de-água. As condições destes 

habitats na área de estudo consideram-se suficientes para apoiar as duas espécies, no entanto, 

estão longe de se considerarem óptimas para suportar comunidades relevantes, principalmente 

no que se refere ao Lagarto-de-água. 

De uma forma geral, considera-se que a presença de algumas das espécies com maior 

interesse conservacionista se prende com a proximidade da serra da Boa Viagem, que 

apresentará excelentes condições para a maior parte das espécies deste grupo, e não com as 

características da área de implementação do projecto, representando esta, um valor intermédio 

para os répteis. 

Para as aves, a Lagoa da Vela reveste-se de importância, sendo um importante pólo de 

atracção para aves aquáticas ao longo do ano e conjugando-se com outras lagoas da região, 

para estabelecer uma rede de zonas húmidas com importantes funções ecológicas a nível 

regional. Sendo esta uma área situada no litoral e nas proximidades de uma zona húmida, é 

natural que aqui ocorram grande número de espécies migradoras ou que utilizem a área como 
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território de invernada, como é o caso do Mergulhão-de-crista, da Garça-vermelha ou do 

Colhereiro. 

A Lagoa da Vela apresenta um elevado número de espécies de aves associadas, apesar da 

qualidade degradada das suas águas e da destruição gradual das suas margens, sendo essencial 

para anatídeos, garças e limícolas. É neste biótopo que se regista o maior número de espécies 

com interesse para a Conservação, seja a nível Europeu, seja a nível nacional, o que 

facilmente se compreende pela elevada sensibilidade das aves associadas a habitats aquáticos. 

Refira-se também que a presença de um elevado número de espécies associadas 

exclusivamente à lagoa demonstra a especificidade deste habitat, que suporta por si só uma 

elevada percentagem (25 %) das espécies consideradas na área. 

As zonas agrícolas, na margem da lagoa da Vela, na área envolvente do Projecto, são 

utilizadas como zona de caça ou alimentação por um elevado número de espécies, como aves 

de rapina ou garças. As valas de rega existentes, por vezes cheias de caniçal, e a vegetação 

que separa os campos, atraem muitos passeriformes contribuindo para a elevada diversidade 

que aí se pode encontrar. O grande número de aves que utiliza estas zonas, não se restringe às 

zonas agrícolas, e na maior parte dos casos está dependente da complementaridade ecológica 

dos biótopos presentes, utilizando os pinhais ou os matos dunares para nidificar ou as 

margens da Lagoa como refúgio. 

Os Pinhais e dos Matos dunares apresentam um elenco avifaunístico semelhante, o que se 

explica pelo elevado grau de inter-penetração dos dois biótopos, que não possuem limites bem 

definidos. Algumas espécies, como as aves de rapina, beneficiam de zonas arborizadas 

extensas, o que limita a perturbação das mesmas. É o caso da Águia-cobreira que é um 

nidificante potencial nos pinhais existentes na área. Outras, como o Alcaravão ou o Borrelho-

de-coleira-interrompida são mais típicas de zonas não arborizadas, usando os matos dunares 

como zona de nidificação. 

Em geral, pode-se considerar que os biótopos da área de estudo apresentam uma importância 

média para a avifauna, sendo de realçar a maior importância conservacionista dos habitats 

aquáticos, como a Lagoa da Vela e as valas agrícolas associadas, embora não deixando de 

referir que também os matos dunares e pinhais são importantes para algumas espécies de 

elevado interesse para a conservação. 

A comunidade de mamíferos é rica, encontrando-se confirmado um elevado número de 

espécies com estatuto de protecção ou de ameaça, como o Gato-bravo, espécie considerada 
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vulnerável em Portugal e muito exigente em termos de habitats, que se encontra associado às 

áreas de pinhal e de matos; a Lontra, espécie muito associada à presença de água, que apesar 

de em Portugal apresentar situação pouco preocupante, é protegida em termos comunitários 

por a população portuguesa corresponder a uma das poucas populações europeias viáveis; o 

coelho-bravo, que sendo relevante como base da cadeia alimentar de diversos predadores, é 

uma espécie abundante na área de estudo. 

O facto de terem existido registos de Lince-ibérico, há cerca de dez anos, salienta sobretudo o 

facto de esta área suportar uma comunidade de mamíferos complexa. No entanto, esta 

referência requer cuidado na sua avaliação, uma vez que a ocorrência da espécie é pouco 

provável na área de estudo. Na última década, a espécie apresentou um declínio muito 

acentuado na Península Ibérica, tendo desaparecido grande parte dos núcleos populacionais 

conhecidos e reduzindo-se bastante a restante área de ocorrência. 

Segundo as conclusões do programa Life, desenvolvido para Conservação do Lince-ibérico 

em Portugal, a área de estudo insere-se numa área que foi considerada como não possuindo 

habitat disponível suficiente para albergar uma população importante da espécie, 

considerando-se improvável a sua expansão, o que comprometeria seriamente a sua 

viabilidade. 

Os biótopos com maior número de espécies deste grupo correspondem às áreas de maior 

humidade, como charcos temporários e depressões húmidas interdunares e a Lagoa da Vela. 

No entanto, o pinhal e os matos dunares constituem os biótopos determinantes à presença das 

espécies mais sensíveis, particularmente do grupo de carnívoros. 

Apesar de se detectar a existência de caça furtiva, o facto da área de estudo dispor de 

condições de abrigo favoráveis às diferentes espécies deste grupo, de se encontrar enquadrada 

numa extensa área de pinhal litoral e muito próxima da serra da Boa Viagem, proporciona 

quer a presença de comunidades complexas de mamíferos, como condições de suporte à 

manutenção de espécies sensíveis, escassas no nosso território. 

Quanto à Paisagem, a bacia drenante da Lagoa da Vela está genericamente situada entre os 45 

e os 60 m de altitude, enquanto que o local de implementação do Projecto é enquadrado entre 

as cotas de 46 e 56 m, formando uma zona onde o relevo consiste, essencialmente, num 

campo de dunas oblíquas, paralelas entre si e dispostas perpendicularmente ao eixo maior da 

Lagoa da Vela. 
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Na área em estudo os declives oscilam entre os 5 % na zona mais aplanada (espaço central da 

Área de Intervenção) chegando a atingir os 20 % nas zonas mais declivosas (Flancos Este e 

Oeste da ADT II). A zona de implementação do Projecto caracteriza-se ainda por uma 

paisagem de estrutura onde sobressaem três “subunidades” paisagísticas de pinhal degradado, 

mais ou menos denso, com clareiras revestidas de mato disperso e charcos de regime 

torrencial. 

A predominância do extracto arbóreo dá gradualmente lugar ao extracto arbustivo, 

predominando os matos esclerófitos em toda a zona central e oeste. 

No que diz respeito a Instrumentos de Gestão Territoriais, a área abrangida pelo Projecto está 

sujeita ao modelo de ordenamento definido pelo Plano Director Municipal de Figueira da Foz, 

em plena eficácia, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n° 42/94, de 18 de 

Junho. Tal plano classifica a Lagoa da Vela como “Espaço Natural de grau I”, remetendo para 

o regime da REN as regras de edificabilidade de tais espaços (Figura 5 e Figura 6). 

No que se refere à área de implementação do Projecto (100 ha) o PDM da Figueira da Foz 

enquadra-a como uma classe de espaço específica (Planta de Ordenamento) designada por 

“Área de Desenvolvimento Turístico II”. Esta Classe de Espaço traduz-se em “espaços 

urbanizáveis para fins preferencialmente turísticos – áreas de desenvolvimento turístico – 

caracterizam-se por serem áreas de expansão urbana destinadas à instalação de 

empreendimentos turísticos (...)”. As regras para esta classe de espaço, de acordo com o 

número 2 do artigo 46º do Regulamento do referido Plano Municipal de Ordenamento do 

Território, impõem que este seja obrigatoriamente objecto de Plano de Pormenor. 

Assim, o Estudo Prévio do Projecto Lagoa da Vela Golf foi elaborado em plena sintonia com 

a proposta do Plano de Pormenor da Lagoa da Vela que será submetida à tramitação 

processual respectiva conducente à aprovação pelas entidades competentes. 

De acordo com a figura 6, adaptada da Planta de Condicionantes do PDM em Plena Eficácia, 

verifica-se que a área em estudo não se encontra abrangida pela área da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). 

A área de intervenção encontra-se abrangida pela área de Reserva Ecológica Nacional (REN), 

de acordo com a Planta de Condicionantes do PDM (Figura 7). Contudo, em tal Instrumento 

de Gestão Territorial é indicado que a ADT II se encontra sujeita a “Regulamento Próprio”. 
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Relativamente ao item “áreas sensíveis”, verifica-se que a área de estudo se integra no 

Biótopo Corine designado por “Costa de Quiaios-Mira” (C12200077) Directiva n.º 

85/338/CEE, de 27 de Junho (Figura 6). 

A zona de intervenção está abrangida por uma vasta área de cerca do 20.500 ha, designada 

por “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas”, que integra a proposta técnica da 2ª fase da Lista 

Nacional de Sítios para a rede Natura 2000 (Figura 8). 

Relativamente à componente sócio-económica, o Concelho da Figueira da Foz, onde se irá 

implementar o Projecto, tem mostrado uma tendência para o aumento da população urbana, 

em detrimento da rural. A sua população é da ordem dos 62.800 habitantes, começando a 

apresentar franco envelhecimento. A primazia dos sectores de actividade é fundamentalmente 

secundário e terciário, representado o comércio, a construção civil e a indústria 

transformadora o tripé que suporta a sócio-economia do Concelho. Para além das papeleiras 

(celuloses) destaca-se ainda a indústria vidreira, construção e reparação naval, madeiras, frio, 

conservas, metalurgia e têxteis. Da Região Centro, este Concelho é líder nas exportações. 

A localização relativamente marginal do Município da Figueira da Foz em relação aos 

principais eixos de desenvolvimento, tornou-o refém das decisões políticas do poder central, 

repercutindo-se no atraso da construção de diversas obras estruturantes fundamentais para 

consolidar o desenvolvimento do Concelho. Só recentemente foi concluído o troço do IP3 que 

liga a Coimbra e à auto-estrada A1. O porto de mar da Figueira da Foz apresenta-se sub-

utilizado uma vez que não foram melhoradas as acessibilidades rodo e ferroviárias. A 

possibilidade de utilizar áreas ribeirinhas do porto, consideradas desnecessárias para o 

desenvolvimento portuário, pode permitir encarar a possibilidade de instalar conjuntos de 

equipamentos importantes para o Concelho, o que revitalizaria esta grande parcela de 

terrenos, nomeadamente na parte norte. 

Actualmente, a Figueira da Foz apresenta-se como um destino turístico carente de 

modernização e dinamização. Contudo, dispõe de condições paisagísticas, naturais e humanas 

para se tornar num dos principais vectores de desenvolvimento da região. O potencial turístico 

do Concelho não se esgota no turismo balnear que, embora seja o produto com maior 

reconhecimento e que mobiliza a maior parte dos visitantes, é apenas um dos pilares de um 

conjunto amplo e diversificado de outros recursos ainda com grande margem de valorização e 

de aproveitamento. 
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Actualmente não existe no Concelho qualquer campo de golfe. Contudo, a concretização das 

intenções de investimento na área do golfe, por este Projecto, poderá incrementar fortemente 

o potencial turístico deste Município, nomeadamente na componente 

Outono/Inverno/Primavera, altura de menor afluxo de turismo dirigido às praias. 

Em relação ao Património Arquelógico e Cultural, nada de relevante foi encontrado na área 

que virá a ser directamente influenciada pelo empreendimento, embora o acesso a alguns 

locais tenha sido dificultado pela vegetação. 

Foi efectuado também um Estudo de Tráfego, onde se conclui que a N109 é a espinha dorsal 

de acessibilidade regional a toda a zona de Quiaios e da Lagoa da Vela. O cruzamento do 

Castanheiro e a Rua das Lagoas irão constituir no futuro a principal estrutura de 

acessibilidade do empreendimento. Nesta estrutura, apenas a N109 tem tráfego, qualquer uma 

das outras vias tem carácter meramente local. Hoje, em hora de ponta da tarde de sexta-feira 

ou de sábado, esta via não se encontra utilizada sequer a 50 % da sua capacidade. 

O transporte colectivo de passageiros não é significativo, portanto a repartição modal de 

visitantes será sempre favorável ao automóvel particular. 

6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

A consideração da evolução da área a afectar pelo presente Projecto, no caso deste não vir a 

ser implementado, depende de vários factores. 

Em primeiro lugar, o risco de incêndio elevado que apresenta, devido à presença de um 

elevado potencial de combustível natural, pode levar o local a várias situações de incêndio nas 

próximas décadas, o que já sucedeu algumas vezes no passado. Neste caso, a biodiversividade 

vai-se perdendo com o tempo. A flora e vegetação, a fauna e a paisagem sofrerão os maiores 

impactes negativos de médio/longo prazo, sendo igualmente os recursos hídricos superficias 

afectados, estes mais directamente na altura dos incêndios, por deposição na Lagoa da Vela 

das cinzas resultantes dos mesmos, aumentando a carga orgânica da Lagoa. Não se prevê no 

entanto um assoreamento acentuado da mesma por efeito dos incêndios, pois devido à elevada 

permeabilidade das formações dunares, o arrastamento de areias por águas superficiais será 

sempre muito limitado. O arraste de partículas pelo vento, apesar de ter de ser considerado, 

ocorrerá durante um período de tempo também limitado (2-3 anos), pois posteriormente os 

matos dunares e outras espécies, nomeadamente as invasoras, iniciarão de novo a colonização 

das dunas, como já ocorreu no passado. 
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Admitindo que a situação em termos de incêndios não ocorra, espera-se uma evolução que, no 

caso de se manter a actual falta de gestão activa do espaço, levará, a nível da flora, a uma 

degradação acentuada da situação actual. 

Assim, nas áreas não hidromórficas colocam-se duas situações: a) nas áreas com acácias 

persistirá um desenvolvimento acentuado de espécies deste género florístico, já a médio 

prazo, com degradação acentuada da biodiversidade vegetal e aumento de refúgio para a 

fauna; b) nas áreas sem acácias haverá um recrusdescimento dos matos, com maiores 

preocupações pirófitas, manutenção da biodiversividade vegetal ao nível dos matos 

esclerófitos e um aumento de refúgio para a fauna. 

Já no que concerne às áreas hidromórficas: a) nas áreas com denso “acacial“ preve-se a 

continuação progressiva da degradação destes espaços e dos habitats que incorporam; b) nas 

áreas sem acácias admitem-se duas situações: a primeira em zonas que venham a ser 

colonizadas por acácia, com degradação dos habitats naturais e a segunda com a delapidação 

continuada por práticas agrícolas não ordenadas desses mesmos espaços, como é exemplo o 

desbaste de juncais pela população, que hoje ocorre em toda a área, assim como o continuado 

pisoteio antropozoogénico. 

Encontra-se actualmente em fase de implementação um plano de ordenamento para a área, 

pelas entidades competentes, estando já em curso diversas acções de gestão. Em relação à 

Lagoa da Vela, dado já existirem algumas propostas para a conservação e recuperação da 

mesma e o reconhecimento de que esta é uma área de interesse, julga-se que as acções de 

recuperação deverão ter lugar num futuro próximo. Nesta perspectiva, a caça e a pesca já não 

serão permitidas na área de estudo e foram avaliadas formas de recuperação da vegetação 

autóctone característica da região, nomeadamente da Lagoa da Vela. Assim, não se espera que 

a área esteja sujeita a alterações de elevada magnitude das suas actuais características. Prevê-

se que em redor se mantenha o carácter florestal sem utilização intensiva e alguma actividade 

agrícola proveniente dos pequenos núcleos populacionais envolventes. Os campos agrícolas 

eventualmente poderão vir a diminuir, dadas as tendências actuais de abandono desta 

actividade, sendo substituídos provavelmente pelo alargamento do perímetro dos núcleos 

populacionais existentes. 

É provável que, em consequência da procura que já se verifica da área de praia, 

principalmente no Verão, vá ocorrendo maior pressão e ocupação humana nas áreas de 

acessos às praias. 
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No que respeita aos recursos hídricos, perspectivam-se situações que podem ter 

consequências distintas: 

• A primeira, no caso de não haver qualquer intervenção na área. 

• A segunda no caso de se concretizarem as perspectivas de uma acção que tenha em vista 

a melhoria das condições da Lagoa da Vela e o modo como essa intervenção será 

realizada. 

Considerando o primeiro cenário, de não intervenção na área da Lagoa da Vela: 

• Do ponto de vista quantitativo, a não implementação do Projecto permite manter as 

actuais taxas de infiltração natural na área que seria afectada pelo empreendimento, 

embora a impermeabilização devida ao empreendimento e a nível da bacia hidrográfica 

seja muito reduzida e compensada pelos valores perdidos por infiltração a partir da rede 

de águas de rega. 

• Permite igualmente supor que se irá manter o actual quadro a nível qualitativo, o qual 

apresenta claramente uma evolução negativa nas últimas décadas, que se prevê continue 

nas próximas duas décadas, pelo menos. A situação previsível é para uma maior 

degradação quer das águas da Lagoa, quer das águas subterrâneas dos aquíferos mais 

superficiais da margem oriental da Lagoa. A nível da área do empreendimento é de 

esperar que a qualidade da água subterrânea dessas mesmos aquíferos mais superficiais 

tenha tendência a manter-se no estado em que actualmente se encontra. Eventualmente 

poderá, daqui a algumas décadas, registar-se uma pequena melhoria na qualidade da 

água subterrânea na margem oriental da Lagoa e na água da própria Lagoa, caso haja 

entretanto um previsível abandono de algumas terras agrícolas na margem oriental. 

No entanto, e perante a intervenção que se perspectiva, no sentido de uma actuação sobre a 

área da Lagoa, esses efeitos podem ser diversos: 

• Manutenção das taxas de infiltração na área que seria afectada com o empreendimento 

• Melhoria da qualidade da água na Lagoa da Vela 

• Manutenção da situação da qualidade deficiente da água subterrânea na margem oriental 

da Lagoa da Vela (por dificuldade de actuação nessa área) 

• Manutenção da qualidade da água na área da margem oeste da Lagoa da Vela 
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No que se refere ao descritor Ordenamento do Território, importa salientar que o espaço em 

causa se encontra devidamente equacionado nos respectivos instrumentos de gestão territorial 

em plena eficácia (designadamente no Plano Director Municipal). Assim, em caso do Projecto 

não ser implementado, o espaço ficará forçosamente expectante, uma vez que o regulamento 

de tal PMOT não permite qualquer outro uso, ocupação e ou transformação do solo que não a 

de “espaços urbanizáveis para fins preferencialmente turísticos”.  

Em relação ao Ambiente Sonoro, não se prevê a implantação de novas fontes de ruído para 

além das que já existem, pelo que o ambiente sonoro manterá as características actuais. 

Admite-se um pequeno aumento do tráfego, sem implicações significativas neste descritor. 

Quanto ao tráfego, de um modo natural, o tráfego na N109 irá crescer a uma razão de 2,5 % 

ao ano, valor comummente utilizado pela EP em todo o território nacional. Contudo, o papel 

da N109, em termos de tráfego de atravessamento regional, tem vindo a ser reduzido à medida 

que o IC1 avança para sul. Quando este chegar à cidade da Figueira da Foz será natural que a 

N109, neste troço, perca algum tráfego. No futuro, em hora de ponta da tarde de sexta-feira ou 

de sábado, sem empreendimento, os fluxos desta via não ultrapassarão os 60 % da sua 

capacidade horária. 

7 IMPACTES AMBIENTAIS 

Os impactes mais importantes resultantes da implementação do presente empreendimento 

ocorrem nos descritores: 

- Solos e Uso dos Solos, Recursos Hídricos, Flora e Vegetação, Fauna, Sócio-Economia, 

Paisagem, Planeamento e Ordenamento do Território. 

Menos relevantes são os impactes sobre: 

- Geologia e Geomorfologia, Ar e Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Tráfego Rodoviário. 

E praticamente não haverá impactes sobre os descritores: 

- Clima, Património Arqueológico e Cultural, embora este último exija investigação durante a 

fase de obras do empreendimento. 

 

Como se disse antes, considera-se que não existem impactes sobre o Clima, nem sobre o 

Património Arqueológico e Cultural, no primeiro caso porque o Projecto não provoca 

alterações às actuais características do clima e, no segundo caso, porque não foram registados 
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vestígios arqueológicos ou culturais a preservar. No entanto, em fase de obra haverá 

acompanhamento por um arqueólogo, de modo a verificar, na fase de movimentação de solos, 

se efectivamente não se registam vestígios arqueológicos. 

Os impactes negativos causados ao nível da Geologia e Geomorfologia são, regra geral, pouco 

significativos, e estão associados à fase de construção, estando os mais relevantes 

relacionados com o desmonte de terreno e operações de escavação e aterro. A erosão, que 

poderia ser a situação mais problemática, neste tipo de materiais geológicos muito 

permeáveis, não é significativa, podendo considerar-se praticamente inexistente. 

No que respeita aos descritores Solo e Uso do Solo, tendo em conta a caracterização efectuada 

da situação de referência, são expectáveis impactes negativos principalmente na fase de 

construção, sendo quase todos temporários, devido essencialmente à alteração dos usos do 

solo, bem como às próprias características intrínsecas dos elementos pedológicos em 

presença. 

Durante a fase de exploração o empreendimento terá impactes positivos e permanentes, 

decorrentes da recuperação/manutenção do coberto vegetal de espécies autóctones. 

Por outro lado, o aumento de áreas impermeabilizadas introduzirá a inutilização do solo, 

decorrendo assim impactes negativos. Contudo, em face das características pedológicas em 

presença, poder-se-ão considerar tais impactes como pouco significativos. 

Os impactes mais relevantes que podem afectar os Recursos Hídricos, na fase de construção 

do empreendimento, resultam da alteração ou possível destruição das condições de drenagem 

naturais, da destruição do coberto vegetal e vegetação ripícola, da utilização de equipamentos 

movidos a produtos derivados de petróleo e da plantação de relvados e outra vegetação. As 

características das formações geológicas, de elevada permeabilidade, e com sinais claros de 

um escoamento superficial muito limitado, nalguns casos resultado de intervenção humana, 

como se regista no caso de valas escavadas que terão tido como objectivo drenar a área, 

mostram que a erosão hídrica é mínima. Deste modo, o arraste de materiais para as linhas de 

água ou para a Lagoa da Vela deverá ser praticamente nulo, mesmo na fase de construção. 

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, não será de esperar um aumento 

significativo de contaminação do aquífero, devido ao grau de depuração do solo em relação às 

partículas resultantes da implementação das obras e ao limitado tempo de intervenção na fase 

de construção. O risco de derrames acidentais de derivados de hidrocarbonetos utilizados nos 

equipamentos a utilizar nesta fase e alguns produtos químicos ou fitosanitários utilizados na 
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plantação de relvados poderão eventualmente atingir o aquífero e, através deste, as águas 

superficiais. No entanto, os riscos são extremamente limitados, tendo em atenção que o 

empreendimento irá respeitar a norma EN ISO 14001 “Sistemas de Gestão Ambiental”, com o 

objectivo de garantir a atribuição de um certificado de boas práticas ambientais. 

A vulnerabilidade moderada a alta do aquífero superior e o contacto admitido com o segundo 

aquífero, obriga a um cuidado muito especial no contacto de qualquer substância 

contaminante com o próprio solo, exigindo medidas minimizadoras muito evoluídas, e que 

serão descritas em capítulo próprio. 

Na fase de exploração, os principais impactes previsíveis poderiam relacionar-se com a 

lixiviação e arraste de compostos utilizados como fertilizantes e pesticidas para as águas 

subterrâneas e, daí, atingirem as massas de água superficial. No entanto, o uso adequado dos 

produtos e o respeito pelas normas de utilização correcta, conformes com a norma ISO 14001, 

obviará em muito o risco de contaminação, a que acrescerá a apertada vigilância sobre a 

qualidade das águas na área do empreendimento, conforme indicado no capítulo 9. 

A impermeabilização dos solos, com a respectiva redução de infiltração, não é também 

considerado um impacte importante, pelo facto de corresponder apenas a cerca de 10 % da 

área do empreendimento, 1 % da bacia hidrográfica da Lagoa da Vela e 0,05 % de toda a área 

definida como “Sítio das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas”. Em termos de volume, esta 

impermeabilização reduzirá a infiltração prevista nos 100 ha do empreendimento, calculada 

em 220.000 m3/ano, para cerca de 200.000 m3/ano. Como o empreendimento nem sequer irá 

recorrer à água desse aquífero superficial, e tendo em vista a infiltração potencial em toda a 

bacia hidrográfica da Lagoa (2.200.000 m3/ano), trata-se de uma redução pouco significativa 

no balanço hídrico final, que ainda será contrabalançada com as perdas na rede de rega, que 

equilibram os valores em perda. 

Não havendo captações subterrâneas previstas para a zona, não haverá rebaixamento do nível 

freático. 

A água das piscinas será tratada e renovada, prevendo-se seu esvaziamento completo apenas 

em cada 3 a 4 anos ou em caso de emergência. Em ambos os casos, os efluentes destinar-se-ão 

à rede de drenagem de águas pluviais, com destino final nos lagos do empreendimento. 

Estes efluentes, uma vez que são tratados à base de cloro, garantem uma qualidade superior 

aos efluentes provenientes das ETAR’s, não causando qualquer tipo de problema a nível da 

qualidade da água para rega. 
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A questão das águas residuais será resolvida através de encaminhamento das mesmas para a 

ETAR do Bom Sucesso, fora da área do empreendimento, da responsabilidade da empresa 

Águas da Figueira, SA. 

Com as medidas preconizadas no capítulo referente às medidas de minimização, espera-se um 

impacte cumulativo positivo no que respeita à qualidade das águas da Lagoa da Vela, 

principalmente através das acções previstas para serem desenvolvidas a nível da margem 

oriental da lagoa. Como não se prevêem outros empreendimentos na área da bacia 

hidrográfica da Lagoa da Vela, os impactes cumulativos motivados por esse facto não são de 

esperar. 

Relativamente à Qualidade do Ar, na fase de construção ocorrerão emissões de poluentes 

atmosféricos (dióxido de enxofre, partículas em suspensão, óxidos de azoto, hidrocarbonetos) 

associadas à combustão nos motores de veículos em circulação nas obras e ao uso de 

equipamentos nos trabalhos de construção (camiões, escavadoras, etc.). Estas emissões terão 

um impacte negativo tanto na área de intervenção como na área envolvente. 

Considerando o número de camiões a circular por dia e as máquinas envolvidas nas 

operações, conclui-se que este impacte será pouco significativo. 

Mais significativos serão os valores associados às operações de movimentação de terras e à 

circulação de veículos sobre vias e terrenos não pavimentados. As emissões de partículas 

totais em suspensão de zonas em construção são directamente proporcionais à área 

mobilizada, podendo atingir cerca de 2,69 ton/ha/mês, segundo a Environmental Protection 

Agency (EPA). 

Segundo a mesma fonte, a circulação de veículos pesados em zonas não pavimentadas origina 

levantamentos de poeiras, sendo os valores dependentes da quantidade de veículos 

envolvidos, do peso dos mesmos e do tipo de solo existente na área do Projecto. Os valores 

poderão atingir os 4,5 kg de partículas, por veículo, por quilómetro. 

Na eventualidade de ocorrência de emissões de poeiras nas áreas contíguas à de intervenção, 

caberá ao empreiteiro proceder à aspersão diária, com água, dos caminhos não pavimentados 

e áreas de trabalho, de forma a reduzir as mesmas. Como potenciais receptores sensíveis 

identificam-se apenas os trabalhadores associados à construção do empreendimento. A 

significância do impacte será mais acentuada na época seca (entre Junho e Setembro). 

Serão de esperar emissões de poluentes atmosféricos associadas à construção de edifícios e 

infra-estruturas, se bem que os valores daí provenientes sejam bastante reduzidos. 



Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico (RNT) 
Lagoa da Vela Golf 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.  31

A aplicação de herbicidas ou outros tipos de pesticidas origina a libertação de uma fracção de 

resíduos voláteis. O significado desta fracção varia substancialmente, consoante o produto 

utilizado e depende da taxa de volatilização do mesmo. O tempo de permanência dos resíduos 

no meio é bastante reduzido, sendo que alguns estudos afirmam que duas semanas após a 

aplicação do produto estes resíduos permanecem em fracções inferiores a 1 % do total 

aplicado. Esta aplicação deverá respeitar a norma ISO 14001, pelo que se considera pouco 

importante qualquer eventual contaminação a partir desta fonte. 

Associado à exploração do campo de golfe regista-se normalmente um aumento do tráfego 

automóvel nas estradas envolventes. 

O Ambiente Sonoro do local em estudo é bastante sossegado, verificando-se a ausência de 

fontes sonoras significativas. Na fase de construção e de desactivação serão expectáveis níveis 

sonoros elevados, sendo estes, no entanto, circunscritos no tempo e no espaço. A actividade a 

desenvolver, função habitação e função desportiva ou de lazer, não é considerada como tendo 

carácter ruidoso. Haverá, no entanto, a necessidade de recorrer ao uso de equipamentos que 

geram níveis sonoros elevados (sistema de rega e corte de relva), para que se consiga manter o 

relvado em bom estado para a prática da modalidade. Como no presente caso a distância entre 

os edifícios de ocupação sensível ao ruído e o campo de golfe é superior a uma centena de 

metros, pode-se afirmar que não se esperam alterações no campo acústico local durante a fase 

de exploração do projecto que possam potenciar impactes sobre os receptores locais. 

Quanto à flora e vegetação, os principais impactes a considerar na fase de construção nas 

zonas terrestres (com vegetação climatófila e edafoxerófila) passam pelo desadensamento do 

coberto vegetal arbustivo e arbóreo autóctone, que poderá implicar a destruição de alguns 

núcleos medianamente conservados de matos da Calluno Ulicetea (2150), pelas mobilizações 

do solo, que poderão implicar uma possível dispersão de sementes de plantas exóticas (escala 

baixa a média), nomeadamente de acácias, e a criação de zonas de aterro de materiais 

psamófilos oriundos das necessárias mobilizações de solo, que poderá soterrar alguns núcleos 

de vegetação (terrestre e higrófila), que não aqueles a preservar. Já os principais impactes a 

considerar, também nesta fase, sobre os ecossistemas higrófilos são, sobretudo, a 

movimentação de pessoal e material indisciplinadamente, que poderá danificar alguns habitats 

mais sensíveis, se as áreas não forem eficientemente protegidas, com repercussões graves para 

os espaços húmidos. 
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Concretamente, na fase de exploração, é possível uma destruição física dos habitats através do 

pisoteio e ruderalização ou por medidas erradas de gestão natural e é possível a invasão de 

espécies alóctones, bem como a contaminação de solos e águas devido a sistemas de rega com 

concentração de nutrientes, o qual poderá ter com reflexo directo na perda de biodiversidade. 

O cumprimento de regras de rega e utilização de produtos destinados à manutenção dos 

relvados, nomeadamente o cumprimento dos procedimentos da norma ISO 14001 poderão ser 

uma garantia de vigilância sobre estas situações que obviarão estes impactes. A maioria dos 

habitats em presença, com excepção dos espaços húmidos com a componente arbórea, possui 

uma grande capacidade de resiliência, o que se traduzirá num rápida recrudescimento face a 

qualquer perturbação física. A eficácia dessa recuperação está dependente das acções de 

gestão e conservação naturais a desenvolver. 

Em relação ao risco de incêndio, actualmente elevado, numa área que já foi muito afectada 

pelo incêndio que ocorreu em 1993, prevê-se uma redução substancial do risco com a 

implementação do empreendimento, uma vez que passa a haver uma gestão activa da área e 

vigilância permanente. 

O Projecto em estudo foi desenvolvido em simultâneo com o próprio EIA, na perspectiva de 

promover boas condições ambientais e de se tornar compatível com o valor natural inerente à 

área onde se insere. Neste sentido, e concretamente de forma a favorecer a fauna, o 

empreendimento “Lagoa Vela Golf” apresenta as seguintes características principais: 

• O empreendimento foi projectado aproximando a área turística e habitacional da área 

que actualmente apresenta maior nível de perturbação. Os relvados de golfe e as áreas 

naturais requalificadas, com menor nível de utilização que a área habitacional, ocupam 

preferencialmente a periferia do Projecto, contribuindo para a integração progressiva na 

área florestal. 

• O modelo urbanístico foi proposto de forma a evitar construções contínuas, que 

constituíssem barreiras significativas para a fauna. Nesta perspectiva, propõem-se 

construções afastadas entre si, em que se restringe um mínimo de ¼ da área do lote para 

manutenção de vegetação arbustiva característica, de forma a promover a presença e a 

passagem de diversas espécies no interior da área de Projecto. 

• O Projecto foi condicionado pela delimitação de áreas naturais sensíveis, tendo 

integrado quer a sua preservação, como a sua ampliação. A requalificação proposta de 

áreas sensíveis é efectuada quer para os 100 ha de área do Projecto, quer para uma área 
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envolvente de extensão semelhante à do empreendimento (incluindo matos, pinhal, a 

vegetação ripícola da Vala da Lavadia, áreas de charcos temporários e salgueirais). 

• Houve preocupação em integrar no Projecto as medidas de minimização e compensação 

propostas. Nesta perspectiva, os lagos artificiais integram características de forma a 

promover a fixação da fauna, são adoptadas medidas que visem contrabalançar o 

eventual aumento de mortalidade individual dentro da área do empreendimento, são 

criadas condições de habitat naturais e artificiais para diferentes espécies e são 

adoptadas medidas de forma a evitar o afugentamento das espécies mais sensíveis. 

No entanto, sendo a preocupação e cuidados ambientais uma constante que transparece no 

Projecto estudado, é inevitável a ocorrência de impactes negativos para a fauna da área. 

Na fase de construção apenas decorrem impactes negativos, de carácter temporário e 

geralmente pouco significativos. De entre estes, salienta-se o possível afugentamento de 

espécies, decorrente dos trabalhos de construção do empreendimento. Este pode ser 

minimizado através da adopção das medidas como a concentração das actividades no tempo, 

de forma a encurtar o período gerador de impactes negativos, e a escolha do calendário para a 

fase de obra, de forma a evitar intervenções significativas na época de reprodução das 

espécies e evitar interferir com a dinâmica populacional destas. 

A interdição de máquinas nas áreas sensíveis, ao longo da área de implementação do Projecto, 

proporciona refúgio para espécies de menor porte. De qualquer modo, este é um impacte 

reversível, que cessará logo que terminem as actividades relacionadas com a fase de obra. 

Considera-se que, na ausência do conhecimento rigoroso da eficácia de todas as medidas 

preconizadas, a sua magnitude pode ser moderada, podendo constituir um impacte negativo 

significativo. 

Na fase de exploração, o impacte negativo com maior significado volta a ser o afugentamento 

de espécies. Este poderá incidir sobre espécies que evitam a presença humana, que são 

normalmente as espécies de maior interesse conservacionista. A execução de medidas de 

gestão de habitats dentro e fora dos limites do empreendimento contribuem para a diminuição 

da magnitude deste impacte. De facto, considera-se que, para muitas das espécies actualmente 

presentes, as características do empreendimento e a adopção de medidas propostas vão 

permitir a manutenção das suas populações locais e mesmo incrementá-las; no entanto, para 

algumas aves de rapina, pode-se prever o afastamento das áreas de nidificação, e mamíferos 

como o gato-bravo, provavelmente tenderão a evitar a área, não sendo certo que não possam, 
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em contrapartida, vir a beneficiar das medidas de requalificação de habitats nos 100 ha 

envolventes. 

O efeito barreira é outro impacte que pode ser significativo para a fauna, sobretudo nas áreas 

em que se verificam alterações de habitats. Como já foi referido, o “Lagoa da Vela Golf” foi 

projectado de forma a minimizar este impacte, uma vez que pretende integrar uma área de 

elevado valor natural e ser compatível com a presença do elenco faunístico existente. Assim, 

o seu desenho visa preservar e ampliar áreas de habitat natural, a existência de corredores 

entre as habitações, a ausência de delimitações de terreno por muros, promovendo a 

manutenção de matos autóctones. A requalificação de habitats naturais é proposta para uma 

área envolvente de 100 ha. Todos estes factores se conjugam para promover a presença de 

uma comunidade faunística no interior do empreendimento (no que se refere às espécies mais 

tolerantes) e na sua envolvente (sobretudo para as espécies mais sensíveis). 

O que pode conferir uma magnitude moderada a este impacte negativo é sobretudo a sua 

localização, por se encontrar próximo da Serra da Boa Viagem, a menos de 10 km. Este 

acidente orográfico é origem ou destino de fauna que se desloca ao longo da faixa litoral, 

utilizando para tal a zona menos perturbada das Dunas de Quiaios, salientando-se as espécies 

de répteis e mamíferos, e, no último grupo, a ocorrência de espécies de maior sensibilidade à 

presença humana. 

Os restantes impactes decorrentes desta fase consideraram-se pouco significativos, uma vez 

que são alvo de uma série de medidas minimizadoras, que contribuirá para a redução do seu 

efeito. 

Neste Projecto estão previstas a manutenção e ampliação de áreas sensíveis identificadas na 

área de implementação do mesmo, a criação de lagos artificiais, dentro da mesma área, e a 

gestão de 100 ha envolventes, que incluem áreas húmidas (charcos temporários, salgueirais e 

vegetação ripícola da Vala da Lavadia), matos e pinhal. Estas acções de requalificação das 

áreas recorrem a vegetação característica da área de inserção do Projecto, e potenciam o valor 

da área para a fauna. 

Os anfíbios irão ser beneficiados tanto com a criação de lagos artificiais, projectados com 

características específicas para favorecer estas espécies, como com a requalificação prevista 

de zonas húmidas presentes, consideradas de elevada sensibilidade ecológica. 

Espécies salientadas na caracterização do estado actual da área como o Cágado, o Lagarto-de-

água e a Lontra, poderão ver as suas condições de habitat beneficiadas com a requalificação 
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da Vala da Lavadia, e das zonas húmidas, especialmente na área envolvente ao 

empreendimento. Os morcegos também poderão dispor destes biótopos para caça, uma vez 

que não se esperam contaminações da água e, pelo contrário, o número de insectos 

disponíveis irá aumentar. 

As aves correspondem a um dos grupos mais beneficiados, correspondendo estas áreas a 

locais de nidificação para diversas aves aquáticas que utilizam caniçais, como sejam os 

ardeídeos, os ralídeos e alguns passeriformes, e como zona de alimentação e refúgio por parte 

de muitas outras aves de hábitos aquáticos. Também algumas aves florestais beneficiam com 

estas medidas, sobretudo devido à reconversão do actual habitat florestal, composto por 

pinheiros-bravos e acácias, para vegetação arbórea de carácter autóctone. 

O grupo dos mamíferos deve também beneficiar com estas medidas de gestão, nos diferentes 

tipos de biótopos. Espera-se a presença de espécies mais comuns e tolerantes à presença 

humana, no interior da área do empreendimento, quer nas zonas húmidas como nas áreas de 

matos, e supõe-se que as mais sensíveis, se restrinjam à área requalificada envolvente ao 

projecto. O incremento de vegetação arbustiva previsto para criar uma progressiva passagem 

da área residencial para a área de floresta, favorece espécies de répteis e mamíferos. O 

Coelho-bravo, espécie com estatuto de protecção e espécie chave para a presença de muitos 

predadores, vai ser alvo de medidas que prevêem manter ou mesmo aumentar as suas 

densidades populacionais. 

As acções de potenciação de habitats vão ser alvo de estudo de monitorização no âmbito da 

fauna, podendo ser introduzidas alterações se tal se considerar adequado. Desta forma, 

considera-se que a magnitude deste impacte positivo tenha a potencialidade de se revelar 

elevada, não só ao nível das áreas húmidas, como da gestão do próprio pinhal, condicionante 

para as espécies que eventualmente mais poderiam ser negativamente afectadas pelo Projecto. 

A inclusão destes lagos, enquanto parte de uma rede de lagoas e outros habitats aquáticos, que 

se estende até à Barrinha de Esmoriz, a Norte contribui para um efeito de nível regional do 

impacte muito significativo. 

Relativamente ao descritor paisagem, conclui-se que a implementação do Projecto terá 

impactes negativos essencialmente ao nível da fase de construção. Durante a fase de 

exploração e de acordo com as orientações emanadas da proposta de Regulamento e da Planta 

de Síntese do Estudo Prévio, são expectáveis impactes positivos, devidos principalmente ao 

enquadramento paisagístico adequado com espécies autóctones, bem como da qualidade 
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estética associada às edificações a erigir. Também se regista o facto de os dois pisos previstos 

não ultrapassarem a altura das copas das árvores existentes em toda a zona do 

empreendimento mais próximo da Lagoa da Vela, pelo que impacte visual a partir das zonas 

próximas da lagoa, onde se situa a rede viária principal, não será importante. 

No que respeita ao descritor Ordenamento do Território, após uma análise dos Instrumentos 

de Gestão Territorial em Plena eficácia, bem como das condicionantes, servidões e restrições 

de uso do solo, conclui-se genericamente pela conformidade do Projecto e respectiva 

compatibilização com o uso, ocupação e transformação do solo, decorrente do modelo 

territorial definido. 

De facto, o próprio Plano Director Municipal em plena eficácia indica, no articulado do 

Regulamento e Planta de Ordenamento, para a implementação de uma área de 

desenvolvimento turístico precedido da elaboração de um Plano de Pormenor. Assim, com a 

aprovação do Plano de Pormenor em apreciação e consequente execução do Projecto dar-se-ia 

sequência às orientações legais existentes. 

No que respeita à componente sócio-económica, trata-se de um empreendimento de carácter 

lúdico-desportivo com componente urbana, para os quais se prevêem impactes muito 

positivos em termos sócio-económicos, visto serem criados, directa e indirectamente, 

empregos que têm a ver, não só com as actividades de golfe e com o empreendimento 

associado, mas também com o turismo, restauração e comércio da região. 

O acréscimo de 450 empregos directos gerados por este empreendimento corresponderá a um 

acréscimo de mais de 4 % em relação ao total de empregos actuais no Concelho. 

Previsivelmente, mais 200 outros empregos estarão indirectamente ligados ao 

empreendimento. 

Os utentes do golfe, por seu lado, dinamizarão, em épocas do ano alternativas às actuais 

(Verão), o sector da hotelaria do Concelho. 

As vias que permitem o acesso ao local da obra vão ser afectadas por algum aumento do 

tráfego de veículos pesados afectos à construção e necessitarão de lavagem periódica durante 

a fase de obra. Este é um dos principais efeitos perturbadores nesta fase, podendo dificultar a 

circulação automóvel, assim como perturbar as actividades próximas ao local da obra, pelo 

que este impacte será negativo, certo, pouco significativo, local e temporário. 

O empreendimento irá gerar sobre essas vias, no cruzamento do Castanheiro, em fase de 

exploração, um acréscimo pouco significativo. 
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8 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Neste ponto são apresentadas e descritas diversas medidas de minimização que passam a fazer 

parte do desenvolvimento do Projecto nas suas fases de construção e exploração, e que têm 

por objectivo evitar, reduzir ou compensar os possíveis impactes negativos do Projecto. 

8.1 Fase de construção 

• Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao previsto no Projecto de 

Execução, devendo ser efectuadas durante o período de menor ocorrência de 

precipitações, para que se minimizem os riscos de erosão, embora este risco seja à 

partida muito reduzido, devido à elevada permeabilidade do meio geológico. 

• Construção de caixas de visita no sistema de drenagem superficial para monitorização 

da qualidade da água. 

• Construção de caixas de retenção de hidrocarbonetos antes da entrega de água em cada 

lago. 

• Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, 

nomeadamente óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, 

recolher os resíduos para um contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos 

perigosos ou para reciclagem, evitando assim a contaminação dos aquíferos. 

• Em caso de contaminação do solo, convêm efectuar a sua remoção, para evitar o 

escoamento lento dos poluentes para o aquífero; do mesmo modo, os solos deverão ser 

retirados para um aterro de resíduos perigosos ou enviado para tratamento. 

• Deverá realizar-se a drenagem adequada no limite da zona de intervenção, de forma a 

desviar o escoamento natural, minimizando o arraste de sólidos em suspensão, caso se 

verifique. 

• Reposição e regularização da rede de drenagem no final dos trabalhos e reposição do 

coberto vegetal, com a vegetação adequada à zona florestal. 

• Evitar uma utilização incorrecta e/ou excessiva de pesticidas e a utilização inadequada 

de fertilizantes nitrogenados e fosforados durante a fase de plantação; esta situação será 

muito minimizada pelo cumprimento das boas práticas de aplicação destes produtos; o 

empreendimento reger-se-à pela aplicação da norma ISO 14001, pretendendo sujeitar-se 
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a avaliação internacional de modo a obter um certificado de boas práticas ambientais na 

área do golfe. 

• Executar furos piezométricos (de observação) com o intuito de monitorizar a qualidade  

e os níveis das águas do aquífero superior, livre, visto que o seu nível freático se 

encontra a pequena profundidade, podendo ser afectado pelas acções na superfície do 

solo. 

• Protecção horizontal da cabeça dos furos piezométricos a realizar. 

• Assegurar que as operações de escavação e desmonte do terreno não interceptam o nível 

freático, excepto quando necessário; quando tal suceder, as obras deverão ocorrer no 

mínimo espaço de tempo possível, de modo a não gerar exposição exagerada das águas 

subterrâneas e contacto eventual com materiais variados, nomeadamente contaminantes. 

• Nas áreas de construção situadas abaixo do nível freático (algumas caves e lagos, por 

exemplo), todos os materiais que fiquem em contacto com o aquífero deverão ser o mais 

neutros possível do ponto de vista químico. 

• Elaboração de um plano de drenagem e controlo do escoamento das águas pluviais, as 

quais serão enviadas para os lagos impermeabilizados a criar e que serão a futura fonte 

de água para rega no empreendimento (englobando a rega do campo de golfe, dos 

espaços verdes comuns e dos espaços verdes particulares). 

• Construção de caixas ou áreas de dissipação das águas excedentes provenientes da 

impermeabilização, para introdução desses excedentes no aquífero; controlo da 

qualidade da água a devolver ao meio hídrico. 

• Construção de drenos que recolham os excedentes da água de rega do campo de golfe, 

com encaminhamento para o lago a partir do qual se realizará a rega, sempre que 

topograficamente for possível, de maneira a reutilizar a água e controlar ao mesmo 

tempo a sua qualidade. Onde não for possível, criação de caixas de dissipação ou 

infiltração, mas que possuam estruturas onde seja possível recolher águas para análises, 

caso necessário, antes do envio para o meio hídrico subterrâneo. 

• Recomenda-se o seguimento das instruções de segurança definidas para cada produto 

aquando da aplicação de pesticidas, de forma a minimizar a fracção que se infiltra ou 

que se volatiliza. 
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• Recomenda-se que as operações de construção, sobretudo as mais ruidosas e o 

transporte de materiais e equipamentos, tenham apenas lugar no período diurno, mais 

especificamente entre as 7h00 e as 18h00. 

• Informar os habitantes das pequenas aglomerações localizadas no trajecto entre a EN 

109 e o empreendimento Lagoa da Vela Golf do facto de poderem vir a ser afectados 

pelo acréscimo de ruído e do horário em que decorrerão as obras. 

• Concentrar os trabalhos no tempo e no espaço, para afectar o menor número possível de 

espécies e no período de tempo mais curto possível. 

• Em Caderno de Encargos deverá estar previsto o local de depósito do excedente de 

terras, sendo que este deverá estar devidamente licenciado para o efeito nos termos da 

legislação aplicável. 

• Os pavimentos a utilizar no Projecto de Espaços Exteriores deverão ser, 

preferencialmente, permeáveis ou semi-permeáveis; exceptuam-se os arruamentos e 

estacionamentos, por forma a minimizar a entrada de contaminantes, nomeadamente 

através de derrames acidentais, no aquífero. 

• De forma a evitarem-se destruições desnecessárias de coberto arbóreo/arbustivo e 

compactações de solo, dever-se-á definir uma rede de trajectos de circulação dentro da 

zona de obra, devendo estes ser preferencialmente perpendiculares ao trajecto das linhas 

de água, em detrimento de acessos paralelos às mesmas. 

• Revela-se ainda de especial importância a definição prévia da localização do estaleiro, 

seleccionando-se o(s) local(is) de menor sensibilidade ecológica e cénica, 

nomeadamente evitando a área próxima da lagoa; deverá situar-se em zona onde não 

seja necessário o abate de vegetação arbórea ou arbustiva considerada prioritária para a 

conservação. 

• Os locais de circulação provisória e de estaleiro, assim que desactivados, deverão ser 

limpos, o solo sujeito a uma escarificação ou gradagem, e as áreas sujeitas a trabalhos 

de recuperação paisagística. 

• Nos terrenos sujeitos a movimentações de terras, deverá efectuar-se uma prévia 

decapagem, obedecendo a indicações que deverão constar claramente do Caderno de 

Encargos. 
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• O solo proveniente desta acção deverá ser armazenado, preferencialmente na área 

destinada ao estaleiro, em pargas de secção trapezoidal. A terra proveniente de 

decapagens poderá vir a integrar a composição da terra que posteriormente será 

necessária nas zonas de plantação. 

• Nas áreas intervencionadas deverão promover-se sistemas de drenagem e recolha de 

resíduos sólidos e líquidos, de modo a evitar possíveis contaminações do solo. 

• No caso específico de manuseamento e/ou armazenagem de hidrocarbonetos ou outras 

substâncias perigosas ou tóxicas, deverão ser construídas bacias de retenção adequadas, 

de forma a evitar contaminações acidentais do solo. 

• Todos os solos contaminados acidentalmente, principalmente por hidrocarbonetos ou 

outras substâncias perigosas ou tóxicas, deverão ser removidos de imediato para local 

apropriado (aterro de resíduos perigosos). 

• Deverá ser instalado um conjunto de condutas técnicas, de modo a obviar, aquando do 

funcionamento do empreendimento, que se tenham de abrir novamente valas cada vez 

que for necessário introduzir novos cabos de distribuição de serviços. 

• As plantações arbóreas, arbustivas e sementeiras deverão ser, conforme determina o 

Regulamento do Plano de Pormenor, efectuadas unicamente com espécies autóctones, a 

fim de preservar e potenciar a biodiversidade local. 

• Durante a fase de construção deverão sinalizar-se todas as áreas sensíveis, isolando-as 

por intermédio de vedações, nomeadamente as áreas delimitadas na Planta de 

condicionantes como Zonas a proteger, que deverão estar interditas ao pisoteio e/ou 

circulação de maquinaria e veículos, de forma a não sofrerem danos irreversíveis. 

• A desmatação deverá pautar-se por regras definidas consoante a sensibilidade 

ecológica/paisagística de cada local. O destino dos resíduos provenientes destes 

trabalhos deverá ser previamente definido, podendo ser usados, após trituração, em 

caminhos e para espalhamento em zonas onde se pretenda incrementar a capacidade 

produtiva do solo. 

• Cumprimento escrupuloso das disposições do Estudo Prévio do Projecto Lagoa da Vela 

Golf. 
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• Deverá evitar-se a perturbação da zona envolvente à área do empreendimento pelas 

estruturas e acessos referentes à construção, uma vez que se trata de uma área relevante 

para a Conservação da Natureza. 

• Durante a época seca deverão efectuar-se regas periódicas nas áreas sujeitas a 

movimentação de terras, bem como nos caminhos, de modo a evitar deslocação 

horizontal de poeiras que afectem a percepção visual da paisagem. 

• A terra vegetal a utilizar em sementeiras e plantações deve ser acondicionada em local 

plano, longe das valas de drenagem. 

• Todos os materiais sobrantes devem ser transportados para local devidamente licenciado 

para o efeito. 

• Os projectos de Arquitectura devem tirar partido das volumetrias e acabamentos 

exteriores, de modo a que, em conjunto com os Projectos de Espaços Exteriores, se 

integrem correctamente na paisagem em que se inserem. 

• As construções deverão respeitar a altura máxima das cérceas, definidas no Relatório do 

Estudo Prévio do Projecto, e previstas para não ultrapassar a copa das árvores, de modo 

a atenuar o impacte visual. 

• Evitar, sempre que possível, fontes de iluminação nocturna intensas, tanto com 

incidência dentro do empreendimento, como dirigidas para os habitats adjacentes ao 

mesmo. 

• Evitar a introdução de peixes nos lagos artificiais, para maximizar o seu potencial 

enquanto local de reprodução de anfíbios. 

• Providenciar pequenas ilhas com vegetação nos lagos artificiais, que possam funcionar 

como pequenas ilhas isoladas das margens para refúgio de fauna. 

• Construir passagens para pequenos vertebrados nas vias rodoviárias do 

empreendimento, e na estrada florestal que o separa da Lagoa da Vela. 

• A criação de sítios ecológicos equivalentes daqueles que na sequência da instalação das 

estruturas do empreendimento foram perturbados ou mesmo destruídos reversível ou 

irreversivelmente. 

• A criação de novas zonas para a conservação (especialmente zonas húmidas). 
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• O acompanhamento do processo de construção e de exploração por um técnico 

habilitado na gestão e conservação da natureza, com profundos conhecimentos em flora 

e vegetação e habitats da Directiva 91/43/CEE. 

• Garantir que pelo menos 1/4 da área respeitante a cada lote deverá ser deixada sem 

utilização, de forma a se poderem desenvolver medidas de gestão ambiental, tendo em 

vista a manutenção de níveis aceitáveis de impermeabilização do solo, de continuum 

natural e de preservação da flora e fauna características. 

• Proceder à criação de áreas húmidas dominadas por Salix arenaria que, na sua 

totalidade, constituirão cerca de 129.291 m2. Desta área total, 99.012 m2 serão de zonas 

a preservar (agora cartografadas e, consequentemente, classificadas como de 

“preservação”) e 30.279 m2 de novas áreas a (re)criar. 

• Garantir que todos os espécimes de Salix arenaria dispersos, cuja presença se encontre 

em perigo de danificação, serão transplantados para os locais a preservar/criar, ou 

transferidos para viveiro. 

• A utilização de flora alóctone só poderá ser empregue mediante prévia autorização do 

responsável pela monitorização ambiental, elemento responsável também pela 

elaboração de relatórios de progresso anuais, que trabalharão em estreita colaboração 

com a entidade licenciadora e ICN. 

• Garantir que nas áreas restantes, sujeitas a não construção e criação de espaços 

húmidos, serão conservados os habitats 2150, 2260, 2270 e 2330, através de gestão 

activa. 

• Os depósitos de aterro não deverão ser efectuados nas áreas assinaladas como possuindo 

relevância fitocenótica alta. 

• Proceder-se-à à eliminação total de acácias da área do empreendimento e nos 100 ha 

envolventes. 

• Não implementação de acções de desmatação e movimentação de terras entre Fevereiro 

e Maio, devido à perturbação para a fauna e a consequências a nível da flora; não 

implementação dessas mesmas acções em Setembro e Outubro nas áreas das zonas 

húmidas intradunares, para não perturbar a comunidade de anfíbios. 
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• A construção de imobiliário e de infraestruturas também não poderá ser efectuada no 

período entre Março e Maio, devido a perturbações para a fauna em época de 

reprodução. 

• Estudo e implementação, por parte do promotor do empreendimento, de uma solução 

para a recolha e tratamento das águas de escoamento da margem oriental da bacia, 

previsivelmente com tratamento biológico; este compromisso será cumprido apenas 

após um estudo profundo da melhor solução alternativa para a situação, pelo que não 

faz parte deste EIA definir o tipo de acção a levar a cabo, sujeita naturalmente a 

investigação e análise profunda; o promotor tem toda a vantagem em realizar esta tarefa, 

uma vez que a degradação da Lagoa da Vela tem uma influência directa e negativa na 

imagem do próprio empreendimento. 

De modo a obviar os inconvenientes que resultariam para alguns descritores, em determinados 

períodos de tempo, das obras a realizar no período de construção, respeitar-se-ão os períodos 

de paragem das obras constantes da Tabela 2, anteriormente apresentada. 

Fase de exploração 

• Garantir a boa qualidade da água de rega, de modo a evitar acumulação excessiva de 

substâncias químicas, que poderiam conduzir à salinização dos solos e possível 

contaminação dos aquíferos. 

• Evitar a utilização inadequada de fertilizantes nitrogenados e fosforados e de pesticidas, 

para evitar o arrastamento dessas substâncias para o meio hídrico e aéreo; o 

cumprimento da norma ISO 14001 será uma garantia de boas práticas em termos 

ambientais. 

• Uma inspecção regular dos furos piezométricos. 

• Controlo piezométrico, físico-químico, bacteriológico e de pesticidas das águas do 

aquífero superior, livre, através dos furos de observação. 

• Controlo físico-químico e de pesticidas das águas da Lagoa da Vela, e das águas dos 

lagos artificiais a criar (aqui também dos níveis de hidrocarbonetos totais). 

• Utilização dos lagos a criar no empreendimento para recolha de águas de escoamento 

excedentes da rega ou de chuva que atinja as áreas relvadas do campo de golfe, para 

reutilização na rega. Os mesmos lagos recolherão também as águas provenientes das 
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zonas impermeabilizadas, as águas resultantes do tratamento na ETAR do Bom Sucesso 

e as águas de reforço a partir do Rio Mondego, de modo a poder controlar-se a sua 

qualidade antes da utilização na rega. 

• Os excedentes hídricos serão encaminhados, a partir dos lagos artificiais, para poços 

filtrantes ou bacias de dissipação, pelo que tem de haver análises que atestem a 

qualidade dessas águas antes de serem devolvidas ao meio hídrico natural. Não se 

prevêem situações de overflow capazes de provocar inundações, devido à grande 

permeabilidade das formações arenosas da área. 

• Manter o sistema de tratamento das águas de escoamento da margem oriental da Lagoa 

da Vela, após implementação do processo. 

• Controlo das emissões gasosas associadas aos equipamentos utilizados em operações de 

manutenção. 

• Utilização de veículos eléctricos na zona dos campos de golfe. 

• Proceder à manutenção de todos os Espaços Verdes e zonas de protecção definidas na 

Planta de Síntese do Estudo Prévio. 

• Devem ser criadas sebes apropriadas nas zonas de maior sensibilidade ecológica, de 

modo a manter a estrutura da paisagem, potenciando desta forma a funcionalidade da 

mesma através da circulação das espécies faunísticas autóctones. 

• Assegurar a presença de vegetação ripícola na margem dos lagos existentes no 

empreendimento. 

• Não permitir a construção de muros de pedra ou cimentados, dentro da área do 

empreendimento, substituindo-os por sebes de vegetação arbustiva, que permitam o 

atravessamento pela fauna. 

• Evitar a introdução de peixes nos lagos artificiais, para maximizar a sua utilidade 

enquanto local de reprodução de anfíbios. 

• Assegurar a circulação de veículos automóveis a baixas velocidades (< 40 km/h) dentro 

do empreendimento, por forma a minimizar riscos de atropelamento para a fauna, 

utilizando bandas limitadoras de velocidade e sinalização vertical apropriada. 
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• Monitorizar regularmente e manter desobstruídas as passagens para pequenos 

vertebrados nas vias rodoviárias do empreendimento, e na estrada florestal que o separa 

da Lagoa da Vela. 

• Evitar intervenções na vegetação da margem dos lagos durante a época de reprodução 

(Fevereiro a Junho). 

• Recomenda-se a continuação do estudo minucioso da flora, especialmente das zonas 

húmidas, com avaliação do sucesso dos trabalhos de recuperação. 

• Garantir que nas áreas restantes, sujeitas a não construção e criação de espaços 

húmidos, serão conservados os habitats 2150, 2260, 2270 e 2330, através de gestão 

activa. 

• Cumprimento integral do estipulado no Regulamento do Estudo Prévio. 

9 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental do projecto Lagoa da Vela Golf aponta alguns planos de 

monitorização, nomeadamente no que diz respeito aos descritores Recursos Hídricos, 

Ambiente Sonoro, Flora, Vegetação e Habitats, Fauna e Património Cultural e Arqueológico. 

Quanto aos Recursos Hídricos, em relação aos recursos superficiais, a monitorização de 

parâmetros físico-químicos e de pesticidas deverá ser efectuada 4 vezes por ano em 3 pontos 

da Lagoa da Vela, dois correspondentes às zonas de fluxo de entradas e de saídas da lagoa e 

um frente ao principal local de descarga da rede de drenagem dentro da área do futuro 

empreendimento, a fim de determinar se existe alguma alteração, com o tempo, das condições 

actualmente existentes. O controlo deverá iniciar-se antes da construção do empreendimento, 

de modo a perceber se existe alguma influência das actividades deste na qualidade da água. 

No lago destinado a rega deverá realizar-se análise idêntica, com a mesma periodicidade e 

sempre que se justifique (quando aparecerem sinais de degradação da qualidade da água). 

Neste mesmo lago deverão ser efectuadas também análises de hidrocarbonetos e de alguns 

metais pesados, como o chumbo, o zinco, o cobre e o cádmio, logo após o surgimento do 

primeiro período de precipitação em cada ano hidrológico. 

Nas caixas de visita, antes da entrada das águas nos lagos e antes do envio de excedentes para 

o meio hídrico subterrâneo, deverão igualmente realizar-se análise aos hidrocarbonetos e aos 

metais pesados anteriormente especificados, durante períodos de precipitação intensa ou na 
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sequência de derrames acidentais de produtos usados ou transportados em viaturas, detectados 

nas zonas impermeabilizadas. 

O controlo do aquífero superior, que interage com a superfície a nível dos charcos 

temporários, valas de drenagem e Lagoa da Vela, será efectuado através de 6 furos de 

monitorização, onde se medirá o nível piezométrico, e se recolherão amostras para realização 

de análises físico-químicas, bacteriológicas e de pesticidas. 

Durante a construção do empreendimento realizar-se-á um controlo permanente da obra, de 

maneira a garantir que esta se realize de acordo com o indicado, controlando, para além dos 

trabalhos próprios da construção de infra-estruturas, aqueles que tenham que ver com as 

perturbações do meio, bem como a selecção e vedação dos locais ecologicamente mais 

sensíveis. Assim, o controlo durante todo o período de tempo que abrange a construção, será 

realizado por um técnico com experiência em gestão e conservação da natureza. De forma 

específica, acompanhamento da abundância e distribuição das espécies florísticas, bem como 

das formações vegetais, em particular no que se refere aos habitats mais sensíveis e de maior 

importância para a conservação, e também do sucesso da criação de novos locais de 

conservação. Será igualmente importante o acompanhamento das medidas de gestão 

ambiental preparatórias da construção, como o desmatamento, mobilização de terrenos, entre 

outras tarefas. 

Os resultados deste acompanhamento serão divulgados em relatórios elaborados com uma 

periodicidade não inferior a seis meses, nos quais estarão contempladas as observações 

efectuadas durante o acompanhamento das obras, os resultados obtidos na aplicação das 

medidas propostas e, se for o caso, os problemas detectados, sendo de grande importância 

assinalar a detecção, se for o caso, dos impactes previstos. Em caso de se considerar 

conveniente, poderão propor-se novas medidas, ou porque as aplicadas não deram os 

resultados previstos, ou porque se considere que novas medidas irão optimizar a minimização 

dos impactes. Tal controlo deverá ser continuado na fase subsequente de exploração, 

incidindo, fundamentalmente, nas acções de gestão e conservação do património florístico, da 

vegetação e dos habitats. 

O Plano de Monitorização para a Fauna (PMFF) tem como objectivo uma avaliação 

continuada da situação ambiental dos ecossistemas existentes em redor do empreendimento 

“Lagoa da Vela Golf”, ou por este afectados, possibilitando assim a implementação de 
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medidas ou acções correctivas que assegurem eficácia, de forma a manter os valores 

ecológicos existentes antes da implementação do mesmo. 

Procurou-se elaborar um plano expedito de fácil execução, mas que, no entanto, detectasse e 

avaliasse de forma objectiva, rápida e eficaz, eventuais situações de disfunção ambiental, com 

vista à sua correcção no mais breve espaço de tempo possível. Por esse motivo, privilegiou-se 

uma abordagem flexível e dinâmica. Pretende-se, com este plano, verificar a precisão das 

previsões de impactes, bem como a eficácia das medidas minimizadoras nos diversos grupos 

faunísticos. Os trabalhos propostos devem ser elaborados por uma equipa com conhecimentos 

multidisciplinares nas áreas do ambiente e das metodologias de censos ecológicos. 

Este plano deve iniciar-se no ano de aprovação do empreendimento, antes da fase de 

construção, de forma a estabelecer uma situação de referência que possa ser comparável, e 

deverá ser continuado por um período não inferior a 10 anos, de forma a avaliar impactes com 

incidência a longo prazo. Sempre que forem detectadas anomalias ecológicas ou a presença de 

factores com efeitos negativos para o elenco faunístico, devem ser tomadas medidas 

correctivas e fazer as alterações necessárias a este plano, para melhor avaliar os impactes 

destas medidas. 

Assim, a revisão dos programas de monitorização deverá ser feita quando houver evidências 

concretas da não existência de impactes na fauna ou, alternativamente, se forem detectadas 

novas situações não abrangidas pelo presente programa de monitorização. 

Quanto ao Ambiente Sonoro, na fase de exploração, aconselha-se um plano que permita, uma 

vez por ano, monitorizar os níveis de ruído gerados pelas actividades dentro do 

empreendimento (corte de relva, acréscimo de tráfego rodoviário, por exemplo). Na fase de 

construção, por natureza ruidosa, mas de carácter temporário, não se justifica um plano de 

monitorização. 

Quanto ao Património Cultural e Arqueológico, é obrigatório o acompanhamento de um 

arqueólogo durante trabalhos de remoção de solos e escavações, dentro ou fora da área do 

empreendimento (fases de desmatação, ligação das diversas infraestruturas à rede externa, 

construção do campo de golfe, infraestruturas internas, arruamentos e imobiliário). 
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10 CONCLUSÕES 

O abastecimento de água destinada a utilização urbana será garantida pela empresa Águas da 

Figueira, SA. Não sendo explorada no empreendimento, não afectará directamente os recursos 

da área. 

Em relação à rega, o empreendimento prevê o aproveitamento das águas de escoamento 

superficial das áreas impermeabilizadas, recolhidas num dos lagos impermeabilizados a criar 

no empreendimento. Também as águas provenientes da ETAR do Bom Sucesso, após 

tratamento terciário, serão usadas para rega. No entanto, para garantir o abastecimento todo o 

ano, torna-se necessário recorrer a outra fonte de abastecimento, assegurada pela empresa 

Águas da Figueira SA, com base em captações no Rio Mondego 

A impermeabilização dos solos (cerca de 10 % da área de intervenção do empreendimento), 

apesar de corresponder a um impacte negativo, é considerado muito pouco significativo, visto 

integrar apenas 1 % da área de drenagem da bacia da Lagoa da Vela e menos de 0,05 % de 

toda a área correspondente à Rede Natura 2000, área essa ainda inferior à área total de 

infiltração correspondente a este sistema dunar. Os valores de infiltração nesta área estarão 

próximos dos 30 % dos valores de precipitação média anual, um dos valores mais elevados 

em Portugal. A impermeabilização será ainda compensada pelas perdas de água na rede de 

rega. 

No que respeita aos aspectos qualitativos, é nas fases de construção e exploração que se 

poderá registar a ocorrência de impactes negativos, nomeadamente na preparação e 

manutenção das áreas destinadas ao golfe e outras áreas privadas a irrigar, requerendo 

especial atenção o tipo de produtos e compostos a utilizar. Estes impactes são possíveis de 

serem minimizados se forem respeitadas todas as medidas minimizadoras apresentadas neste 

documento. Tendo em vista a situação de degradação que se regista na qualidade da água da 

Lagoa da Vela, a presença deste empreendimento incrementará seguramente a solução dos 

escoamentos da área rural da margem oriental da Lagoa da Vela, solução que se antevê 

vantajosa para o próprio empreendimento. 

Os resíduos líquidos provenientes do empreendimento serão reencaminhados para a ETAR do 

Bom Sucesso, actualmente existente na área, responsabilidade também da empresa Águas da 

Figueira, SA, o que, como se afirmou atrás, permitirá, no futuro, a reutilização das águas 

provenientes da mesma, após tratamento terciário, para rega na área do empreendimento. 
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A qualidade físico-química, bacteriológica, o controlo de pesticidas e de hidrocarbonetos será 

efectuado quer às águas subterrâneas na área do empreendimento, quer às águas da Lagoa da 

Vela e às águas dos lagos artificiais do empreendimento. Qualquer alteração induzida pelo 

empreendimento será imediatamente detectada e medidas de alteração de procedimentos 

podem então ser implementadas. 

Será igualmente feito um controlo piezométrico nos furos, para verificação permanente da 

evolução dos seus níveis. 

Também a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a norma ISO 

14001 (em Volume Anexo) apresenta diversas vantagens para o ambiente e para a entidade 

gestora do Projecto, reduzindo os potenciais riscos de impacte ambiental, levando à 

introdução de práticas ambientais adaptadas às operações que decorrem da actividade, 

reduzindo assim os riscos ambientais que poderiam resultar da mesma. A sua aplicação 

poderá inclusive trazer benefícios económicos ao empreendimento, pois dará origem a uma 

certificação de qualidade ambiental que poderá ser usada para atrair turistas mais 

sensibilizados com as questões do ambiente. 

Quanto à Qualidade do Ar, os impactes mais relevantes, associados à fase de construção, 

resultarão da emissão de partículas resultantes das operações de movimentação de terras e da 

circulação de veículos nos terrenos e vias não pavimentadas. 

Atendendo à sua granulometria, mesmo na presença de condições atmosféricas favoráveis, 

não é de esperar que as partículas emitidas pelas operações a decorrer na área de intervenção, 

atinjam outros receptores além dos que se localizam na periferia. 

No que respeita ao Ruído, o ambiente sonoro do local em estudo é bastante sossegado, 

verificando-se a ausência de fontes sonoras significativas. 

As medições efectuadas para caracterização acústica da situação de referência, evidenciam o 

ambiente sonoro tranquilo do local em questão. Na fase de construção serão expectáveis 

níveis sonoros elevados, sendo estes, no entanto, circunscritos no tempo e no espaço. As 

principais actividades a desenvolver, função habitação e função desportiva ou de lazer, não 

são consideradas como tendo carácter ruidoso. O aumento do volume de tráfego na área não 

ultrapassará os níveis sonoros considerados para zonas sensíveis, pelo que se considera que 

não há impactes na fase de exploração. 

Quanto à flora e vegetação, os principais impactes a considerar na fase de construção nas 

zonas terrestres passam pelo desadensamento do coberto vegetal arbustivo e arbóreo 
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autóctone, que poderá implicar a destruição de alguns núcleos medianamente conservados de 

matos, pelas mobilizações do solo, que poderão implicar uma possível dispersão de sementes 

de plantas exóticas, nomeadamente de acácias, e a criação de zonas de aterro de materiais 

psamófilos oriundos das necessárias mobilizações de solo, que poderá soterrar alguns núcleos 

de vegetação (terrestre e higrófila), que não aqueles a preservar. Já os principais impactes a 

considerar, também nesta fase, sobre os ecossistemas higrófilos são, sobretudo, a 

movimentação de pessoal e material indisciplinadamente, que poderá danificar alguns habitats 

mais sensíveis, se as áreas não forem eficientemente protegidas. 

Na fase de exploração, é possível uma destruição física dos habitats através do pisoteio e 

ruderalização ou por medidas erradas de gestão natural e é possível a invasão de espécies 

alóctones, bem como a contaminação de solos e águas devido a sistemas de rega com 

concentração de nutrientes, que não se prevê importante, em função do cumprimento proposto 

dos procedimentos da norma ISO 14001. A maioria dos habitats em presença, com excepção 

dos espaços húmidos com a componente arbórea, possuem uma grande capacidade de 

resiliência, o que se traduzirá num rápida recrudescimento face a qualquer perturbação física. 

A eficácia dessa recuperação está dependente das acções de gestão e conservação naturais a 

desenvolver. 

O Projecto apresenta tanto impactes negativos como positivos sobre a fauna. O afugentamento 

de espécies apresenta-se como o impacte negativo mais relevante para todos os grupos 

faunísticos, associado com a presença de uma barreira gerado pela presença do 

empreendimento. O Projecto foi desenvolvido de forma a não proporcionar este efeito, 

considerando-se que este apenas se deve verificar sobre as espécies mais sensíveis à presença 

humana, o que não é destituído de importância pois estas correspondem às espécies de maior 

interesse conservacionista. À excepção destes dois impactes, os restantes impactes negativos 

consideraram-se pouco significativos pois são alvo de uma série de medidas que se supõe 

reduzirem efectivamente o seu efeito. 

O principal impacte positivo corresponde à criação de novos habitats que irão beneficiar todos 

os grupos. Estes correspondem à preservação e ampliação de zonas húmidas de charcos 

temporários e salgueirais, dentro da área de implementação do Projecto e na sua envolvente; à 

criação de lagos artificiais na área do Projecto; à requalificação da vegetação da Vala da 

Lavadia; e ao incremento dos matos autóctones. 
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Os lagos artificiais e zonas húmidas constituem habitat essencial para anfíbios e para aves. Os 

anfíbios terão assim promovido o seu biótopo de reprodução, desde que sejam adoptadas 

todas as medidas preconizadas. As aves correspondem a um dos grupos mais beneficiados, 

correspondendo estas áreas a locais de nidificação, para diversas aves aquáticas que utilizam 

caniçais, como sejam os ardeídeos, os ralídeos e alguns passeriformes, e como zona de 

alimentação e refúgio por parte de muitas outras aves de hábitos aquáticos. A inclusão destes 

lagos, enquanto parte de uma rede de lagoas e outros habitats aquáticos, que se estende até à 

Barrinha de Esmoriz, a Norte contribui para um efeito de nível regional do impacte muito 

significativo. 

As espécies mais relevantes de répteis verão as suas condições favorecidas pela gestão de 

habitat envolvente e pelo facto de o empreendimento integrar a ideia de “corredores de 

vegetação”. O grupo dos mamíferos deve também beneficiar com estas medidas de gestão, 

nos diferentes tipos de biótopos. Espera-se a presença de espécies mais comuns e tolerantes à 

presença humana no interior da área do empreendimento, quer nas zonas húmidas, como nas 

áreas de matos, e supõe-se que as mais sensíveis se restrinjam à área requalificada envolvente 

ao Projecto. O incremento de vegetação arbustiva previsto para criar uma progressiva 

passagem da área residencial para a área de floresta, favorece espécies de répteis e mamíferos. 

O Coelho-bravo, espécie com estatuto de protecção e espécie chave para a presença de muitos 

predadores, vai ser alvo de medidas que prevêem manter ou mesmo aumentar as suas 

densidades populacionais. 

Por outro lado, a presença do empreendimento obviará a caça clandestina que hoje se faz 

sentir no local, a qual será controlada pela presença humana em geral e de membros da 

segurança em particular. Esse efeito será sentido não só na área do empreendimento, mas 

também na área envolvente ao mesmo. 

A adopção das medidas minimizadoras e compensadoras preconizadas, bem como um 

acompanhamento rigoroso do Projecto, através do plano de monitorização, permitirá a 

redução dos impactes negativos existentes e a avaliação correcta dos impactes verificados. 

O descritor Paisagem pode ser apontado como tendo impacte positivo na fase de exploração 

(assistindo-se a impactes negativos apenas durante a fase de construção), uma vez que o 

empreendimento trará mais valias à qualidade intrínseca da paisagem, devido ao 

enquadramento paisagístico previsto no Estudo Prévio. 
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No que respeita ao Ordenamento do Território, prevê-se um impacte positivo, uma vez que a 

se cumprirão as disposições legais estabelecidas no Plano Director Municipal da Figueira da 

Foz,. 

No que se refere às condicionantes, salientam-se os impactes negativos na fase de construção, 

uma vez que se encontra abrangido pelo Sítio “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas”, 

enquadrado na Rede Natura 2000. No entanto, tendo em conta os levantamentos florísticos 

efectuados no âmbito do presente EIA, bem como a criação de habitats a preservar e a recriar, 

devidamente identificados na Planta de Síntese e de Condicionantes e regulamentados em 

sede de Plano de Pormenor, encara-se o presente Projecto como um instrumento 

complementar ao importante potencial ambiental em presença, que justificou a sua inclusão 

na Rede Natura 2000. 

Quanto aos factores sócio-económicos, com a criação de emprego directo e indirecto e a 

implementação de um espaço lúdico e desportivo aberto a quem pretender dele desfrutar, 

apresentam também impactes positivos muito significativos, nomeadamente através da 

criação prevista de 450 empregos directos e 200 empregos indirectos. 

Quanto ao Tráfego Rodoviário, considera-se que, globalmente, o tráfego gerado pelo 

empreendimento Lagoa da Vela Golf vai representar um acréscimo de tráfego inferior à 

evolução “natural”, portanto pouco significativo. Logo, não é pela entrada em exploração do 

empreendimento que o comportamento da N109 e do Cruzamento do Castanheiro serão 

extraordinariamente alterados na maior parte da semana, havendo no entanto que acautelar a 

segurança da circulação pedonal na Rua das Lagoas. Assim, pode-se concluir que, em termos 

de tráfego, a rede viária envolvente comporta perfeitamente o empreendimento. 

Como conclusão geral, pode afirmar-se que, apesar de alguns pontos negativos que possam 

existir, nomeadamente no capítulo da fauna e dos recursos hídricos, as medidas 

minimizadoras que se podem implementar, o controlo que passa a haver sobre os habitats, em 

termos de gestão activa, e os benefícios económicos do empreendimento, permitem dizer que, 

no computo geral, a influência da implantação deste empreendimento não será tão gravosa 

com à partida se poderia pensar, muito em consequência da situação muito degradada que 

apresentam os habitats locais e que poderão vir a beneficiar de acções de conservação e 

potenciação significativas. 
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Figura 1 – Enquadramento nacional e regional da área objecto de estudo. 
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Figura 2 – Localização da área de implantação do Projecto “Lagoa da Vela Golf” sobre a 
carta militar 228. 
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Figura 3 – Planta do empreendimento. 
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Figura 4 – Planta do empreendimento sobreposto às áreas sensíveis determinadas no Estudo 
de Habitats efectuado. 
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Figura 5 – Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Figueira da Foz. 
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Figura 6 – Extracto da Planta de Condicionantes do PDM de Figueira da Foz com 
sobreposição do Biótopo “Quiaios-Mira”. 
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Figura 7 – Condicionantes legais na área de intervenção e envolvente. 

 



Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico (RNT) 
Lagoa da Vela Golf 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.  63

Figura 8 – Delimitação da área proposta para Rede Natura 2000 na zona do empreendimento. 

 




