
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  
 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

Projecto “EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM DIOGO MARTINS”” 
 

Estudo Prévio 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta 

Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao 

Procedimento de AIA do Projecto “Empreendimento Turístico em Diogo Martins”, em fase de 

Estudo Prévio, situado na freguesia de S. Miguel do Pinheiro e concelho de Mértola, emito 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à Alternativa do Projecto do 

Empreendimento Turístico em Diogo Martins sem Campo de Golfe, condicionada a: 

a) À garantia de fornecimento de água por parte da Associação de Municípios 

Alentejanos para a Gestão do Ambiente (AMALGA), de acordo com as necessidades de 

consumo humano do Empreendimento Turístico.  

b) À obtenção de autorização por parte da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo) para a ocupação de áreas 

integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

180/2006, de 6 de Setembro, Anexo VIII – recreio e lazer, alíneas a) e b).  

c) À obtenção de parecer favorável da Autoridade de Saúde competente relativamente 

ao aproveitamento do efluente tratado para rega de espaços verdes, de acordo com o 

disposto no Artigo 58º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

d) À apresentação do Plano de Integração Paisagística, de acordo com as directrizes 

apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

e) Ao licenciamento das captações de águas subterrâneas para abastecimento do 

Empreendimento Turístico, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro.  

f) Apenas em situações de emergência, poderá recorrer-se aos recursos subterrâneos 

locais.. Em condições normais de funcionamento, deverá ser utilizada a água de origem 

superficial a fornecer pela AMALGA. 

g) Ao cumprimento das medidas de minimização e de compensação e dos Planos de 

Monitorização anexos à presente proposta de DIA. 

h) Aos Planos, Estudos e medidas a apresentar em fase de Relatório de Conformidade 
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Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). 

2. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta DIA deverá ser 

efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos do artigo 28º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 

3 de Maio, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 

previamente à emissão, pela entidade competente, da autorização do Projecto de 

Execução. 

3. As medidas mitigadoras a concretizar/adoptar, que se encontram listadas em anexo à 

presente DIA, deverão ser especificadas no Projecto de Execução e, consequentemente, 

ser implementadas. 

4. Os relatórios de monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

5. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, 

decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 

projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 

19 de Janeiro de 2007, 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

Anexo: Elementos a realizar em fase prévia ao projecto de execução, Elementos a entregar em fase de RECAPE, Medidas 

de Minimização e Planos de Monitorização. 

                                                 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Estudo Prévio do 

“Empreendimento Turístico em Diogo Martins” 

 

 

ELEMENTOS A REALIZAR EM FASE PRÉVIA AO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

1. Prospecção arqueológica sistemática da zona a afectar e apresentação de cartografia, à 

escala do projecto, das áreas ocupadas pelos sítios arqueológicos.  

2. Reconhecimento de outras categorias patrimoniais existentes na área a afectar e, caso se 

justifique, definição das medidas de minimização a adoptar. 

3. Realização de sondagens arqueológicas nos Sítios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. O número, a 

dimensão e a localização das sondagens em cada um destes Sítios dependerá do tipo e da 

dimensão da ocupação, bem como do seu aparente estado de conservação. 

4. Terminados os trabalhos de sondagens, a equipa de arqueologia deverá elaborar um relatório 

dos trabalhos desenvolvidos, de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos 

(Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho), o qual será apresentado ao Instituto Português de 

Arqueologia. A aprovação deste relatório deverá ser prévia à apresentação do Projecto de 

Execução. 

5. Com base nos resultados das sondagens será equacionada a preservação/minimização dos 

sítios arqueológicos, o que poderá implicar escavações em área e/ou alterações ao projecto, 

em fase de Projecto de Execução. As medidas de minimização a adoptar, na fase 

subsequente, deverão ser implementadas em fase prévia ao licenciamento da obra e serão 

definidas pelo organismo de tutela da Arqueologia, com base nos resultados das sondagens. 

 

ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE 

6. Estudo com ensaios simultâneos em todas as captações subterrâneas e com sensor que 

registe as alterações na captação de Diogo Martins, apresentando os impactes e as 

respectivas medidas de minimização na referida captação. 

7. Estudo que comprove a salvaguarda da disponibilidade de água para a população vizinha 

durante a fase de construção, bem como a possibilidade de suprir carências, designadamente 

1 



 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  
 

em anos de seca, de abastecimento público a Diogo Martins, através das infra-estruturas do 

Projecto. 

8. Outros Elementos 

a) Plano de Acessibilidades. 

b) Projecto de Integração Paisagística. 

c) Plano de Gestão de Rega. 

d) Plano de Drenagem das Águas Pluviais do Empreendimento. 

e) Plano de Gestão de Resíduos e Efluentes, que contenha a indicação do destino a dar às 

águas residuais quando a capacidade de armazenamento de água para rega estiver 

esgotada. 

f) Plano de Sinalização e Circulação Rodoviária dentro da Área do Empreendimento. 

g) Planta de localização de estaleiro(s), depósito(s) de materiais e solo para posterior utilização 

no Plano de Integração Paisagística. 

h) Plano Geral de Movimentação de Terras. 

i) Plano de Emergência para a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), no sentido 

de colmatar as falhas inerentes ao funcionamento da mesma. 

j) Apresentação do Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, realizado na fase prévia ao 

Projecto. 

k) Sistema de Gestão Ambiental que defina todas as acções e medidas ambientais que o 

empreiteiro tenha que cumprir durante a execução da obra. 

l) Projecto da rede de drenagem das águas residuais com a indicação da localização das 

estações elevatórias e os seus detalhes. 

 

III - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Medidas Gerais 

9. Na elaboração do Projecto de Execução, deverão ser contemplados, entre outros, os 

seguintes aspectos: 

a) O Projecto de Execução deverá definir a localização dos estaleiros e das áreas de deposição 

de terras sobrantes”. Na selecção da localização, deverá atender-se a: 
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i. Optar, sempre que possível, por áreas anteriormente intervencionadas; 

ii. Proceder à gestão do estaleiro em conformidade com os regulamentos municipais 

existentes para este tipo de infra-estrutura temporária; 

iii. Os estaleiros deverão evitar as áreas de recarga dos sistemas aquíferos, bem como as 

áreas de influência directa das nascentes e das zonas definidas para os perímetros de 

protecção das captações de abastecimento público, se aplicável, assim como áreas 

classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN) ou outras condicionantes que 

sejam identificadas aquando da elaboração do Plano de Execução.  

iv. A localização dos estaleiros e das infra-estruturas necessárias à obra deverá ser 

seleccionada, de modo a reduzir as áreas afectadas pelas deslocações entre o 

estaleiro e a frente de obra, com a consequente minimização de deslocações de 

veículos e áreas de solos desagregados; 

v. A localização dos estaleiros terá de ser precedida de trabalhos de prospecção 

arqueológica, de forma a evitar-se a afectação de vestígios arqueológicos.  

b) O Projecto de Execução deverá definir a localização dos acessos definitivos, contemplando 

as preocupações ambientais definidas para a localização dos estaleiros na definição do 

traçado dos mesmos, e, ainda, cumprir as seguintes indicações: 

i. Os acessos à obra deverão aproveitar, sempre que possível, os trilhos de circulação já 

existentes no local, recorrendo ao seu melhoramento onde necessário; 

ii. Caso sejam executadas novas vias, estas deverão ser projectadas, de forma a que se 

adaptem à topografia do terreno e que se integrem mais harmoniosamente na 

paisagem envolvente, evitando modelações do terreno e execução de taludes de 

concordância de grandes dimensões. Nas zonas de passagem sobre as linhas de 

água, deverá ser protegida a vegetação ripícola e executadas plantações para reforço 

das mesmas, sempre que se verifique ser necessário; 

iii. Os novos acessos à obra ou a melhoria dos existentes terão de ser precedidos de 

trabalhos de prospecção arqueológica; 

iv. Para acesso de obra, deverá ser criada, logo de início, a passagem hidráulica sobre a 

ribeira da Lampreia. Caso se verifique a necessidade de atravessamento desta ribeira 

noutros pontos, deverá ser efectuado o seu estabelecimento por passagem hidráulica; 

v.  Assegurar a reparação das vias de circulação utilizadas para acesso de obra, após a 

conclusão da mesma. 
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c) O Projecto de Execução deverá definir a localização das manchas de empréstimo, 

eventualmente necessárias.  

10. Deverá ser elaborado um Plano de Obra, onde conste o planeamento da execução de todos 

os aspectos da obra e explicitadas as medidas de minimização a executar/implementar 

aquando da sua execução. O Plano de Obra deverá, ainda, contemplar e assegurar os 

seguintes aspectos: 

a) Os materiais provenientes das escavações a efectuar para as diversas infra-estruturas do 

Projecto deverão ser estudados, e todos aqueles que possuírem características geotécnicas 

adequadas, deverão, sempre que possível, ser (re)utilizados nos aterros associados ao 

Projecto, nomeadamente naqueles associados à execução das obras viárias; 

b) A protecção e a preservação da vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente aos 

locais da obra, estaleiros e acessos. São de destacar, as galerias ripícolas e outros 

elementos vegetais com interesse, que sempre que necessário devem ser delimitados e/ou 

sinalizados; 

c) Limitar às áreas estritamente necessárias todas as acções que impliquem a remoção ou a 

degradação do coberto vegetal, a decapagem do terreno, a compactação do terreno ou a 

escavação, a movimentação e o depósito de materiais; 

d) As acções de remoção de vegetação deverão ser efectuadas, de modo gradual e 

progressivo, por talhões, consoante o avanço das várias frentes de obra, devendo ser 

reduzidas ao mínimo indispensável;  

e) Efectuar a revegetação imediata das superfícies que irão ficar expostas às condições 

atmosféricas por períodos superiores a 4 meses, de forma a minimizar os efeitos da erosão e 

a degradação dos solos nas áreas afectas às obras; 

f) As obras que envolvam escavações a céu aberto e movimentos de terras deverão ser 

executadas, preferencialmente, no período de Maio a Setembro, fora da estação húmida, de 

modo a minimizar a erosão dos solos e o transporte sólido nas linhas de água; 

g) Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afectar as linhas de água, deverá 

tomar-se particular cuidado para, dentro do possível, não se interferir no seu regime 

hidrológico. Especificamente, não deverão ser obstruídas as linhas de água, garantindo 

sempre as condições mínimas de passagem do caudal natural, em períodos de escoamento. 

Deverá, também, ser salvaguardado o coberto vegetal e garantida a estabilidade das 

margens; 
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h) Não deve proceder-se à manutenção e ao abastecimento de maquinaria no local de obra. Em 

caso de tal ser indispensável, deve prever-se no Plano de Obra uma área impermeabilizada 

no interior do estaleiro, utilizando uma bacia de retenção amovível para efectuar mudanças 

de óleos, devendo os mesmos ser recolhidos e armazenados temporariamente em local 

estanque e coberto e ser expedidos para destino final adequado, com a maior brevidade 

possível. Esta recolha deve estar prevista e articulada com o Sistema de Gestão de Efluentes 

e Resíduos da obra; 

i) Seleccionar criteriosamente, identificar e justificar, do ponto de vista ambiental, os locais para 

depósito temporário e definitivo de terras sobrantes, bem como a localização do estaleiro, 

atendendo às diversas condicionantes e limitações existentes na zona de intervenção e 

zonas adjacentes à obra;  

j) Evitar a retenção de águas em depressões ou a criação de barreiras, de forma a permitir uma 

eficaz drenagem das águas; 

k) A definição das regras de movimentação de máquinas, deverá ter em conta as seguintes 

orientações: 

i. As movimentações de máquinas deverão limitar-se à zona de construção, devendo 

assinalar-se e restringir-se os locais de circulação de máquinas e veículos afectos à 

obra, através de sinalização adequada; 

ii. Deverão ser tomadas precauções, no que respeita à movimentação de máquinas em 

leito de cheia, segundo o princípio da afectação mínima quer do leito de cheia, quer da 

vegetação ripícola. O atravessamento das linhas de água pela maquinaria deverá 

privilegiar os atravessamentos já existentes, minimizando a necessidade de construção 

de novos locais de atravessamento; 

l) Prever medidas para minimizar a poluição dos recursos hídricos subterrâneos, sendo que se 

deverá assegurar que todas as acções que se traduzam em risco de poluição são eliminadas 

ou restringidas da sua envolvente directa. Para impedir que sejam lançadas substâncias 

poluentes à água, a área deverá ser vedada e restringido o acesso directo ao local; 

m) Prever medidas cautelares de controlo de poluição do ar, incluindo as seguintes: 

i. Os acessos aos locais da obra e às zonas de estaleiros deverão ser mantidos limpos, 

através de lavagens regulares dos rodados das máquinas e veículos afectos à obra; 

ii. Proceder à cobertura de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento, quer 

em depósitos estacionários, quer durante o movimento de cargas em camiões; 
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iii. Humedecer as vias não pavimentadas e todas as áreas significativas de solo que 

fiquem a descoberto, especialmente em dias secos e ventosos. 

iv. Organizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que 

operem ao ar livre, de modo a reduzir na fonte a poluição do ar, visando o maior 

afastamento possível do aglomerado de Diogo Martins; 

v. Limitação da velocidade de circulação dos veículos; 

n) Prever a limpeza e a recuperação da área de obra, após a conclusão dos trabalhos de 

construção: 

i. Remover entulhos e demais resíduos gerados durante as acções construtivas. 

Deverão, ainda, ser desmanteladas todas as estruturas de apoio, removidos todos os 

materiais sobrantes e reposta a situação original anterior à sua execução; 

ii. Todas as áreas afectadas pela obra, de que são exemplo os caminhos de acesso, os 

depósitos e vazadouros e os parques de maquinaria, deverão ser objecto de trabalhos 

de recuperação e integração paisagística, procedendo-se ao revolvimento em 

profundidade dos solos utilizados, reconstituindo-se assim, na medida do possível, a 

sua estrutura e o seu equilíbrio, através do restabelecimento das condições naturais de 

infiltração. 

11. Na fase de construção do empreendimento, deverá ser implementado um adequado Sistema 

de Gestão de Efluentes e Resíduos gerados pela obra, de modo a permitir uma 

armazenagem temporária segura (sem drenagem para as linhas de água) e um destino final 

adequado. Este sistema deverá seguir o proposto no EIA, assegurando-se, entre outros, os 

seguintes aspectos: 

a) O armazenamento de substâncias poluentes deverá ser feito nos estaleiros em local restrito, 

devidamente coberto, impermeabilizado e estanque, e as substâncias ser manuseadas de 

forma cuidadosa, de forma a minimizar eficazmente o eventual derrame dos produtos tóxicos; 

b) Uma correcta gestão e um correcto manuseamento dos resíduos associados à obra, 

nomeadamente óleos, combustíveis e resíduos sólidos, através da sua recolha e condução a 

depósito/destino final apropriado, de modo a reduzir a possibilidade de ocorrência de 

acidentes e contaminações; 

c) Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, o local deverá ser 

imediatamente limpo, com a remoção da camada de solo afectada, e os resíduos resultantes 

encaminhados para destino final adequado; 
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d) Nos locais ocupados pelo estaleiro e pelos demais locais de obra, deverão ser 

implementados sistemas de drenagem eficazes, que interceptem, recolham e conduzam as 

escorrências de água. A rede pluvial a instalar deverá ser provida de uma bacia de retenção, 

de forma a reduzir a carga sólida do efluente; 

e) Sempre que se produzam águas de lavagem associadas ao fabrico de betões, deverá 

promover-se a sua infiltração num ponto único, por forma a que, no final da execução das 

obras, possa sanear-se a área de infiltração utilizada e os resíduos resultantes encaminhados 

para destino final adequado. 

 

Solos e Uso do Solo 

12. Reposição dos solos nas zonas intervencionadas, logo após o término da movimentação de 

terras. A colocação de solo nas áreas destinadas à realização da sementeira e plantações 

deverá efectuar-se logo após o final dos trabalhos de terraplenagens. 

13. A camada de solo orgânico a decapar deverá ser armazenada em pargas, para posterior 

utilização nos trabalhos de Recuperação e Integração Paisagística. As pargas deverão ter 

forma trapezoidal, estreitas e alongadas, com a parte superior ligeiramente convexa para 

permitir a boa infiltração da água. Deverão as mesmas ficar situadas nas zonas adjacentes 

àquelas onde posteriormente o solo irá ser aplicado. Deverá ser executada uma sementeira 

de leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das características físico-

químicas do solo. 

14. Implementação periódica de práticas de arejamento do solo, de forma a melhorar as 

características de estrutura e das condições de drenagem. 

 

Recursos Hídricos  

15. Deverão ser previstos sistemas de drenagem nas zonas de trabalho, de forma a minimizar a 

erosão e o transporte de sólidos. 

16. Deverá proceder-se à limpeza regular das linhas de água, de forma a evitar a sua obstrução 

parcial ou total, para que a drenagem se efectue naturalmente. 

17. As linhas de água/drenagem atravessadas deverão ser regularizadas, através de passagens 

hidráulicas devidamente dimensionadas. 
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18. A rede de rega e os equipamentos deverão ser mantidos em bom estado de funcionamento, 

de modo a minimizar perdas no sistema. 

19. Deverá ter-se especial atenção ao uso de pesticidas e fertilizantes, de modo a evitar a 

contaminação das águas subterrâneas, nomeadamente com substâncias perigosas 

(classificadas na lista I e II da Directiva 76/464/CEE) e nutrientes. 

20. Os adubos sólidos e líquidos deverão ser armazenados em locais secos e 

impermeabilizados, situados a mais de 10 m de distância das linhas de água e condutas de 

drenagem; 

21. Deverá ser minimizada a aplicação de fertilizantes e pesticidas a quantidades estritamente 

necessárias, evitando o uso intensivo destes produtos. 

22. Proceder ao rigoroso acondicionamento, armazenagem, manuseamento e aplicação de 

fertilizantes, herbicidas e fungicidas. 

23. O uso de pesticidas deverá ter em atenção os seguintes pontos: 

- identificação prévia da espécie alvo; 

- verificação das características dos pesticidas aprovados para cada espécie e dos possíveis 

riscos ambientais; 

- avaliação da área de aplicação. 

24. Não utilizar pesticidas com a classificação de "Perigosos para o Ambiente", carcinogénicos, 

mutagénicos ou tóxicos para a reprodução; a que corresponderão as frases de risco R45, 46, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 64 (constantes na Portaria 732-A/96, de 11 de 

Dezembro). 

25. No que se refere a rega dos espaços verdes, deverão ainda ser aplicadas as medidas 

previstas no Programa Nacional para Uso Eficiente da Água – medidas 34 a 40. 

26. Aplicar técnicas de rega que minimizem o impacte no solo decorrente da utilização das águas 

residuais, assegurando simultaneamente a elevada qualidade microbiológica definida pela 

legislação em vigor, dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto. 

27. Implementar o Plano de Gestão da Rega. 

28. Controlar permanentemente as necessidades de irrigação, favorecendo-se as regas menos 

frequentes e mais profundas para que a planta desenvolva as raízes mais profundamente, 

tornando-se assim mais resistente. 
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29. O armazenamento de fitofármacos deverá ser feito em edifício específico, com superfície 

impermeabilizada e coberto, com acesso restrito. As embalagens dos produtos utilizados 

deverão ser conduzidas a destino final adequado, de forma a minimizar adicionais fontes de 

contaminação. 

30. Deverá ser efectuado o controlo de perdas no sistema de rega, identificando eventuais fugas 

e rupturas e procedendo à sua imediata reparação. 

31. As regas necessárias deverão ser realizadas, recorrendo à menor quantidade de água 

possível, em períodos de reduzida evaporação e sem vento, o que se torna possível com a 

implementação de um sistema automático. 

32. .Nos casos de intercepção de linhas de água, ainda que por um período reduzido, dever-se-á 

proceder ao seu restabelecimento por passagem hidráulica. 

33. Os projectos de todas as edificações que intersectam linhas de água, ainda que de menor 

importância, deverão contemplar uma integração adequada da intervenção, incluindo órgãos 

de restabelecimento hidráulico, de modo a minimizar o efeito de barreira na secção de 

escoamento; 

34. Controlar os abonos de fertilizantes e sais adicionados, quer na água de rega, quer nas 

aplicações localizadas. Para o efeito, deverá ser realizado o controlo periódico da qualidade 

da água da ETAR que irá ser reutilizada na rega dos espaços verdes. 

35. Em caso algum deverá ser perturbado o regime hídrico de linhas de água intermitentes ou 

que originem charcos ou outras áreas de acumulação hídrica natural; 

36. O projecto de modelação final do empreendimento deverá ter em consideração o sistema 

de drenagem natural do terreno em análise e não constituir um obstáculo ao seu curso, 

devendo facilitar e promover a circulação do ar e da água. 

 

Ambiente Sonoro 

37. As actividades construtivas mais ruidosas, a terem lugar nas imediações da Aldeia de Diogo 

Martins, bem como a circulação de veículos pesados, só deverão realizar-se durante os dias 

úteis, no período diurno. Em situações devidamente fundamentadas e mediante licença 

especial de ruído, a ser emitida pela Câmara Municipal, poderá ser autorizada a actividade 

fora desse período. 
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38. A confrontação sul-sudoeste do Empreendimento deverá ser protegida por uma barreira 

arbórea suficientemente densa, de forma a minimizar eventuais propagações de ruídos para 

a povoação de Diogo Martins.  

 

Paisagem 

39. Implementar o Projecto de Intervenção Paisagística (PIP), devidamente compatibilizado com 

o Projecto de Execução do Loteamento e medidas constantes na presente DIA. Este Projecto 

deverá conter os seguintes aspectos:  

a) Os materiais provenientes da remoção de vegetação e limpeza do terreno deverão ser 

escassilhados e aproveitados como composto orgânico para utilização nas áreas verdes, em 

vez de destruídos pelo fogo ou enterrados directamente; 

b) Valorizar as linhas de drenagem natural existentes para implantação de uma galeria ripícola 

que acentue a sua marcação e imprima maior contraste visual e ecológico entre a zona de 

vale e as zonas mais secas das encostas e cumeadas;  

c) Os limites dos lotes deverão ser constituídos por sebes não talhadas e deverão apresentar 

um contorno naturalizado, de modo a evitar alinhamentos rígidos, os quais terão maior 

dificuldade de integração na paisagem; 

d) As espécies a utilizar no interior dos lotes deverão ser espécies da flora local; 

e) Prever barreiras arbóreas, com especial incidência na zona N/NE do empreendimento, de 

modo a reduzir a incidência da nortada e a minimizar os extremos térmicos registados; 

f) Os trabalhos de plantação e de consolidação com vegetação deverão ser conduzidos de 

tal forma que seja assegurado um corredor vegetal próximo do natural ao longo do 

empreendimento, funcionando como zona de amortecimento e refúgio genético;  

g) Preservar todos os corredores ripícolas existentes na área de intervenção, ampliando o valor 

ecológico das linhas de drenagem e da ribeira da Lampreia, na secção do Empreendimento; 

h) Incluir o Projecto de Integração Paisagística, nos termos definidos no Projecto de 

Empreendimento Turístico, no respectivo Caderno de Encargos da Obra; 

i) Proceder à manutenção periódica dos espaços afectos ao Empreendimento, no que diz 

respeito às suas infraestruturas e aos espaços verdes criados, de forma a garantir a 

permanência de uma situação paisagística de elevada qualidade. 
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40. As espécies arbóreas e arbustivas a utilizar nos Planos de Plantação do PIP deverão ser 

preferencialmente características da região e deverão estar de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, que regulamenta a introdução de espécies não 

indígenas da flora e da fauna. 

 

Sócio-Economia 

41. Garantir a disponibilidade de água para a população vizinha de Diogo Martins durante a fase 

de construção, designadamente em anos de seca, através das infra-estruturas do Projecto. 

42. As obras de construção deverão restringir os incómodos causados ao mínimo possível, quer 

aos trabalhadores directamente envolvidos nos trabalhos, quer aos habitantes das povoações 

existentes na envolvente, a nível de poeiras, ruído e outros, através da adopção de medidas 

concretas, constantes  na presente DIA. 

43. Deverão ser realizadas campanhas de sensibilização dos funcionários afectos à manutenção, 

no sentido de promover a utilização racional da água nas suas actividades diárias e a 

redução das perdas de água. 

 

Ordenamento do Território e Uso do Solo 

44. Deverão ser mantidas as condições de circulação da zona. 

45. Deverão restabelecer-se todas as estradas e os caminhos que forem interceptados, 

devolvendo-lhes as características iniciais.  

46. Deverão ser minimizadas as perturbações do foro fundiário, confinando as actividades de 

construção à área afecta à obra e proibindo a utilização de outros terrenos. 

 

Património 

47. Deverão ser incluídas, no Caderno de Encargos e no Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra, todas as medidas referentes ao Património, bem como a cartografia 

com localização de todos os sítios patrimoniais a identificar em detalhe na fase de 

Projecto de Execução, para que estas áreas não sejam afectados durante a obra, 

nomeadamente com a instalação de estaleiro, acessos, zonas de empréstimo e depósito 

de inertes. 
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48. A execução de trabalhos arqueológicos carece de autorização por parte do IPA, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho, e em conformidade com a Lei n.º 

107/2001, de 8 de Setembro. 

49. Em todas as acções que envolvam operações de remoção de vegetação, decapagem, 

terraplenagens, abertura de valas para implantação de fundações, infra-estruturas e outras 

actividades de mobilização de solo, deverá ser garantida a presença e o acompanhamento 

por um arqueólogo; assim como na preparação e implantação das áreas de estaleiro e de 

acessos de obra. 

50. Relativamente aos arqueo-sítios identificados e intervencionados que possam vir a ser 

definidos após a escavação, deverão ser adoptadas as respectivas medidas de minimização, 

a constar no RECAPE, assim como deverá o Projecto de Execução incluir eventuais projectos 

de musealização e enquadramento dos mesmos arqueo-sítios no Empreendimento Turístico. 

 

IV - PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

Recursos Hídricos 

Fase de Pré-construção 

Com o objectivo de construir o quadro de referência para as avaliações a realizar durante as fases de 

construção e de exploração, deverá proceder-se à monitorização da qualidade da água da ribeira da 

Lampreia e dos furos existentes no Empreendimento Turístico e, ainda, da captação municipal de 

Diogo Martins, antes do início da fase de construção. 

Os parâmetros a medir deverão ser os seguintes: 

Ribeira da Lampreia: 

 pH; 

 Temperatura; 

 Sólidos Suspensos Totais; 

 Condutividade; 

 Oxigénio Dissolvido; 
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 Carência Bioquímica de Oxigénio; 

 Carência Química de Oxigénio; 

 Cloretos; 

 Cálcio; 

 Magnésio; 

 Sódio; 

 Azoto total; 

 Nitratos; 

 Fósforo total; 

 Fosfatos; 

 Pesticidas totais (paratião, hexaclorociclohexano, dieldrina e outros). 

Furos de captação: 

 Nível hidrostático; 

 pH; 

 Temperatura; 

 Condutividade; 

 Oxidabilidade; 

 Bicarbonatos; 

 Cloretos; 

 Nitratos; 

 Sulfatos; 

 Fosfatos; 

 Ferro; 

 Manganês; 

 Sódio; 

 Magnésio; 

 Cálcio; 
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 Pesticidas totais (paratião, hexaclorociclohexano, dieldrina e outros). 

Na ribeira da Lampreia, efectuar quatro medições distribuídas regularmente pelo período em que 

existe escoamento na linha de água, durante um ano hidrológico. O local de medição deverá ser o 

ponto imediatamente a jusante do futuro açude da ribeira da Lampreia e da descarga de emergência 

da futura ETAR. 

Nos furos de captação, efectuar quatro medições, duas em semestre seco e duas em semestre 

húmido, durante um ano hidrológico. 

Relativamente ao furo de captação municipal de Diogo Martins, o promotor deverá estabelecer um 

protocolo de colaboração com a autarquia, no sentido de efectuar as análises que se propõem, uma 

vez que alguns dos parâmetros não fazem parte do controlo regular efectuado pela Câmara, nem a 

periodicidade recomendada é coincidente com a que é, actualmente, implementada pela mesma. 

 

Fase de Construção 

 

Ambiente sonoro  

Deverão ser monitorizados os níveis de ruído junto das habitações de Diogo Martins mais próximas 

do local de intervenção, de forma a verificar a necessidade de implementar medidas de minimização. 

Os parâmetros acústicos a caracterizar estão definidos na legislação vigente, sendo: 

 o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A – LAeq, do ruído ambiente, determinado 

durante a ocorrência do ruído particular; 

 o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A – LAeq, do ruído ambiente, a que se exclui 

o ruído particular (ruído residual). 

Deverá efectuar-se com uma periodicidade de medição mensal nas fases mais críticas da obra. 

Os resultados obtidos deverão ser comparados com os valores limite constantes do Regulamento 

Geral do Ruído, definindo-se então a necessidade de implementação de medidas de controlo de 

ruído. 

 

Vibrações  
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Caso seja necessária a utilização de explosivos para fragmentação dos materiais a desmontar, 

deverá ser implementado um programa de monitorização das vibrações nas casas de habitação de 

Diogo Martins mais próximas da área de intervenção. 

Deverão ser determinados os níveis de vibração, considerando a medição dos valores de pico e dos 

valores eficazes das componentes da velocidade medida, bem como o cálculo de espectros de 

frequência em bandas de 1/3 de oitava. 

Deverá realizar-se uma campanha de monitorização na fase em que se estiver a efectuar os 

rebentamentos, com a duração de 1 mês, em que a frequência de medição seja semanal, em dias 

alternados e procurando cobrir as diferentes horas de laboração diária. 

Os resultados obtidos deverão ser comparados com os valores normativos constantes da Norma 

Portuguesa 2074. 

Caso se justifique, deverão ser implementadas as medidas adequadas para corrigir eventuais 

anomalias. 

 

Fase de Exploração  

 

Qualidade da água  

Monitorizar a qualidade da água da ribeira da Lampreia e dos furos de captação existentes no 

empreendimento e do furo municipal de Diogo Martins, com o objectivo de confirmar, de uma forma 

directa, o real impacte sobre a qualidade da água dos meios hídricos locais e, ainda, de prever e 

implementar medidas adicionais de controlo e minimização, caso se verifiquem necessárias. 

Ribeira da Lampreia: 

Tendo em consideração a natureza difusa da poluição, que eventualmente poderá atingir os meios 

hídricos locais e os seus usos actuais, os parâmetros a monitorizar deverão ser:  

 pH; 

 Temperatura; 

 Sólidos Suspensos Totais; 

 Carência Bioquímica de Oxigénio; 

 Carência Química de Oxigénio; 
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 Condutividade; 

 Oxigénio dissolvido; 

 Cloretos; 

 Fósforo total; 

 Fosfatos; 

 Azoto total; 

 Nitratos; 

 Cálcio; 

 Magnésio; 

 Sódio; 

 Pesticidas totais; 

 Pesticida individual. 

O local de colheita das amostras deverá ser num ponto imediatamente a jusante da descarga de 

emergência das águas residuais da ETAR. 

A frequência de amostragem é função da natureza do parâmetro a caracterizar, da sua variabilidade 

espacial e temporal e, ainda, dos objectivos definidos para a amostragem. 

Deverão realizar-se quatro campanhas de medição anuais, duas no período seco e outras duas no 

semestre húmido. As colheitas no período seco deverão ser efectuadas nos meses em que ainda se 

verifica escoamento na rede hidrográfica. Cada campanha deverá ter a duração de 1 dia, com 

amostragem composta de, pelo menos, 3 colheitas efectuadas ao longo do dia. 

Os métodos a utilizar para a análise laboratorial deverão ser os de referência da legislação, 

designadamente os que estão indicados no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, 

propondo-se o Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water para a recolha de 

amostras e para a sua conservação. 

Os resultados do programa de monitorização deverão ser comparados com os normativos previstos 

na legislação aplicável, designadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, no que está 

disposto relativamente aos Objectivos de Qualidade Mínima para Águas Superficiais e Águas para 

Rega. 

Deverá ser elaborado um relatório anual, respeitante a dados de um ano hidrológico, durante os cinco 

primeiros anos de funcionamento do empreendimento, onde seja efectuada uma análise de 
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conformidade com a legislação aplicável e sejam definidas e caracterizadas as medidas de 

minimização que se impuserem para correcção de eventuais situações de inconformidade. 

Ao fim dos 5 primeiros anos de monitorização, deverá ser elaborado um relatório final, onde serão 

analisados, entre outros, os seguintes aspectos: 

 Prolongar o programa de monitorização; 

 Alterar o programa de monitorização; 

 Necessidade de tomada de medidas de controlo da poluição. 

 

Furos do empreendimento turístico e furo de captação municipal de Diogo Martins: 

Tendo em consideração a natureza difusa da poluição, que eventualmente poderá atingir os meios 

hídricos locais e os seus usos actuais, os parâmetros a monitorizar deverão ser: 

 Nível hidrostático; 

 pH; 

 Temperatura; 

 Condutividade; 

 Oxidabilidade; 

 Bicarbonatos; 

 Cloretos; 

 Nitratos; 

 Sulfatos; 

 Fosfatos; 

 Ferro; 

 Manganês; 

 Sódio; 

 Magnésio; 

 Cálcio; 

 Pesticida individual; 

 Pesticidas totais. 
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Os locais de colheita deverão ser os furos existentes no empreendimento turístico, de forma rotativa, 

e o furo de captação municipal de Diogo Martins. 

Na presente situação, propõe-se a realização de quatro campanhas de medição anuais, duas no 

período seco e outras duas no semestre húmido. Cada campanha deverá ter a duração de 1 dia, com 

amostragem simples. 

Os métodos a utilizar para a análise laboratorial deverão ser os de referência da legislação, 

designadamente os que estão indicados no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, 

propondo-se o Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water para recolha de 

amostras e conservação. 

Os resultados do programa de monitorização deverão ser comparados com os normativos previstos 

na legislação aplicável, designadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, no que está 

disposto relativamente a Águas para Rega e o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro – Anexo I, 

relativo à qualidade das águas destinadas ao consumo humano. 

Deverá ser elaborado um relatório anual, respeitante a dados de um ano hidrológico, durante os cinco 

primeiros anos de funcionamento do empreendimento, onde seja efectuada uma análise de 

conformidade com a legislação aplicável e sejam definidas e caracterizadas as medidas de 

minimização que se impuserem para a correcção de eventuais situações de inconformidades. 

Ao fim dos cinco primeiros anos de monitorização, deverá ser elaborado um relatório final, onde serão 

analisados, entre outros, os seguintes aspectos: 

 Prolongar o programa de monitorização; 

 Alterar o programa de monitorização; 

 Necessidade de tomada de medidas de controlo da poluição. 

Relativamente ao furo de captação municipal de Diogo Martins, o promotor deverá estabelecer um 

protocolo de colaboração com a autarquia, no sentido de efectuar as análises que se propõem, uma 

vez que alguns dos parâmetros não fazem parte do controlo regular efectuado pela Câmara, nem a 

periodicidade recomendada é coincidente com a que é, actualmente, implementada pela mesma. 

Águas residuais tratadas: 

Com idêntico objectivo, deverá ser monitorizada a qualidade do efluente tratado da ETAR, e que será 

reutilizado na rega dos espaços verdes do Empreendimento. 

Os parâmetros a determinar serão: 

 pH; 
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 Temperatura; 

 Sólidos Suspensos Totais; 

 Condutividade; 

 Cloretos; 

 Sulfatos; 

 Bicarbonatos; 

 CBO5; 

 CQO; 

 Sódio; 

 Cálcio; 

 Magnésio; 

 Fósforo total; 

 Fosfatos; 

 Azoto Total; 

 Nitratos; 

 Sulfatos; 

 Coliformes totais; 

 Coliformes fecais. 

O caudal deverá ser medido e registado em contínuo. 

O local de amostragem deverá ser a última caixa de saída da ETAR, antes da ligação à lagoa de 

retenção. 

As análises a realizar deverão ter uma periodicidade mensal. 

 

Ambiente sonoro  

De forma a prevenir eventuais situações de incomodidade sobre a população de Digo Martins e a, 

atempadamente, implementar medidas de minimização adequadas e monitorizar o ambiente sonoro 
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naquela povoação, deverão ser caracterizados os parâmetros acústicos definidos na legislação 

vigente, designadamente: 

 Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A – LAeq, do ruído ambiente, determinado 

durante a ocorrência do ruído particular; 

 Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A – LAeq, do ruído ambiente, a que se exclui o 

ruído particular (ruído residual). 

As medições deverão ser realizadas tendo em conta as normas portuguesas aplicáveis, e outras, 

designadamente: 

 Norma Portuguesa 1730-1 (1996) - Descrição e medição ruído ambiente Parte 1 – Grandezas 

fundamentais e procedimentos; 

 Norma Portuguesa 1730-2 (1996) - Descrição e medição do ruído ambiente Parte 2 – 

Recolha de dados relevantes para o uso do solo; 

 Norma Portuguesa 1730-3 (1996) - Descrição e medição do ruído ambiente Parte 3 - 

Aplicação aos limites do ruído. 

A duração do tempo de medição deverá ser estabelecida a partir do comportamento da fonte ou 

fontes de ruído, de acordo com a legislação em vigor. 

Deverão ser realizadas duas campanhas de medição no início da fase de pleno funcionamento do 

Empreendimento, uma em época baixa e outra em época alta, nos períodos de referência. 

Os resultados das campanhas de monitorização deverão ser comparados com os níveis sonoros que 

vierem a ser impostos para a povoação de Diogo Martins, no âmbito da classificação acústica do 

território prevista no Regulamento Geral do Ruído. 

Deverá ser elaborado um primeiro relatório, dando conta dos níveis sonoros existentes e do 

cumprimento da legislação aplicável, e, ainda, dos sistemas de controlo de ruído que, eventualmente, 

sejam necessários. 

Após a implementação das eventuais medidas de controlo de ruído, deverá ser levado a cabo um 

novo programa de monitorização, que terá como objectivo verificar/confirmar a eficácia das medidas 

executadas. 

Em sequência, deverá ser elaborado um relatório com as melhorias produzidas nos níveis sonoros na 

envolvente e com o cumprimento da legislação aplicável. 

Este procedimento deverá ser executado sempre que se verifiquem alterações processuais/instalação 

de novos equipamentos que tenham influência no ruído ambiente do Empreendimento, com influência 

na povoação de Diogo Martins. 
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Flora e fauna  

Efectuar o levantamento da avifauna na Primavera/época de nidificação e na altura da migração. 

Proceder à análise das alterações que, eventualmente, se produzirão na vegetação ripícola da ribeira 

da Lampreia. 

A periodicidade dos levantamentos deverá ser bianual, na Primavera e fins do Outono, durante os 

primeiros 10 anos de funcionamento, em transectos ao longo do desenvolvimento da ribeira no 

interior do Empreendimento e a jusante do açude da Lampreia. 
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