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1 Introdução 
 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) e é parte integrante do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Empreendimento Turístico do Montinho 
da Ribeira – Golf and Leisure Resort. O proponente do Projecto referido é a EAIRY 
PROPERTIES – Desenvolvimento Turístico Lda.  
 
Incluídos no empreendimento Montinho da Ribeira – Golf and Leisure Resort existem 
três Projectos sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com o 
Decreto-lei nº 197/2005, de 8 de Novembro (altera e reedita o Decreto-lei nº 63/2000, 
de 3 de Maio), a saber: 

• Barragem; 

• Estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alojamento turístico; 

• Campo de golfe. 
 
O EIA foi elaborado tendo em conta o nível de conhecimento subjacente à fase em 
que os projectos se encontram: Estudo Prévio.  
 
A Autoridade do AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dado que a entidade 
licenciadora do Projecto da Barragem é a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A). 
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi realizado no período compreendido entre 
Janeiro de 2005 e Setembro de 2006, por uma equipa multidisciplinar da 
HIDROPROJECTO – Engenharia e Gestão S.A.  
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2 Objectivos e justificação do Projecto 
 
Nos últimos 30 anos, a oferta turística em Portugal regeu-se, predominantemente, 
segundo o modelo de oferta centrada numa procura turística balnear. Contudo, a 
sazonalidade da procura e a existência de uma concorrência cada vez maior e mais 
agressiva vinda de destinos turísticos situados em territórios equatoriais obrigam a 
reequacionar o conceito de turismo para o nosso país, no sentido de adaptar a oferta a 
uma procura cada vez mais exigente. 
 
O nosso país apresenta características propícias ao desenvolvimento turístico, sendo 
de realçar, na Região do Alentejo Litoral, entre outros factores, o clima, a grande 
extensão de litoral (praias), a beleza natural e a beleza da paisagem rural humanizada. 
As vantagens associadas ao clima de Portugal, e em particular do Alentejo Litoral, 
prendem-se fundamentalmente com o elevado número de horas de insolação anual e 
com uma amenização das amplitudes térmicas verão/Inverno, noite/dia (característica 
dos locais temperados), devida à proximidade do mar. 
 
O turismo é actualmente considerado como um dos sectores potenciadores do 
crescimento económico do País. Com a construção do Empreendimento do Montinho 
da Ribeira pretende-se criar um empreendimento de elevada qualidade, indo ao 
encontro da necessidade de tranquilidade e de contacto com o espaço rural/natural 
sentida pela população (cada vez mais citadina), tendo em vista potenciar o 
desenvolvimento turístico sustentável no Litoral Alentejano. 
 
Nas opções turísticas consideradas para o Montinho da Ribeira, a tónica encontra-se 
essencialmente voltada para as vantagens associadas à insolação. Outro factor 
importante tem a ver com a oferta diversificada de praias na proximidade do Montinho 
da Ribeira, permitindo que a população residente no empreendimento, ou visitante, 
possa usufruir destas locais nos meses em que a sua procura é mais propícia. Para 
além das características naturais da região, a hospitalidade do povo e a existência de 
uma gastronomia rica e variada – ponto especialmente relevante na região do Alentejo 
– constituem igualmente factores importantes na promoção turística do Montinho da 
Ribeira. 
 
Em função do que foi referido, o interesse do Projecto assenta sobretudo no 
seguinte: 

• desenvolvimento de uma oferta específica de turismo de qualidade no 
Concelho de Odemira; 

• diminuição do turismo sazonal; 

• garantia de ordenamento e valorização da zona, devido à qualidade do 
empreendimento e sua importância ao nível local/regional; 
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• dinamização de actividades em torno de modalidades desportivas, com 
especial enfoque no golfe; 

• produção de uma harmonia paisagística, valorizando a preservação das 
espécies autóctones; 

• criação de postos de trabalho (contribuindo para o crescimento do emprego 
local); 

• desenvolvimento económico e social sustentável da zona em estudo. 
 
De facto, a criação de um empreendimento do tipo do Montinho da Ribeira constitui 
um importante motor de desenvolvimento sócio-económico, não só do Concelho de 
Odemira, como da Região do Alentejo Litoral. Por fim, assinala-se que a concretização 
deste empreendimento enquadra-se nos objectivos estratégicos definidos no Plano de 
Desenvolvimento Turístico do Alentejo (2001),  
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3 Descrição do Projecto 
 

3.1 Considerações preliminares 
 
A área onde será construído o Empreendimento do Montinho da Ribeira situa-se no 
Distrito de Beja, Concelho de Odemira, Freguesia de S. Salvador, em frente à aldeia 
de Algoceira, entre os quilómetros 16,4 e 18,5 da Estrada Nacional EN393. 
 
O limite da propriedade situa-se a cerca de 8 km a Oeste de Odemira, sensivelmente a 
15 km a Sul da povoação de Vila Nova de Milfontes e a 15 km a Norte de Zambujeira 
do Mar, a poucos quilómetros a Nascente do Cabo Sardão. Na Figura 1 encontra-se 
representado o enquadramento geográfico do local de implantação deste 
empreendimento turístico. 
 
O empreendimento será construído num terreno propriedade da EAIRY PROPERTIES 
– Desenvolvimento Urbanístico Lda (prédio misto denominado “Montinho da Algoceira” 
ou “Montinho de Ribeira”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Odemira 
sob o n.º 1463/151099). A superfície total da propriedade é de 191,15ha.  
 
Na Figura 2 apresenta-se a planta síntese do empreendimento turístico do Montinho 
da Ribeira. Na Figura 3 apresentam-se os projectos complementares, que serão 
identificados e descritos no ponto 3.4. 
 
 

3.2 Loteamento e construção do “conjunto turístico”, incluindo 
campo de golfe 

 
A operação urbanística subjacente ao projecto é uma operação de loteamento 
destinada à implantação e desenvolvimento de empreendimentos turísticos. Os 
parâmetros de loteamento são apresentados de forma sintética no quadro seguinte. 
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Quadro síntese dos parâmetros de loteamento  
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Apartamentos 1 8 355 3 000 3 000  3 000 4 700  3 555 12 443 3 2 10,0 40 80 2 
Zona Comercial 1 4 855 1 500 1 500    800 800 3 600 2 1 5,0    
Clube de Campo 1 6 541 1 000 1 000 200 200 1 000  1 000  2 2 10,0    

Max  2 201 270 335 42 42 0 0 270 1 080 1 1 4,0 1 4 4 

Min  244 110 163 28 28 0 0 110 385 0 1 3,5 1 3 3 
Lotes de 
habitação  
em banda 

total 322 218 137 60 650 84 914 1 174 1 174   63 815 228 108    322 967  

Hotel 1 17 826 3 000 5 000  2 500 4 400  6 900 27 600 2 2 10,0 50 100 2 
Golfe I 1 109 838               
Golfe e Lagos II 1 270 560               
Golfe III 1 45 305               
Serv /Recepção   70 150   70  70 245  1 5,0    
Zona de manutenção   250 500     250 875  1 4,0    
Campo multiusos   600 600             
Campos de ténis   1 200 1 200             
ETAR/ETA                 
Arruamentos  28 840 28 840 28 840             
Estacionamento                 
Passeios  11 713 11 713 28 840             
Áreas Verdes  115 475 115 475              

 
TOTAL 

 
329 

 
837 446 

 
227 298 

 
160 044 

 
1 374 

 
6 874 

 
10 170 

 
800 

 
76 390 

 
272 870     

412 
 

1 147  

% relativa à área da 
propriedade  43,8 11,9 8,4   0,5 0,0 4,0        
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Do quadro anterior salientam-se os seguintes elementos: 

• Área total de loteamento – 837 446 m2; que corresponde a 43,8% do total da 
propriedade, da qual 22.3% dizem respeito aos campos de golfe e 6% a áreas 
verdes; 

• Área máxima impermeabilizada – 160 044 m2; que corresponde a 8,4% do 
total da propriedade; 

• Área total de construção – 76 390 m2; que corresponde a 4% do total da 
propriedade; 

• População prevista – 1 147 hab; 

• Densidade populacional bruta – 6 hab/ha; 

• Número total de lotes – 329; 

• Número total de fogos – 412; 

• Moradias (fogos destinados a unidades habitacionais) – 322; 

• Apartamentos – edifício com 40 apartamentos; 

• Hotel – 50 quartos. 
 

Salienta-se que são cumpridos os condicionalismos de edificabilidade impostos no 
Regulamento do PDM do Concelho de Odemira, para a classe de espaço em causa. 

 
O projecto contempla os seguintes espaços e equipamentos de utilização colectiva: 

• Estação de tratamento de água (ETA) 

• Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) 

• Campos de ténis 

• Campo desportivo multiusos 

• Zona de manutenção 

• Áreas verdes 

• Infra-estruturas viárias (arruamentos e estacionamento). 
 

Importa referir que as áreas verdes propostas no projecto integram áreas de 
vegetação natural, em particular, de montado de sobreiro e azinheira que, salvo 
situações pontuais, serão mantidas ou, caso seja necessário, recuperadas. 
 
O Empreendimento Turístico engloba, ainda, a reconstrução de uma barragem, cuja 
área de inundação corresponde a 14 500 m2 (0.8% do total da propriedade). 
 
Os vários empreendimentos, serviços e intervenções que constituem o “conjunto 
turístico” encontram-se representados na figura 2 e são descritos seguidamente. 
 
Aldeamento turístico 
O aldeamento turístico é composto por dois tipos de unidades, ou seja, por moradias 
que se encontram implantadas em vários aglomerados ou aldeias e por apartamentos, 
para além dos demais equipamentos, instalações, zonas e serviços abrangidos pelas 
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normas aplicáveis. Serão construídas 7 Aldeias, distribuídas pela zona Norte e Este da 
propriedade.  No limite Norte da Aldeia 1, junto à Praça Central, prevê-se a existência 
de um lote destinado à implantação de um edifício de apartamentos segundo a 
tipologia T0.  
 
Zona comercial do empreendimento / Praça Central 
Adjacente ao lote do edifício de apartamentos, será construída a “Zona Comercial do 
Empreendimento”. Esta estrutura concentra os equipamentos complementares de 
comércio e serviços de restauração necessários ao funcionamento do 
empreendimento enquanto “aldeamento turístico”. Neste contexto está prevista a 
construção de lojas de comércio, estabelecimentos de restauração e bebidas e um 
health-club. 
 
Club House 

Dentro dos limites físicos do aldeamento, prevê-se a existência de um lote para 
edificação do Club House, que incluirá um estabelecimento de restauração e/ou de 
venda de bebidas, que poderá servir todo o conjunto turístico. Nesta área ficarão 
localizados, ainda, a loja de golfe, as instalações do clube e escola de golfe e o mini-
golfe, especialmente concebido para entreter os mais novos. Ficará também dotado de 
uma área museológica. 
 
Ciclovia 

A ciclovia corresponde ao percurso que acompanha parte da conduta geral de 
esgotos. Ao longo de todas as estradas a implantar no empreendimento existirá 
também uma secção destinada a ciclistas, ocupando uma das bermas das estradas (a 
outra será composta por um “passeio” destinado a peões). Com a concepção das 
ciclovias pretende-se proporcionar ao utente uma forma de usufruir da paisagem sem 
necessitar de a invadir.  
 
Campos de ténis e campo de desportos multi-usos 

Junto ao edifício de apartamentos e à zona comercial está prevista a construção de 
um campo de ténis e um campo de desportos multi-usos destinados a actividades 
desportivas e de lazer. 
 
Hotel e SPA 
Está previsto construir um Hotel, de qualidade superior, com 50 quartos, que ficará 
implantado próximo da entrada do empreendimento, ficando servido por um acesso 
privado. Integrado no Hotel haverá um SPA, que incluirá sauna e banho turco, 
tratamentos com lamas, massagens, etc., proporcionando saúde, relaxamento e/ou 
recuperação física. 
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Campo de golfe e equipamentos associados 
O Campo de Golfe estender-se-á por três lotes que ladeiam o aldeamento turístico, 
ocupando uma área total de 425 703,5 m2. Prevê-se a implantação de um campo de 
golfe de 9 buracos “PAR 36”. Este campo foi concebido com um percurso alternativo, 
permitindo ao golfista um jogo de 18 buracos “PAR 72”. Para além deste, será 
constituído um campo de golfe de 9 buracos curto do tipo “ Pitch and Putt” (também 
conhecido por um campo de golfe “PAR 3”). Este campo de golfe terá um total de PAR 
27 (9 buracos PAR 3).  Está projectada, ainda, uma escola de golfe (“Golf Academy”) 
destinada à aprendizagem desta modalidade desportiva. 
 
Serão aplicados fertilizantes orgânicos de libertação lenta, e os pesticidas serão 
utilizados somente quando absolutamente necessário, sendo seleccionados de acordo 
com as suas substâncias activas, de modo a minimizar a sua toxicidade no solo, 
recursos hídricos, e espécies vegetais. 
 
Junto ao extremo Sul da área propriedade da EAIRY PROPERTIES existirá um 
espaço destinado à criação de um viveiro de relva que será utilizada nos campos de 
golfe.  
 
Áreas livres e espaços verdes 
As áreas livres e, principalmente as áreas verdes, estão divididas em três categorias: 
espaços naturais, estruturas destinadas à prática do golfe e espaços verdes 
associados às áreas urbanizadas. Cerca de metade da propriedade, compreendendo 
os dois vales da zona Sul e Poente, será mantida no seu estado natural e destinar-se-
á ao usufruto por parte dos residentes/utentes. Nesta zona estão previstos circuitos de 
passeio pedonais, aproveitando os caminhos já existentes. 
  
O tratamento paisagístico será orientado para uma restituição da paisagem típica da 
região e/ou da propriedade mediante arborização dispersa (sobreiros, pinheiros, 
oliveiras, …). Estas áreas compreendem as áreas ajardinadas confinantes com os 
arruamentos do empreendimento e as áreas verdes de utilização colectiva nos 
interiores das Aldeias, onde serão implantados, nomeadamente, parques infantis e 
outras estruturas especiais, perfazendo mais de 40 000 m2 de áreas ajardinadas, 
depois de concluído todo o empreendimento. 
 
 

3.3 Barragem 
No âmbito do projecto está prevista a reconstrução de uma barragem, no local onde 
existe, actualmente, uma barragem em avançado estado de ruína. Para a 
reconstrução da barragem manteve-se a localização original e o plano de água inicial, 
cerca de 6 m acima da cota da linha de água. As características desta pequena 
barragem são as seguintes:  
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 Cota de NPA (Nível de Pleno Armazenamento) – 20,5 
 Cota do coroamento – 23 
 Altura Máxima acima do terreno – 8,5 m 
 Área inundada – 19 050 m2 
 Volume armazenado – 36 650 m3 

 
Após a sua reconstrução, esta barragem terá como objectivo fins funcionais e 
recreativos, designadamente: a criação de uma reserva de água para rega como 
recurso às necessidades de rega do empreendimento em situações de ruptura de 
abastecimento a partir da Albufeira de Santa Clara (ver capítulo 3.5) e o 
aproveitamento para fins lúdicos e como “espelho de água”, constituindo um elemento 
considerado inestimável para a valorização turística. Ficará estabelecido no 
regulamento do empreendimento que o aproveitamento desta barragem excluirá a 
utilização de embarcações a motor (entre outros, “motas de água”, esqui aquático), 
perturbadoras do ambiente pretendido para o local. 
 
No âmbito do Estudo Prévio da reconstrução da barragem, após ponderadas as 
condicionantes locais, topográficas, geotécnicas e hidrológicas, foram seleccionadas 
duas alternativas para a barragem. A primeira alternativa analisada consistia numa 
solução de barragem mista, semelhante à solução em ruínas, com um trecho em terra 
que se implanta na margem direita da ribeira de Vale Gomes e na zona central do vale 
e um trecho de betão na margem esquerda e leito menor da ribeira, que integra os 
órgãos hidráulicos anexos A segunda solução consistia numa barragem de terra, com 
descarregador de cheias em canal implantado na margem esquerda e descarga de 
fundo em conduta blindada sob o corpo da barragem, na margem esquerda. 
 
Comparando as duas soluções, do ponto de vista ambiental, técnico e económico, 
considerou-se que a reconstrução da barragem do Montinho da Ribeira deveria seguir 
a solução mista, que se descreve seguidamente. 
 
Conforme referido, a barragem é constituída por um trecho em betão-gravidade, na 
margem esquerda, e por um trecho em aterro na zona central do vale e margem 
direita. O coroamento situa-se à cota (23,0) e a parte mais baixa da fundação cerca da 
cota (9,0), conferindo à barragem uma altura máxima de 14 m, mantendo-se a 
classificação de “pequena barragem”.  
 
Seguidamente descrevem-se os órgãos que constituem a barragem. 
 
I. Corpo da Barragem 
Dado tratar-se de uma pequena barragem, adoptou-se para o coroamento da obra 
uma largura de 4 m, valor este, que permite a circulação de veículos sobre a 
barragem.  
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II. Órgãos Hidráulicos 
O descarregador de cheias desenvolve-se sobre o trecho de betão, que se implanta na 
margem esquerda e zona central do vale. A descarga de cheias far-se-á, assim, sobre 
o corpo da barragem, através de uma soleira frontal, de 12 m de largura útil e crista à 
cota (20,5). A água descarregada é conduzida sobre o corpo da barragem, guiada por 
dois muros guia de betão, sendo devolvida à ribeira após dissipação de energia numa 
estrutura específica (bacia de dissipação). A água descarregada é conduzida por um 
canal com 35 m de desenvolvimento, com secção rectangular, de largura constante 
igual a 4 m nos primeiros 28 m e largura variável nos 7 m finais, que correspondem ao 
trecho que faz a transição para a bacia de dissipação. A bacia de dissipação tem 6 m 
de largura e 11 m de comprimento. O rasto da bacia encontra-se à cota (13,0).  
 
No que se refere à descarga de fundo, esta desenvolve-se em conduta com 700 mm 
de diâmetro através do trecho de betão da barragem, do lado da margem esquerda, 
com 9,5 m de comprimento. À entrada, o sistema dispõe de uma comporta tipo 
“passavant” de 700 mm de diâmetro manobrada manualmente, sendo a cota da soleira 
de entrada a (17,20). À saída, a descarga de fundo é controlada por uma válvula de 
500 mm de diâmetro (que lança os caudais na bacia de dissipação do descarregador 
de cheias). O caudal máximo da descarga de fundo é de 1,39 m³/s e o esvaziamento 
da albufeira faz-se em 8,5 h. 
 
O equipamento hidromecânico da Barragem do Montinho da Ribeira fica instalado 
junto ao trecho de betão da barragem, do lado esquerdo. O equipamento é todo de 
comando manual. 
 
Os materiais necessários para a construção do aterro serão provenientes de uma 
mancha de empréstimo localizada na área da futura albufeira, concretamente, na 
margem direita da linha de água, a montante da barragem em ruínas, e terminando na 
extremidade de montante da futura área alagada. Foi também prospectada uma outra 
mancha de empréstimo, correspondendo a uma área localizada à direita da linha de 
água, a jusante da obra em ruínas, e que visa reforçar os volumes de materiais 
disponíveis para a construção da obra, se necessário. Segundo o projectista, não é 
necessário recorrer a esta mancha de empréstimo, pois os materiais necessários para 
a construção da barragem, provenientes da mancha de empréstimo de montante são 
suficientes  
 
Nas figuras 2 e 3 encontra-se representado o local de implantação da barragem e a 
área inundada.  
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3.4 Projectos complementares ou subsidiários 
 
Associado ao projecto do aldeamento turístico, existem projectos de infra-estruturas e 
equipamentos necessários à sua utilização e manutenção. Esses projectos são os 
seguintes: 

• Infra-estruturas das redes de abastecimento de água e da ETA; 

• Infra-estruturas da rede de drenagem de águas residuais e da ETAR; 

• Rede de rega; 

• Rede de distribuição de energia eléctrica; 

• Redes de telecomunicações; 

• Rede de abastecimento de gás; 

• Infra-estruturas da rede viária de acesso ao empreendimento turístico e de 
circulação no seu interior. 

 
O abastecimento de água ao empreendimento turístico do Montinho da Ribeira – quer 
seja água destinada a ser tratada para consumo da população residente, quer seja 
água destinada à rega do campo de Golfe e dos demais espaços verdes – será feito a 
partir da albufeira da Barragem de Santa Clara, através de captação no Distribuidor do 
Corgo da Lenha Mancosa, a uma distância aproximada de 1,7 km do 
empreendimento. Deste modo, será construída uma conduta de adução de água ao 
empreendimento, com origem no local anteriormente referido, acompanhado em todo 
o seu percurso um caminho já existente que dá acesso ao limite sul da propriedade. 
Esta conduta geral alimentará duas condutas, uma que abastece a Estação de 
tratamento de Água - ETA (instalação onde a água é tratada para abastecimento 
publico.) e outra que constitui a conduta principal de rega. A água tratada na ETA terá 
um nível de qualidade que satisfaz a legislação em vigor, sendo armazenada num 
reservatório e daí distribuída a todo o empreendimento. Não se prevê o recurso ao 
aproveitamento de água captada das nascentes superficiais e dos furos artesianos 
existentes na propriedade. 
 
O traçado destas condutas e o local onde será construída a ETA estão representados 
na Figura 3. 
 
As águas residuais geradas no empreendimento serão recolhidas e transportadas a 
uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), por um interceptor geral de 
águas residuais. A ETAR ficará situada na zona Noroeste da propriedade e garantirá 
um nível de tratamento adequado das águas residuais, cumprindo o disposto na 
legislação em vigor aplicável e possibilitando o seu lançamento na Ribeira de Vale 
Gomes, nos meses em que não são aproveitadas para a rega do campo de golfe (ver 
ponto 3.5), sem prejuízos para o ambiente. O traçado do interceptor geral de águas 
residuais e o local onde será construída a ETAR estão representados na Figura 3. 
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O empreendimento ficará dotado de uma rede de drenagem de águas pluviais, 
adequadamente dimensionada, que encaminha estas águas para as linhas de água 
naturais mais próximas (Figura 3). 
 
A rede de rega do campo de golfe estará equipada com um sofisticado sistema de 
monitorização de necessidades de água. Assim sendo, só serão fornecidas ao campo 
de golfe as quantidades de água que o mesmo irá efectivamente precisar para que se 
mantenha saudável. Deste modo, para além da poupança de água, reduz-se o risco 
de contaminação das águas subterrâneas. A água para rega será transportada por 
uma conduta principal, que alimenta dois lagos localizados nos campos de golfe, que 
constituem as reservas de água para rega. 
 
A rede de distribuição de energia eléctrica e as redes de telecomunicações serão 
todas subterrâneas. 
 
A rede de gás será abastecida a partir de dois reservatórios GPL, de instalação 
enterrada, passando a funcionar a gás natural posteriormente, aquando da sua 
instalação.  
 
A estrutura viária adoptada para este empreendimento é constituída por uma via 
principal de distribuição situada na periferia do planalto e em torno do campo de golfe, 
com origem numa rotunda a construir junto da entrada do empreendimento, na EN393. 
A rede viária principal será apoiada por uma rede secundária de vias no interior das 
aldeias, composta por arruamentos de largura reduzida condicionando, assim, a 
velocidade do percurso. Está ainda prevista a beneficiação numa extensão de 250m 
da EN393. 
 
 

3.5 Necessidades e origens de água 
 
As necessidades de água para o empreendimento são sistematizadas no quadro 
seguinte: 
 

Consumos 
Valores médios diários 

anuais 
(m3/dia) 

Valores médios 
diários, em mês de 

ponta (m3/dia) 

Valores médios anuais 
(m3/ ano) 

Abastecimento público  
Rega  

990  
810  

1335 
1071 

361 350 
295 650 

Total 1 800 2406 657 000  
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As origens de água serão constituídas pela Albufeira da Barragem de Santa Clara e  
as águas residuais tratadas, podendo cada uma delas contribuir com os seguintes 
quantitativos: 
 

−   Barragem de Santa Clara – 3 456 m3 / dia (quantidade de água 
disponibilizada pelo hidrante, em fornecimento contínuo) 

− Águas residuais tratadas – 250 m3 / dia a 356 m3 / dia (em plena ocupação 
do empreendimento) 

 
A água armazenada na albufeira da barragem servirá como reserva, destinando-se a 
fazer face a emergências e falhas no sistema de abastecimento normal. Sendo assim, 
em situação normal, as duas origens de água serão a Barragem de Santa Clara e as 
águas residuais tratadas (neste caso para utilização na rega). Convém referir que a 
Albufeira de Santa Clara é excedentária relativamente às necessidades, registando-se 
apenas uma situação de insuficiência de água em 35 anos de exploração. O 
fornecimento de água está já devidamente acordado com a Associação de 
Beneficiários do Mira. 
 
 

3.6 Águas residuais e resíduos gerados 
 
Conforme referido, a recolha das águas residuais será efectuada por um interceptor 
colector geral que circulará a meia encosta, terminando na Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR), que promoverá um tratamento terciário (remoção de 
nutrientes e desinfecção). O caudal médio de águas residuais tratadas produzido, em 
situação de plena ocupação do empreendimento, é de 356 m3/dia. As águas residuais 
tratadas serão utilizadas na rega do campo de golfe, sendo descarregadas na Ribeira 
do Vale de Gomes quando não houver consumos para rega, o que poderá ocorrer no 
período húmido. Para esse efeito, será construído um depósito para armazenamento 
da água, sendo a água descarregada para a linha de água somente nas situações em 
que os consumos sejam inferiores à quantidade armazenada, o que poderá acontecer 
no período chuvoso.  
 
Relativamente aos RSU, serão criteriosamente escolhidos locais para a criação de 
zonas primárias de recolha de lixo compostas por “moloks” e contentores destinados à 
separação de resíduos por diferentes categorias. Os resíduos serão recolhidos pelos 
serviços da Câmara Municipal de Odemira.  
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3.7 Descrição da fase de obra 
 
As principais actividades a realizar são as que a seguir se sumarizam: 
 
I. Construção do empreendimento turístico propriamente dito: 

• implementação no terreno das estruturas de apoio à obra – estaleiros, depósito de 
materiais, etc; 

• criação de vias temporárias e/ou permanentes de acesso à obra; 

• execução de redes subterrâneas de abastecimento de água, de drenagem de 
águas residuais, de distribuição de energia eléctrica, de telecomunicações e da 
rede de gás; 

• decapagem do solo, movimentos de terras, execução das fundações e construção 
civil do empreendimento (incluindo os edifícios, equipamentos hoteleiros, 
equipamentos de desporto e lazer e infra-estruturas de saneamento básico – ETA e 
ETAR); 

• transporte de materiais e equipamentos; 

• montagem de equipamento mecânico e de equipamento eléctrico; 

• transporte dos materiais excedentários para as zonas de depósito autorizadas para 
o efeito. 

 
O fabrico dos equipamentos electromecânicos a instalar será realizado fora da área do 
empreendimento turístico. 
 
II. Construção do campo de golfe: 

• Limpeza do terreno / desmatação (em áreas diminutas); 

• Decapagem do solo 

• Movimentação de terras (se necessário) e modelação do terreno; 

• Instalação dos sistemas de drenagem e de irrigação; 

• Construção de caminhos; 

• Sementeira / plantação do campo; 

• Consolidação do campo (grow in) / trabalhos de manutenção; 

• Abertura do campo ao jogo. 
 
Apesar de ser sempre necessário proceder a algum movimento de terras para a 
construção dos campos de golfe, estes não são significativos. Tanto quanto possível, 
será aproveitada a modelação natural do terreno, não estando prevista uma grande 
movimentação de terras e consequente modelação artificial.  
 

III. Construção dos lagos: 

• Modelação do terreno (se necessário) 

• Impermeabilização do fundo do lago (com recurso a argilas ou a uma membrana 
artificial) 
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• Espalhamento de matéria orgânica no fundo 

• Instalação do sistema de drenagem e abastecimento de água 

• Colocação de plantas 
 

IV. Construção da barragem 

• Preparação dos acessos e montagem do estaleiro; 

• Desmatação e escavações no local da barragem e nos órgãos de segurança e 
exploração; 

• Execução dos órgãos de segurança e exploração 

• Execução das injecções para tratamento da fundação da barragem 

• Execução do aterro da barragem  

• Montagem do equipamento hidromecânico, sistema de iluminação e sistema de 
aviso e alerta 

• Instrumentação da barragem 

• Desmatação da albufeira 
 
Os acessos à obra do exterior serão feitos pela via de acesso ao Montinho da Ribeira - 
EN 393. O acesso ao local da obra da barragem far-se-á o mais possível por caminhos 
já existentes, sendo que, para alguns deles poderá haver necessidade de proceder a 
melhoramentos da plataforma (regularização do piso). Nos locais onde não existem 
caminhos ou estes são muito precários, o acesso poderá ser feito aproveitando as 
faixas de implantação das condutas de água de abastecimento e rega.  
 
Para a realização da obra haverá um estaleiro permanente, que ficará localizado na 
área onde será construída a ETA, e dois estaleiros temporários, na zona do planalto, 
em áreas onde serão construídas as aldeias. Os estaleiros ocuparão áreas agrícolas, 
ocupadas por culturas arvenses de sequeiro, e uma área de floresta de produção – 
pinhal. Em qualquer dos casos trata-se de áreas de reduzido valor, do ponto de vista 
ecológico.  O estaleiro da obra da barragem ficará localizado na futura área a inundar 
pela albufeira. Na Figura 4 apresenta-se a localização dos estaleiros.  
 
Considerando a dimensão, natureza e composição de todo o empreendimento, revela-
se necessário que o seu desenvolvimento (nomeadamente a construção e entrada em 
funcionamento) seja realizado de uma forma faseada, durante aproximadamente 10 
anos. Foram definidas 8 fases base, correspondendo cada uma delas a uma zona do 
conjunto que poderão funcionar autonomamente, prevendo-se o seguinte 
desenvolvimento: 
 
- 1ª Fase – 3 anos 
- 2ª à 8ª Fase – 1 ano cada (ou seja, 7 anos, no total) 
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O faseamento das obras irá corresponder, fundamentalmente, à evolução das aldeias. 
Este processo de evolução permitirá uma coordenação eficaz das obras e a 
implementação das infra-estruturas de uma forma sequencial evitando grande parte 
dos habituais incómodos para os utentes e para os residentes. 
 
 

3.8 Tempo de vida do projecto 
 

Para um projecto do tipo do que está em causa é difícil estimar um tempo de vida útil. 

Efectivamente, as infra-estruturas, equipamentos e edifícios que compõem o projecto, 

quando sujeitas a acções adequadas de manutenção, conservação e remodelação 

poderão ter um tempo de vida longo, mais de 50 anos. 

 

 

3.9 Soluções alternativas 
 

Não existem soluções alternativas ao Projecto em análise, pois o terreno disponível 
está totalmente abrangido pelo empreendimento, no que se refere à distribuição 
interna das moradias, apartamentos e zonas desportivas, e de recreio e lazer, a 
localização apresentada é a mais adequada às características do terreno. No que se 
refere à concepção do projecto, e do programa urbanístico foi sofrendo ajustamentos e 
melhorias, de forma a dar resposta aos pareceres emitidos pelas várias entidades, 
nomeadamente a CCDR-Alentejo e o ICNB, em sede de apreciação do PIP:  
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4 Caracterização do local de implantação 
 
O terreno onde será construído o empreendimento é caracterizado pela existência de 
três zonas de características distintas: uma área central de planalto, áreas de 
vertentes acentuadas e zona de vale. A área de planalto constitui uma zona de 
culturas arvenses de sequeiro e pasto. As vertentes, localizadas maioritariamente a 
Oeste e a Sul, são encostas acidentadas que terminam numa zona de vale. Nas 
encostas, a oeste, predomina o pinheiro bravo com alguns eucaliptos e sobreiros e a 
sul predomina o montado de sobro e azinheira. Na zona de vale, existe uma linha de 
água que aflui à ribeira do Vale de Gomes, sendo visível vegetação típica, que 
constitui a galeria ripícola (vegetação que se desenvolve ao longo das linhas de água). 
Na Figura 5 estão representados o uso e ocupação do solo na área da propriedade do 
Montinho da Ribeira. 
 
A área onde será construído o empreendimento encontra-se inserida na proposta para 
delimitação da Rede Natura 2000, no Sítio de Interesse Comunitário da Costa 
Sudoeste. Do ponto de vista da vegetação, são de realçar os seguintes valores 
naturais: 
 

 Prados Mediterrânicos de ervas altas e juncos, que ocorrem nos locais de 
menor altitude da área em estudo; 

 Vegetação ripícola e linha de água, que em alguns locais apresenta 
abundância de espécies como o choupo-negro e salgueiro-negro; 

 Montados de sobreiro, localizados predominantemente a Sul e Sudoeste da 
propriedade, nas zonas de maior inclinação.  

 
Do ponto de vista da Fauna, a área em estudo apresenta valores interessantes, 
conforme se pode verificar: 
 

 É provável a presença de três espécies de répteis com estatuto de ameaça em 
Portugal: Víbora Cornuda, Cágado-de-carapaça- estriada e cobra-de-capuz; 

 A presença de espécies de aves é relativamente abundante, sendo que quatro 
apresentam estatuto de ameaça de Portugal (Cegonha-Negra, Peneireiro- 
cinzento, Tartaranhão-azul e Rola-brava); 

 A presença de espécies de mamíferos é relativamente abundante, sendo de 
destacar a presença de lontra nos cursos de água da zona envolvente; é 
também provável a presença de toirão, gato-bravo e rato-toupeiro que 
apresentam estatuto de ameaça de Portugal. 

 
O empreendimento localizar-se-á numa zona calma, onde a ocupação humana se 
limita a algumas habitações pertencentes ao lugar de Algoceira, localizado a cerca de 
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50 m do local do empreendimento. A principal fonte perturbadora de ruído existente, é 
o eixo viário EN 393, que exerce uma maior influência junto do limite NE da 
propriedade. Esta fonte, à medida que se caminha para o interior da propriedade, 
assume um efeito residual, podendo dizer-se que no interior do empreendimento 
predominam as características de uma zona calma e silenciosa.  
 
A linha de água de maior expressão na proximidade da área em estudo é a Ribeira de 
Vale Gomes, afluente do Rio Mira. Esta linha de água apresenta caudal o ano todo, 
embora menos significativo na época de estiagem. As principais fontes de poluição da 
água desta ribeira são efluentes de uma suinicultura e de uma bovinicultura, que são 
lançados directamente e escorrências de terrenos agrícolas. Sendo assim, é 
expectável que a Ribeira de Vale de Gomes apresente alguns problemas de qualidade 
da água, traduzidos em concentrações de nutrientes (azoto e fósforo), carga orgânica 
e bacteriológica. Relativamente à linha de água que atravessa a propriedade, e onde 
será construída a barragem, à partida, apresenta boa qualidade, já que não existem 
fontes de poluição relevantes. Do ponto de vista hidrológico, trata-se de uma pequena 
linha de água, afluente da Ribeira de Vale de Gomes, que apresenta um valor de 

caudal médio mínimo estimado em cerca de 0,0495 m3/s (cerca de 4200 m3/dia). 
 
Do ponto de vista hidrogeológico, as formações aquíferas existentes no local podem 
ser separadas basicamente em dois subsistemas hidrogeológicos: o sistema Plio-
quaternário e o Mio-pliocénico. Estes sistemas são, na sua essência, recarregados por 
recarga directa. Em termos da vulnerabilidade à poluição, no local em estudo, à 
excepção do aquífero plio-quaternário, a vulnerabilidade à poluição das formações é 
muito fraca a fraca, em função da sua natureza mais ou menos impermeável ou do 
seu confinamento. Ocorrem algumas nascentes na zona em estudo, bem como dois 
furos de captação. Estes pontos de água não irão ser considerados no abastecimento 
ao empreendimento, quer em termos de consumo humano quer para rega. 
 
A nível da qualidade do ar e do ambiente sonoro, não existem problemas, podendo a 
qualidade do ambiente do local e zona envolvente ser considerada boa. 
 
O local de implantação do Aldeamento turístico é, na sua totalidade, classificado como 
espaço agro-silvo-pastoril. O PDM de Odemira permite a localização de unidades de 
turismo em espaço rural desde que sejam respeitadas determinadas condicionantes. A 
zona envolvente à área do planalto integra os Espaços de Protecção e Valorização 
Ambiental, onde as intervenções são altamente condicionadas pelo regulamento do 
PDM.  
 
As condicionantes existentes no local são as seguintes: 
 

• Domínio Público Hídrico; 

• Reserva Ecológica Nacional; 
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• Reserva Agrícola Nacional; 

• Rede Natura 2000 (Sítio da Lista Nacional da Costa Sudoeste); 

• Protecção do sobreiro e da azinheira,  

• Servidão da Rede Rodoviária. 
 
Ao nível do património arqueológico, a recolha bibliográfica e o trabalho de campo 
realizados permitiram identificar 3 elementos patrimoniais arqueológicos e um 
elemento arquitectónico na área da propriedade. O elemento patrimonial 
arquitectónico identificado foi a casa existente no Montinho da Ribeira.Os sítios 
arqueológicos identificados foram:  
1 – Montinho da Ribeira (CNS 15050); 
2 – Bica do Rabaçal (CNS 14782); 
3 – Montinho da Ribeira 1 (inédito). 
 
Todos apresentam valor patrimonial elevado. 
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5 Principais impactes associados ao Projecto e 
medidas mitigadoras propostas 

 
O empreendimento foi concebido tendo subjacente a preocupação de assegurar o 
respeito pelo ambiente e pelos valores naturais presentes na propriedade, a 
integração na paisagem e o cumprimento de todas as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis.  
 
Fase de construção 
A maior parte das situações ambientalmente negativas ou incomodativas para a 
população estão associadas à esta fase, salientando-se as seguintes: 
 
Impacte negativo sobre a geomorfologia, devido a alterações geomorfológicas 
resultantes do movimento de terras, da construção de edifícios, equipamentos e infra-
estruturas. No entanto, este impacte foi considerado pouco significativo. 
 
Impacte negativo sobre a qualidade das águas subterrâneas, devido à sua eventual 

contaminação por derrames acidentais de óleos e outros agentes contaminantes 

usados na obra. No entanto, se forem tomados os devidos cuidados no que se refere à 

gestão do estaleiro e da obra, a ocorrência de derrames será improvável e, se tal 

acontecer, prontamente resolvidos e controlados, pelo que o impacte sobre a 

qualidade das águas subterrâneas será pouco significativo, para além de improvável. 

 
Impacte negativo sobre a qualidade da água superficial, devido à sua contaminação 

por óleos e combustíveis utilizados pelos equipamentos e viaturas afectas à obra, na 

sequência de derrames acidentais e por partículas sólidas, devido a uma maior 

exposição do solo à erosão e pelas intervenções no leito e margens da ribeira para a 

construção da barragem. Dado que se preconiza que os efluentes domésticos gerados 

no estaleiro da obra sejam devidamente recolhidos e tratados e que os óleos e 

lubrificantes usados sejam armazenados em contentores apropriados, e que haja uma 

intervenção rápida em caso de acidente, de forma a reduzir a quantidade de produtos 

derramada e a extensão da área afectada, não são de esperar impactes significativos, 

devidos a estes factores. Contudo, as intervenções no leito e margens da linha de 

água que atravessa a propriedade para a reconstrução da barragem irão causar 

alterações importantes da qualidade da água, pelo aumento de partículas em 

suspensão, embora temporárias e limitadas a um troço reduzido e sem que seja posto 

em causa o uso da água para rega, nos troços mais afastados do local da obra.  
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Como medidas minimizadoras gerais, recomendam-se as seguintes: 
 

• Discriminação das medidas ambientais a implementar na fase de obra que 
garantam as boas práticas de construção e gestão da obra e estaleiro, 
nomeadamente as relacionadas com a eventual contaminação com óleos e 
combustíveis e águas residuais; 

• Proceder à instalação do estaleiro fora da área de influência das linhas de água 
torrenciais; 

• As acções de limpeza e movimentação de terras devem ser executadas 
preferencialmente no período seco, de modo a não coincidirem com a época de 
chuvas, evitando os riscos de erosão, transporte de sólidos e sedimentação; 

• Proceder à deposição e cobertura das terras removidas durante as operações de 
escavação em zonas preparadas para as receber, de modo a evitar o seu 
espalhamento por acção do vento e consequente contaminação dos recursos 
hídricos mais próximos; 

• De forma a evitar o levantamento de poeiras que poderão acumular-se na água, 
aumentando a concentração de sólidos em suspensão, deverá proceder-se, sempre 
que necessário, à aspersão de água sobre as terras removidas e sobre os acessos 
à obra no interior da propriedade, principalmente em dias de vento forte e quando o 
solo estiver seco; 

• A deposição de terras deverá ser executada, o mais afastada possível, da linha de 
água, de modo a evitar o arrastamento de partículas; 

• Caso as zonas de drenagem natural e linhas de água de carácter torrencial sejam 
obstruídas por materiais sólidos decorrentes da fase de construção, deverá ser 
efectuada a sua remoção, de forma a minimizar os efeitos que daí decorrem. 

 
Relativamente à construção do campo de golfe, que implica um conjunto de operações 
susceptíveis de provocar impactes negativos nos recursos hídricos superficiais, 
recomendam-se as seguintes medidas de minimização, a ter em conta nas fases de 
projecto e de construção: 

• Conceber a modelação do terreno de forma a reduzir as escorrências superficiais 
do campo de golfe para as linhas de água mais próximas   

• O sistema de rega do campo de Golfe e das áreas ajardinadas do empreendimento 
deverá ser dimensionado, de forma a que seja gasto o mínimo possível de água e 
deverá contemplar na sua instalação dispositivos para controlar a humidade no solo 
(lisímetros), sensores de temperatura, sistemas de aviso de rega, etc (medida 
prevista no projecto); 

• Para evitar a contaminação dos recursos hídricos, quer superficiais, quer 
subterrâneos, durante as operações de preparação do terreno para a construção do 
campo de golfe e formação inicial do relvado, especialmente com azoto (o 
macronutriente com maior mobilidade no solo), deverá efectuar-se uma correcta 
avaliação das características físicas e químicas do solo. Deste modo, é possível 
evitar a adição excessiva de fertilizantes; 
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- A escolha do tipo de relva que irá constituir o relvado do campo de golfe deverá 
reunir características funcionais adequadas e compatibilidade ambiental.  

- Redução das áreas relvadas (menor superfície total de fairways, o que em 
termos de jogo é um factor de dificuldade). 

 
Impacte negativo sobre a qualidade do ar, devido à emissão, não só de poeiras 

associadas aos movimentos de terra e armazenagem de materiais em pó, mas 

também de gases poluentes emanados dos equipamentos e viaturas utilizados na 

zona da obra e respectivos acessos. No entanto, se forem tomadas as medidas 

adequadas, o impacte sobre a qualidade do ar terá um carácter localizado e será 

pouco significativo. Essas medidas são as seguintes: 

 Movimentação do equipamento destinado à obra, sempre que possível, em 
vias pavimentadas e consolidadas, de modo a reduzir a emissão de poeiras; 

 Rega de toda a área do estaleiro e dos acessos de terra, durante o período 
seco, de modo a reduzir a emissão de poeiras; 

 Execução cuidada dos movimentos de terra, de forma a reduzir as emissões de 
poeiras para a atmosfera; 

 Manutenção em boas condições mecânicas dos motores das viaturas e 
equipamentos afectos à obra.  

 
Impacte negativo sobre o ambiente sonoro, devido ao aumento dos níveis de ruído na 

zona de intervenção, em resultado do funcionamento dos equipamentos usados na 

realização de movimentos de terras e circulação de veículos pesados. Este impacte 

será significativo a nível local (nos locais onde haverá a realização de obras), não 

afectando de forma relevante a zona envolvente. A circulação de viaturas pesadas nas 

vias que dão acesso à obra, em particular na EN 393, junto do lugar de Algoceira, 

causará também um impacte negativo sobre o ambiente sonoro, devido ao aumento 

dos níveis de ruído. Esse impacte poderá ter uma magnitude média a elevada, 

dependendo do número de veículos pesados afectos à obra, contudo só se fará sentir 

no período diurno, uma vez que durante a noite as actividades ligadas à obra são 

interrompidas.  

 

Ao nível do ordenamento do território, a área de intervenção do Aldeamento está em 

conformidade com o Regulamento do PDM de Odemira no que se refere à permissão 

de transformação do uso do solo para a construção de empreendimentos turísticos, 

exclui áreas sujeitas ao regime de REN, RAN e DPH e respeita as servidões da rede 

rodoviária.  

 

Ao nível das condicionantes, verifica-se que as intervenções em área de REN serão 
a reconstrução da barragem existente (em área de risco de cheia e erosão), a 
travessia de condutas adutoras de água para abastecimento público e rega (em áreas 
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de risco de erosão e risco de cheia), a construção da ETAR e respectiva conduta de 
transporte de águas residuais (troço final do sistema interceptor) (em áreas de risco de 
erosão e risco de cheia) e a beneficiação de caminhos existentes (em áreas de risco 
de erosão) (figura 6). 
 
No que se refere à barragem, esta foi construída há mais de 50 anos, muito antes da 
criação e delimitação da REN pelo que o proprietário tem direito a reconstruí-la, 
podendo deste modo constituir uma excepção à legislação da REN (Decreto-lei 
nº180/2006). Por outro lado, esta barragem é de pequenas dimensões (a albufeira terá 
uma área de cerca de 2 ha) e não constitui um obstáculo à livre circulação das águas, 
uma vez que, após o enchimento, a água que entra é a água que sai, configurando 
deste modo, de acordo com a legislação, uma acção insusceptível de prejudicar o 
equilíbrio ecológico das áreas de REN, sendo cumpridos os condicionalismos para a 
sua autorização. Relativamente à ETAR, salienta-se que esta infra-estrutura ocupará 
uma área reduzida (cerca de 0,4 ha, incluindo o troço final do interceptor) e é essencial 
ao funcionamento ambientalmente correcto do empreendimento, na medida em que é 
uma infraestrutura de saneamento básico. Por esta razão, configura uma acção 
insusceptível de prejudicar a REN, sendo cumpridos os condicionalismos para a sua 
autorização, impostos na legislação da REN. As condutas de água para rega e para 
abastecimento público afectarão áreas de REN, numa área total estimada em cerca de 
0,18 ha.  
 
Relativamente à RAN, esta acompanha a REN numa faixa ao longo da linha de água, 
no entanto de largura bastante mais reduzida. São portanto válidas as considerações 
efectuadas para a REN, no que se refere à barragem, ou seja tratando-se da 
reconstrução de uma obra com mais de 50 anos, a sua existência é anterior à 
delimitação da RAN. A implantação das condutas adutoras de água para rega e 
abastecimento público não afectarão áreas de RAN, uma vez que elas atravessarão a 
linha de água suspensas no corpo da barragem.  
 
A barragem e respectiva albufeira ocuparão áreas de DPH, estando a obra de 
reconstrução sujeita à obtenção de licença no que respeita a esta servidão. 
 
Impacte negativo significativo, ao nível da flora e vegetação, devido à substituição de 
vegetação natural por áreas urbanizadas ou por áreas verdes sem grande interesse do 
ponto de vista da conservação da natureza (campos de golfe). Contudo, a afectação 
da vegetação mais importante (montado de sobro, vegetação ripícola e prados de 
ervas altas e juncos) ocorre em extensões que não são importantes, tendo em conta a 
área total da propriedade.  
 
As principais medidas de minimização dos impactes consistem na sinalização das 
áreas mais sensíveis a preservar, de modo a evitar o acesso com maquinaria pesada 
durante a fase de construção, e na sensibilização dos trabalhadores para a 
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importância da adopção de determinados cuidados na obra, no sentido de evitar a 
destruição de vegetação e de serem preservadas as espécies de maior valor, como os 
sobreiros. Como medida compensatória do abate de sobreiros, maioritariamente para 
implantação das várias infra-estruturas de apoio ao empreendimento, propõe-se que 
as clareiras existentes na propriedade sejam plantadas com exemplares de sobreiro 
em substituição de árvores velhas e doentes. 

 
Impacte negativo ao nível da fauna, devido ao acréscimo dos níveis de perturbação, 
em resultado do aumento do ruído e da presença de pessoas nas áreas onde 
decorrerão as obras associadas ao empreendimento. Esses impactes são 
considerados significativos, dado afectarem algumas espécies com estatuto de 
ameaça em Portugal, em particular aves, embora sejam temporários, já que com a 
finalização da obra os níveis de perturbação diminuirão. A fauna será também 
afectada devido à destruição de vegetação e impermeabilização dos solos, 
particularmente répteis e mamíferos de pequenas dimensões, o que origina impactes 
que poderão ser significativos. 
 
Impacte negativo ao nível da sócio-economia, devido à perturbação da qualidade de 
vida da população residente na proximidade da área de implantação do Projecto, 
principalmente em resultado da perturbação do tráfego associada à circulação de 
veículos pesados. Esse impacte poderá assumir alguma importância e provocar 
incómodo à população de Algoceira, contudo ele far-se-á sentir somente no período 
diurno, uma vez que as obras ocorrerão somente neste período.  

 
As principais medidas preconizadas destinadas a minimizar estes impactes são as 
seguintes: 
 

 Deverá ser assegurada a informação aos habitantes das habitações e 
estabelecimentos comerciais mais próximos da zona da obra sobre os 
trabalhos de construção a desenvolver e os objectivos do Projecto; para isso 
preconiza-se a divulgação do projecto, dos seus objectivos e dos impactes 
positivos e negativos esperados junto da população mais directamente 
influenciada por este (freguesias de São Salvador, Boa Vista dos Pinheiros e 
Longueira/Almograve), através da distribuição de folhetos explicativos e 
afixação de editais e avisos nas Juntas de Freguesia, em igrejas, cafés, 
restaurantes e outros locais públicos de grande afluência; 

 Deverá ser evitada a realização da obra durante os períodos de descanso da 
população nas zonas junto a aglomerados populacionais, designadamente nas 
imediações do lugar de Algoceira. Recomenda-se que os trabalhos sejam 
interrompidos no período compreendido entre as 20h00 e as 8h00 e aos fins-
de-semana; 

 A circulação de viaturas pesadas deverá respeitar as normas de segurança 
rodoviária, em particular no que respeita a velocidades de circulação; 
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Impacte positivo ao nível da sócio-economia, devido à dinamização da economia das 
freguesias mais próximas do local onde será construído o empreendimento, motivada 
pelo afluxo de pessoal que trabalha na obra e criação de novos postos de trabalho. 
Admitindo que um número significativo dos trabalhadores necessários será recrutado 
nas freguesias mais próximas, a construção deste empreendimento será importante 
para as populações locais. 
 
Os elementos patrimoniais existentes na propriedade irão sofrer impactes negativos, 
resultantes quer da sua destruição, quer da alteração da sua envolvente paisagística. 
As medidas minimizadoras propostas, para além do acompanhamento da obra por um 
arqueólogo, envolvem a realização de sondagens arqueológicas de avaliação e a 
realização de uma memória descritiva, com registo documental, fotográfico e 
cartográfico, da casa do Montinho da Ribeira. 
 
Fase de exploração 
Os impactes mais importantes identificados durante a fase de exploração da 
instalação, bem como as medidas de minimização propostas foram os seguintes: 
 
Ao nível da hidrologia (ou seja, na quantidade de água que corre nas linhas de água 
existentes na zona onde será construído o empreendimento), identifica-se um possível 
impacte resultante da reconstrução da barragem. Atendendo a que a água 
armazenada na albufeira será exclusivamente utilizada para fins lúdicos, e que a área 
da albufeira é reduzida, pode-se afirmar que, após o seu enchimento, a água que 
entra é praticamente igual à que sai. Deste modo, está garantido um regime de 
escoamento semelhante ao regime natural, pelo que se considera que o impacte é 
reduzido, ou mesmo nulo, na linha de água da barragem e na Ribeira de Vale de 
Gomes. Quanto à descarga de água residual tratada, em determinados períodos, esse 
caudal não tem qualquer significado, face ao valor de caudal médio mínimo que essa 
ribeira apresenta (o caudal de efluente tratado representa cerca de 2% do caudal 
mínimo médio da ribeira). 
 
Impacte negativo sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, devido 
à utilização de fertilizantes e pesticidas na manutenção dos campos de golfe. Esse 
impacte será pouco significativo, uma vez que a utilização desses produtos não será 
intensiva e obedecerá a um Plano de Gestão Integrado, pelo que esses produtos só 
serão utilizados, se absolutamente necessários e nas quantidades recomendadas e, 
além disso, serão escolhidos os produtos mais inócuos possível. Os esgotos 
domésticos que serão produzidos pelos utilizadores do empreendimento serão 
recolhidos e enviados para a ETAR do empreendimento, onde serão sujeitos a 
tratamento terciário. Refere-se ainda que se prevê a reutilização do efluente tratado na 
rega do campo de golfe, sobretudo no verão, quando o regime hidrológico é menos 
favorável à diluição das cargas poluentes remanescentes, associadas às águas 
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residuais tratadas. Deste modo, não se considera que seja posto em causa o uso 
actual das águas superficiais (rega). Refere-se ainda as possíveis alterações de 
qualidade da água da albufeira, já que existe a possibilidade de degradação da 
qualidade da água das camadas mais fundas. Embora se trate de uma albufeira de 
pequenas dimensões, este aspecto deverá ser acautelado, através de procedimentos 
de exploração destinados a renovar com alguma frequência, a água armazenada. 
Havendo este cuidado, não se prevê que ocorram alterações na qualidade da água 
que possam por em causa o uso recreativo.  
 
Impacte negativo sobre a qualidade do ar, devido ao aumento do tráfego automóvel 
na zona em estudo. Esse impacte é considerado pouco significativo, dado que não se 
prevê a ocorrência de situações de congestionamento de tráfego, dadas as 
características do empreendimento turístico em causa, que oferecem condições de 
permanência dos utilizadores no seu interior por períodos mais ou menos longos, não 
havendo um excessivo aumento do tráfego rodoviário em determinadas horas do dia e 
períodos do ano.  
 
Impacte negativo sobre o ambiente sonoro, devido ao aumento do número de 
veículos automóveis na zona onde será construído o empreendimento. No entanto, tal 
como foi atrás referido, não se prevê que haja grande concentração de veículos 
automóveis nas vias de acesso ao empreendimento, pelo que não será produzido 
muito ruído devido ao tráfego automóvel. O impacte identificado é, assim, pouco 
significativo. 
 
Impacte negativo significativo ao nível da fauna devido à maior perturbação da área 
pelo acréscimo da presença humana; este impacte negativo é compensado por um 
impacte positivo associado à existência de lagos nas áreas dos campos de golfe, o 
que permitirá a colonização por fauna tolerante à presença humana.   
 
Impacte positivo sobre a paisagem, dado que actualmente a área onde será 
construído o empreendimento não possui uma qualidade elevada, em termos 
paisagísticos, e irá ser substituída por outro tipo de ocupação do solo que, pese 
embora mais humanizada, não deixa de marcar de forma positiva a paisagem, dada a 
qualidade do projecto, em termos urbanísticos e de integração paisagística. A 
reconstrução da barragem irá originar alterações na paisagem local, com o 
desaparecimento da estrutura em ruínas e sua substituição por uma estrutura, na 
maior parte em terra, logo bem integrada na paisagem, e com a criação de um espelho 
de água; globalmente, considera-se que a qualidade paisagística do local ficará 
favorecida.  
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Impacte positivo muito significativo ao nível da sócio-economia, devido 
principalmente à criação de novos postos de trabalho, quer no próprio 
empreendimento, quer em empresas de serviços de apoio ao seu funcionamento, e à 
dinamização das actividades económicas no concelho de Odemira e na região onde 
se insere. Com efeito, analisando o efeito que o empreendimento turístico terá a nível 
da sócio-economia, verifica-se que este trará um aumento do emprego, o que irá 
contribuir de uma forma positiva para o desenvolvimento da freguesia e do concelho. 
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6 Acções de acompanhamento ambiental e 
monitorização 

 
Durante a fase de construção, dadas as medidas de minimização propostas, não se 
considera necessário monitorizar as variáveis ambientais afectadas pelo projecto. 
 
Na fase de exploração, recomenda-se a monitorização da qualidade das águas 
residuais tratadas à saída da ETAR, das águas superficiais (Ribeira de Vale Gomes e 
albufeira) e subterrâneas, com uma frequência quinzenal, trimestral e semestral, 
respectivamente.  
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