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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não 

Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do Campo de Golfe “Comporta Links” previsto 

construir dentro da Área de Desenvolvimento Turístico 

2 (ADT2) da Herdade da Comporta, e tem por 

objectivo principal, apresentar à consulta pública a 

informação relevante sobre o projecto e as suas 

previsíveis consequências, de forma sintética e 

acessível tecnicamente.  

O Resumo Não Técnico (RNT) constitui, nos termos 

da legislação comunitária e nacional sobre a Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA), uma das peças do Estudo 

de Impacte Ambiental (um EIA é constituído por RNT, 

Relatório Síntese e Anexos). 

O proponente do projecto é a empresa Herdade da 

Comporta – Fundo de Investimento Imobiliário 

Fechado. 

O campo de golfe constitui uma instalação 

desportiva especializada, sendo a entidade 

licenciadora ou competente para a autorização do 

projecto a Câmara Municipal de Alcácer do Sal.  

O Projecto do campo de golfe é sujeito ao 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental por 

se enquadrar no disposto na alínea f), do n.º 12 do 

Anexo II (campo de golfe com 18 buracos localizado 

em Área Sensível) do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro) (Figura 1).  

O projecto do campo de golfe encontra-se em fase de 

Projecto de Execução, sendo constituído pelos 

seguintes volumes (peças escritas e desenhadas): 

Projecto de Arquitectura do Golfe (Projecto Geral), 

Projecto do Sistema de Rega, Projecto do Sistema de 

Drenagem, Projecto de Integração Paisagística, 

Projecto das Instalações de Manutenção e Casas de 

Apoio, Projecto das Componentes Hidráulicas, Plano 

de Saúde e Segurança e Plano de Gestão Ambiental 

em Obra. 

O Projecto de Execução reflecte detalhadamente a 

intenção do promotor no que se refere à concepção e 

implantação do campo de golfe, estando definido com 

rigor a modelação do terreno, os materiais e espécies 

de flora a utilizar, bem como a sua quantificação. 

 

O EIA, elaborado pela empresa Outras Paisagens – 

Projectos de Arquitectura Paisagista Unipessoal, 

Lda., decorreu entre Outubro de 2009 e Setembro de 

2010, tendo no entanto alguns estudos de suporte 

técnico sido desenvolvidos anteriormente. 
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Figura 1 – Esquema do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental e Pós – Avaliação aplicada à implementação do projecto 

do campo de golfe.  

 

2. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

O campo de golfe localizar-se-á no Loteamento 

urbano n.º 4/2008 – Torre, Parcela 14 – Comporta, 

inserido na ADT2, Herdade da Comporta, freguesia da 

Comporta, concelho de Alcácer do Sal, distrito de 

Setúbal - Desenho 1 (Localização) e Figura 2. 

 

Figura 2 – Localização da área de implantação do campo de golfe 

Comporta “Links”. 

3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A Herdade da Comporta - Fundo de Investimento 

Imobiliário Fechado ao propor este projecto tem como 

objectivo principal aumentar a quantidade e 

qualidade da oferta de equipamentos para a 

prática do golfe na Região do Alentejo Litoral, 

proporcionando ainda a oferta de um equipamento 

com qualidade para a prática de competições 

desportivas de nível internacional.  

 

Do ponto de vista estratégico, a construção deste 

campo de golfe conjuntamente com a promoção das 

intervenções previstas para o desenvolvimento 

turístico da Herdade da Comporta, contribuirá para o 

desenvolvimento da costa alentejana., implicando 

necessariamente uma alteração do seu perfil e do 

posicionamento da oferta turística da região. 
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4. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Loteamento Urbano aprovado encontra-se 

abrangido pelo Plano de Pormenor da ADT2. Este 

Plano assegura a compatibilidade e a conformidade 

com as orientações e requisitos constantes dos 

demais instrumentos de ordenamento do território que 

serão referidos no presente documento no capítulo 

relativo à “Descrição da zona onde se insere o 

projecto” na matéria referente ao Ordenamento do 

Território. 

O Plano de Pormenor da ADT2, e consequentemente 

o Loteamento Urbano, por se localizar dentro do Sitio 

de Importância Comunitária (SIC) Comporta - Galé 

(PTCON00034), ao abrigo da Portaria n.º 829/2007 de 

1 de Agosto, foi objecto de um Estudo de Incidências 

Ambientais (EIncA), o qual obteve por parte do 

Instituto de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade (ICNB) parecer favorável condicionado 

a) ao reconhecimento da inexistência de alternativas 

ao projecto apresentado, b) ao reconhecimento de 

relevante interesse público e c) ao cumprimento de 

determinadas medidas ambientais compensatórias, 

direccionadas à conservação de habitats e espécies 

classificadas, à aplicação de medidas de divulgação e 

educação ambiental, entre outras. 

O reconhecimento da ausência de soluções 

alternativas e da sua necessidade por razões 

imperativas de reconhecimento público, incluindo de 

natureza social e económica, e o estabelecimento das 

respectivas medidas compensatórias consta de 

Despacho Conjunto do Ministro do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional e do Ministro da Economia e da Inovação, 

emitido a 7 de Dezembro de 2007 e publicado no 

Despacho n.º 2173/2008, de 23 de Janeiro. 

De acordo com o Despacho Conjunto, o promotor do 

campo de golfe fica obrigado à implementação de uma 

Área de Compensação com 254 ha, localizada a Norte 

da ADT2, para intervenção direccionada à 

conservação de habitats. Fica ainda obrigado à 

aplicação de medidas integradas no programa de 

controlo de acessos às áreas naturais e florestais do 

Sítio Comporta – Galé, e à aplicação de medidas de 

divulgação e educação ambiental. 

Recentemente, a área de implantação do projecto foi 

objecto de suspensão e de estabelecimento de 

medidas preventivas no âmbito do Plano de Pormenor 

da ADT2, objecto de parecer favorável da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo e aprovadas pela Assembleia Municipal de 

Alcácer do Sal em 28 de Setembro de 2010. Através 

das medidas preventivas ficam proibidas todas as 

operações urbanísticas e demais acções que não 

tenham por objecto ou não se destinem à prossecução 

do projecto, alvo do presente Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA).  

Assim, do ponto de vista dos instrumentos de gestão 

territorial aplicáveis, o projecto objecto do actual EIA., 

é conforme com o regime decorrente da referida 

suspensão e das medidas preventivas aprovadas. 

A proposta para suspensão do Plano sustenta-se na 

opção de construção de um campo de golfe (com 

38,5 ha de área relvada), em vez dos dois previstos no 

plano aprovado (que totalizavam cerca de 64 ha de 

área relvada), o que permite o incremento da área a 
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renaturalizar (acréscimo de 15%), e uma optimização 

de gestão com especial relevância para os aspectos 

relacionados com o consumo de água para rega 

(redução de 46%), de energia, de fitofármacos e 

adubos e da produção de resíduos vegetais, com a 

consequente minimização dos potenciais impactes 

negativos a eles associados. 

Estando em causa apenas uma alteração na solução 

de implantação do campo de golfe, de natureza 

estritamente urbanística, a matriz identitária do Plano 

de Pormenor não sofre qualquer alteração, mantendo-

se inalterados os objectivos que o Plano Pormenor 

consagra relativamente à estrutura verde, na qual se 

integra o campo de golfe, o qual deverá ser um campo 

de elevada categoria que, pela sua qualidade, 

constitua uma verdadeira "âncora" do 

desenvolvimento turístico de toda a Herdade da 

Comporta.  

 

5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O Projecto de Execução do Campo de Golfe da ADT2 

visa a construção de um campo de golfe com 18 

buracos, numa área total de 145,1 ha (Gráfico 1). 

O número estimado de utentes é da ordem dos 10.000 

a 20.000 jogadores/ano, para uma taxa máxima de 

ocupação de 140 jogadores em campo/dia.  

O campo de golfe é constituído por áreas relvadas, 

áreas de integração paisagística envolventes e as infra-

estruturas necessárias ao seu funcionamento  

(Desenho 2 (Planta do Campo de Golfe)).  

 

Total de áreas 

a renaturalizar 

67%

área de 

Bunkers 3%

áreas relvadas 

26%

Caminhos 3%

Instalações 

de apoio

1%

 
 

� Área relvada  38,6 ha 
� Obstáculos de areia (bunkers) 5,0 ha  
� Área a regenerar 97,0 ha  
� Caminhos 3,0 ha  
� Instalações de apoio 1,5 ha 
  

Gráfico 1 – Divisão das áreas que integram o campo de golfe 

O Campo de Golfe “Comporta Links” integra 

instalações de apoio à manutenção do campo de 

golfe, instalações de apoio ao jogador, percursos 

pedonais e de circulação de viaturas de manutenção, 

segurança e transporte de utentes do golfe e infra-

estruturas imprescindíveis ao normal funcionamento e 

operação do campo de golfe, nomeadamente: 

reservatórios, estação de bombagem, rede de rega e 

rede de drenagem. 

Na concepção do projecto teve-se em consideração: 

� A minimização da movimentação geral de 

terras, procurando-se um equilíbrio entre as 

escavações e os aterros, ou seja, todo o 

material de escavação (cerca de 553 dam3) 

será utilizado em zonas de aterro;  

�  O rigoroso cumprimento das zonas de 

segurança necessárias para que tanto os 

jogadores, como os espectadores ou os 

(Obstáculos de areia) 
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utentes das habitações e caminhos 

existentes na envolvente, possam estar em 

segurança, de acordo com as 

recomendações emanadas do Instituto do 

Desporto de Portugal, I.P. (IDP). 

As zonas de jogo serão enquadradas em zonas 

naturais (áreas a regenerar) que permitem uma boa 

integração paisagística do campo de golfe. Estas 

áreas ocuparão cerca de 97 ha (67%) da área total 

afecta ao campo de golfe. Serão zonas onde se 

privilegia a manutenção das espécies arbustivas 

originárias do local, contribuindo-se deste modo para a 

requalificação ambiental do local e o incremento da 

Biodiversidade local (Figura 3).  

 
Figura 3 – Exemplo de aplicação do conceito de integração 

paisagística. 

A distribuição da vegetação, em particular das árvores, 

obedeceu a critérios de adaptabilidade biofísica, 

criação e reforço de enfiamentos visuais, segurança e 

conforto dos jogadores. As espécies arbóreas 

escolhidas são: Carvalho Cerquinho, Medronheiro e 

pontualmente Pinheiro manso. 

Durante a fase de construção prevêem-se as 

seguintes operações: instalação de estaleiro e acesso 

à obra, limpeza do terreno e outros trabalhos 

preliminares, decapagem de terra vegetal, 

movimentação geral de terras e modelação das zonas 

de jogo, construção de caminhos de golfe e de apoio à 

manutenção, construção das zonas de jogo, instalação 

do sistema de rega e do sistema de drenagem, 

execução de plantações e sementeiras, construção do 

edifício de apoio à manutenção e do parque de 

estacionamento e desmantelamento do estaleiro. 

Durante a fase de operação/exploração prevêem-se 

as seguintes operações: rega, cortes de relva e 

limpeza de espécies vegetais infestantes, aplicação de 

fertilizantes e fitofármacos, acções de manutenção das 

viaturas, equipamentos e infra-estruturas afectas ao 

campo de golfe. Nesta fase prevê-se uma gestão 

integrada das várias acções que conduza a uma 

gestão ambientalmente sustentável, em harmonia com 

a envolvente natural. Para o cumprimento deste 

objectivo contribui significativamente a instalação de 

um sistema de rega computorizado, apoiado numa 

estação meteorológica automática, conforme previsto 

no projecto.   

6. ALTERNATIVAS ANALISADAS 

Durante o desenvolvimento do Projecto de Execução e 

do respectivo EIA foram analisadas as potenciais 

alternativas referentes a: 

� Desenho ecológico do campo de golfe (áreas a 

renaturalizar versus áreas a ocupar com relva),  

� Espécies de relva (espécies adaptadas às 

condições edafoclimáticas do local e às origens 

de águas disponíveis para rega),  
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� Origens de água (furos ou Estação de 

Tratamento de Águas Residuais - ETAR), 

� Drenagem das áreas de jogo (bacias de 

dissipação ou pontos de infiltração directa no 

solo), 

representando a versão final do Projecto de Execução 

o reflexo da analise efectuada. 

O projecto do campo de Golfe da ADT2 (Comporta 

Links) foi elaborado de forma a dar cumprimento aos 

requisitos estabelecidos para as fases de 

planeamento, projecto e construção estabelecidas no 

novo programa de Certificação Ambiental para 

projectos de Golfe - Programa Legacy (programa 

Legado), desenvolvido pela Golf Environment 

Organization (GEO) (organização não governamental, 

sem fins lucrativos, que visa ajudar a indústria do 

Golfe a elevar os padrões de sustentabilidade no ciclo 

de vida dos seus produtos). 

O programa visa reconhecer mundialmente os 

projectos de golfe que produzam resultados 

sustentáveis, ao nível ambiental, social e económico. 

A Herdade da Comporta, através do projecto 

Comporta Links, iniciou a colaboração com a GEO em 

Julho de 2010, sendo este projecto considerado um 

caso de estudo para aferição do modelo proposto no 

âmbito do novo programa da GEO. 

Tendo por base os requisitos estabelecidos para o 

desenho sustentável deste campo de golfe, os 

arquitectos desenvolveram o projecto de acordo com o 

seguinte: 

o Definição das áreas de jogo de forma integrada e 

coerente com as características da paisagem 

local; 

o Modelação adequada das áreas de jogo, 

integrando-as na topografia envolvente;  

o Manutenção de corredores de vegetação entre 

as diversas zonas de jogo de modo a permitir a 

conexão entre o golfe, a estrutura ecológica 

proposta para a ADT2 e a sua envolvente;  

o Redução da área relvada ao mínimo 

indispensável e adequado para garantir a 

qualidade do jogo, reduzindo consequentemente 

o consumo de água, energia e químicos; 

o Definição de áreas onde se irá promover a 

regeneração natural, com potencial auxílio de 

processo de propagação por sementeira ou por 

plantação de espécies originárias do local criadas 

em viveiro; de forma a aumentar o valor 

ecológico e a biodiversidade das áreas de 

enquadramento paisagístico; 

o A drenagem do campo de golfe será através de 

bacias de dissipação, com ajuda de biofiltros, não 

sendo permitida a drenagem ou escorrência 

superficial directa para o subsolo, sem passar por 

um biofiltro. 

Em relação ao tipo de relvas a utilizar no campo de 

golfe, foram analisadas as seguintes alternativas:  

� Alternativa 1 – Utilização de uma única 

variedade de relva adaptada a clima frio; 

� Alternativa 2 – Utilização de uma única 

variedade de relva adaptada a clima quente; 

� Alternativa 3 – Utilização de mistura de 

variedades de espécies de relvas de clima 



 

 

VoI-RNT.doc 
 

Estudo de Impacte Ambiental do Campo de  

Golfe – Comporta “Links” na ADT2 

Volume I – Resumo Não Técnico  

7 

frio ou de mistura de variedades de espécies 

de relvas de clima quente; 

A alternativa 3, nomeadamente, a mistura de espécies 

de relva do tipo clima frio foi considerada a melhor 

opção, do ponto vista ambiental e do ponto de vista do 

projecto, uma vez que: 

� as temperaturas óptimas de crescimento 

deste tipo de relva correspondem à altura de 

maior fluxo de jogadores no campo de golfe 

(Primavera e Inverno); 

� um estudo desenvolvido pela Audubon 

Environmental (organização não 

governamental, sem fins lucrativos, que 

desenvolveu programas de certificação 

ambiental de campos de golfe) revelou que 

as espécies de clima frio estavam mais bem 

adaptadas às condições existentes na zona 

do projecto, nomeadamente no que diz 

respeito aos factores: solos, condições de 

humidade relativa, nutrientes, oxigénio e 

tráfego; e 

� uma mistura de diferentes espécies permite 

uma maior adaptabilidade às condições 

locais (por exemplo com maior ou menor 

exposição solar) e uma maior resistência a 

eventuais pragas e doenças (por exemplo, 

os fungos atacam com maior ou menor 

intensidade diferentes espécies de relva). 

Quanto à origem de água para rega do campo de 

golfe, consideraram-se 3 alternativas: 

� Alternativa 1 – Utilização dos recursos hídricos 

subterrâneos a partir de 3 furos existentes nas 

imediações do campo de golfe; 

� Alternativa 2 –  Utilização mista, com recurso 

preferencial a água residual tratada na ETAR do 

Loteamento ADT2, complementado sempre que 

necessário com caudais de origem subterrânea; 

e 

� Alternativa 3 – Utilização mista, com recurso 

preferencial a água residual tratada na ETAR do 

Loteamento da ADT2, complementado com os 

caudais provenientes dos aglomerados urbanos 

da Comporta e da Torre, também a serem 

tratados na mesma ETAR, associado sempre 

que necessário, e em último recurso, aos caudais 

de origem subterrâneos. 

A alternativa adoptada a médio/longo prazo foi a 

Alternativa 3, onde se considera a utilização dos 

caudais provenientes dos sistemas de saneamento do 

Loteamento da ADT2, da Comporta e da Torre, após 

efectuado o seu tratamento em conjunto na ETAR da 

ADT2, permitindo assim uma maior reutilização de 

caudais de águas residuais domésticas. Nesse 

sentido, a totalidade dos caudais de águas residuais 

produzidos, serão objecto de um tratamento até ao 

nível terciário, para que fiquem com as necessárias 

características físicas, químicas e bacteriológicas 

compatíveis com a sua aplicação na rega do campo 

de golfe 

No que diz respeito à drenagem consideraram-se 2 

alternativas: 

� Alternativa 1 – Caudais superficiais e 

subsuperficiais recolhidos através de poços 

locais e dispersos de infiltração; 

� Alternativa 2 – Caudais superficiais e 

subsuperficiais recolhidos através de 

câmaras sumidouras, interligadas através de 
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uma rede de drenagem subterrânea com 

destino a uma bacia de dissipação, fora da 

zona de jogo, para tratamento por biofiltros e 

posterior infiltração (Figura 4). 

 

Figura 4 – Esquema de Bacias de dissipação associadas ao 

coberto vegetal (Prossistemas, 2010). 

A alternativa 2 foi a adoptada pois corresponde a uma 

solução capaz de dar uma resposta mais eficiente do 

ponto de vista ambiental no que diz respeito à 

protecção dos recursos hídricos subterrâneos. 

7. DESCRIÇÃO DA ZONA ONDE SE INSERE O 

PROJECTO 

Para se ter a percepção dos efeitos que o projecto do 

Campo de Golfe “Comporta Links” poderá causar, foi 

feita uma caracterização do estado actual do 

ambiente. Essa análise, que foi baseada em pesquisa 

bibliográfica, em estudos elaborados pela Herdade da 

Comporta, e complementada com os necessários 

trabalhos de campo, permitiu identificar quais os 

aspectos mais ou menos relevantes, ajustando-se 

assim a profundidade de análise de cada  

componente.  

Apresenta-se em seguida uma breve descrição da 

zona onde se irão sentir os efeitos do projecto, 

referindo-se os vários aspectos abordados ao longo do 

EIA. 

O CLIMA é característico das regiões mediterrânicas, 

com influência atlântica. 

 

Figura 5 – Mapa da área de estudo com hipsometria e linhas de 

festo. 

Relativamente à GEOLOGIA e GEOMORFOLOGIA, o 

terreno apresenta uma topografia, relativamente 

suave. A variação altimétrica é da ordem dos 22,5 m, 

sendo a cota mais alta de 30 m e a mais baixa 

próxima dos 7,5 m (Figura 5). 

De acordo com a carta geológica de Alcácer do Sal, à 

escala local na zona de implantação do campo de 

golfe da ADT2 ocorre a seguinte unidade geológica – 

Dunas. 

No que diz respeito aos SOLOS e CAPACIDADE DE 

USO DO SOLO, os solos são arenosos, soltos, mais 

ou menos ácidos e muito pouco ou nada 

diferenciados, possuindo, quando muito, um delgado 

horizonte superficial com pequena acumulação de 

matéria orgânica (designados de Regossolos 

psamíticos não húmidos) os quais estão presentes, 

em complexo, com solos evoluídos com matéria 

orgânica à superfície, com elevada acidez, que se 

formam em zona de pinhal (designados de Podzois 
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não Hidromórficos sem surraipa). Este complexo de 

solos está presente, em pequena percentagem, na 

área poente do terreno de implantação do campos de 

golfe. Os solos dominantes na área afecta ao campo 

de golfe da ADT2, caracterizam-se por ser solos 

evoluídos, com baixa retenção hídrica, o que 

consequentemente lhes confere uma muito baixa 

capacidade de uso agrícola ou florestal (Figura 6).  

Relativamente aos RECURSOS HÍDRICOS, o campo 

de golfe insere-se na bacia hidrográfica do rio Sado e 

na sub-bacia da Ribeira do Arroio da Pernada do 

Marco. A área de implantação apresenta elevadas 

taxas de infiltração devido à natureza dos seus solos, 

pelo que não existem elementos de água à superfície. 

 

Figura 6 – Aspecto geral da área de incidência do projecto 

Quanto às águas subterrâneas, o campo de golfe 

localiza-se no limite SW do designado Sistema 

Aquífero T3-Bacia do Tejo e Sado, Margem Esquerda, 

caracterizado por possuir dois subsistemas, um 

superficial e outro profundo, com produtividades 

médias e altas. A área de estudo corresponde a uma 

zona de descarga do aquífero profundo, que 

actualmente alimenta o aquífero superficial (o nível do 

subsistema profundo é ligeiramente superior ao do 

subsistema superficial). Alguns sectores apresentam 

artesianismo positivo em épocas de águas altas. 

No subsistema superficial, em zonas não influenciadas 

pelas extracções, a descarga faz-se para as linhas de 

água adjacentes e para o mar. Daí poder ser 

considerado que o subsistema profundo alimentará as 

formações de cobertura.  

Em termos de qualidade de água subterrânea, de 

acordo com análises efectuadas aos furos existentes 

na área de implantação do projecto e com dados 

disponibilizados no Sistema Nacional de Informação 

de Recursos Hídricos (SNIRH), a qualidade de água 

varia entre a classificação A2 (água sujeita a 

tratamento físico, químico e desinfecção) e A1 (água 

sujeita a tratamento físico e desinfecção), entre os 

anos de 2005 para 2007, respectivamente. Estes 

parâmetros revelam que a água do aquífero é de boa 

qualidade, necessitando apenas o mínimo de 

tratamento para tornar a água potável (A1 - 

Tratamento físico e desinfecção, de acordo com o 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto - 

requisitos de qualidade das águas doces superficiais 

destinadas ao consumo humano).  

Conclui-se desta forma, que as águas subterrâneas 

são aptas para a rega do campo de golfe, não 

necessitando de tratamentos adicionais.  

Em termos de avaliação da vulnerabilidade à 

contaminação, o aquífero apresenta uma 

vulnerabilidade de moderada a alta no subsistema 

superficial e de baixa no subsistema profundo. 

Relativamente aos RECURSOS BIOLÓGICOS esta 

área está, há muitas décadas, sujeita a exploração 
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florestal, sobretudo com pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster). Este tipo de utilização do solo implica 

intervenções regulares no terreno, inerentes às 

práticas culturais e à remoção dos pinheiros atacados 

pela doença. Estas intervenções determinam a 

degradação da vegetação acompanhante do pinhal, 

rejuvenescendo a sucessão ecológica. Por este 

motivo, toda esta área apresenta todo o elenco de 

estruturas de vegetação características de areias 

ocupando áreas muito extensas no litoral centro e sul 

do país.  

Outro aspecto relevante consiste no facto de muitas 

das espécies características das várias associações 

terem capacidade de regenerar a partir de toiça. É o 

caso dos tojos, dos zimbros e dos sargaços, ao 

contrário, por exemplo, das urzes. Por este motivo, 

intervenções repetidas no pinhal, inerentes às práticas 

culturais, tendem a fazer com que algumas espécies 

estejam sobre-representadas, enquanto outras são 

muito escassas ou mesmo ausentes, gerando-se 

assim exemplos pouco característicos dos habitats 

classificados.  

 

No Estudo de Incidências Ambientais realizado para 

o PLANO DE PORMENOR da ADT2 (empresa 

Ecossistema, 2007) foram identificados os seguintes 

habitats:  

1.1.1.1. Habitat 2250* – Dunas 
litorais com Juniperus spp. 
Habitat representado por 

zimbrais dominados ou co-

dominados por Zimbro-galego (Juniperus 

navicularis), espécies limitadas a um âmbito 

geográfico reduzido, que só é possivel encontrar 

de forma natural no território sadense. Este 

habitat ocorre frequentemente em mosaico com 

formações de líquenes (vegetal que vive no solo, 

nas árvores, nas pedras, formado de um talo 

achatado e ramoso, em que vivem associados 

(simbiose) cogumelo e alga) do género Cladonia 

sp. Actualmente, o habitat  2250* – Dunas litorais 

com Juniperus spp. ocorre nos locais já 

cartografados em 2007, ainda que em estado de 

degradação mais intenso. Em alguns locais, a 

presença de espécies características desta 

associação restringe-se à espécie Zimbro-galego, 

pelo que a sua integração neste habitat se 

considere duvidosa.  

 

Habitat 2150* - Dunas fixas descalcificadas 

atlânticas (Calluno-Ulicetea) 

Este tipo de habitat está 

representado por tojais-urzais 

litorais (dominados ou co-

dominados por Ulex australis 

subsp. Welwitschianus - subtipo 

Dunas fixas com tojais-urzais e tojais-estevais de 

areias com Ulex australis subsp. welwitschianus 

2150pt1, característicos de areias podzolizadas 

(areias com alguma acidez) do Centro e Sul do país).  

O estado de conservação deste habitat na área de 

incidência do projecto é muito baixo, porque em 

muitos locais, embora os tojais-urzais litorais (Ulex 

australis subsp. Welwitschianus) sejam claramente 

dominantes, as outras espécies características são 

escassas. Este habitat subsiste exclusivamente em 



 

 

VoI-RNT.doc 
 

Estudo de Impacte Ambiental do Campo de  

Golfe – Comporta “Links” na ADT2 

Volume I – Resumo Não Técnico  

11 

três locais, que, nos três casos, constituem manchas 

de dimensões muito pequenas, não atingindo 1000 m2.  

Ainda que seja considerado um habitat de 

conservação prioritária, é um habitat muito abundante 

em Portugal, que ocorre pelo menos desde o Cabo de 

Sines até Muge, ocupando áreas muito extensas. 

Habitat 2260 – Dunas com vegetação esclerófila 

(vegetação adaptada à salinidade e secura 

extrema) da Cisto-Lavenduletalia 

Este habitat é 

caracterizado por 

comunidades arbustivas 

espinhosas, dominadas 

pelo Tojo. (género Stauracanthus sp) e outros 

arbustos espinhosos. Na área de estudo está 

representado pelos tojais/tomilhais (da associação 

Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoides). 

Na área de incidência do projecto este habitat é 

dominado por Tojo-manso (Stauracanthus 

genistoides), Sargaço (Halimium halimifolium), 

Perpétua-das-areias (Helichrysum picardii) ou Tomilho 

(Thymus capitellatus), conforme os locais. São 

frequentes, embora não dominantes, as espécies 

características de outras associações, 

designadamente: erva pichoneira (Corynephorus 

canescens var. maritimus), tojais-urzais litorais (Ulex 

australis subsp. Welwitschianus), entre outras. 

Em alguns locais, contacta com formações mais 

evoluídas, designadamente com as associações de 

tojais-urzais litorais (Erico umbellatae-Ulicetum 

welwitschianii), e mais raramente com zimbrais de 

Zimbro-galego (Daphno gnidii-Juniperetum 

navicularis). 

No Sítio da Comporta/Galé, 

o endemismo lusitano 

(espécie que apenas se 

desenvolveu nesta região) 

Armeria rouyana, espécie de conservação prioritária 

ocorre neste habitat.  

 

Habitat 2330 – Dunas interiores com prados 

abertos de Corynephorus e Agrostis 

Trata-se de um habitat 

constituído por vegetação pioneira, que pode ser 

encontrada em toda a área de incidência do projecto, 

em mosaico apertado com os habitats descritos 

anteriormente. No entanto, com a rápida recuperação 

das áreas de matos, prevê-se que, no prazo de um 

ano, esta mancha seja substituída pelo habitat  2260 – 

Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-

Lavenduletalia. 

As alterações recentes à estrutura da vegetação 

decorreram de operações de manutenção florestal, 

designadamente o corte selectivo de vegetação para 

prevenção de fogos e sobretudo da situação 

excepcional de combate à infestação pelo nemátodo 

(doença do pinheiro).  

Neste âmbito, em alguns locais foi necessário 

proceder ao corte raso do pinhal e da vegetação 

acompanhante, estando actualmente o terreno no 

início da recuperação da vegetação, assistindo-se à 

colonização por plantas de crescimento mais rápido 
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características das primeiras etapas de sucessão, e ao 

rebentamento de toiça das espécies arbustivas.  

 
Relativamente há ocorrência de espécies de FAUNA, 

pode afirmar-se que a área de estudo pode apresentar 

elementos de importância para a conservação da 

fauna de mamíferos, salientando-se a potencial 

presença de Toirão (Mustela putorius) e de Gato-bravo 

(Felis silvestris), espécies com estatuto de 

conservação desfavorável em Portugal (Figura 7). 

 

Figura 7 - Da esquerda para a direita: Gato-bravo (Felis silvestris) 

e de Toirão (Mustela putorius). 

A avifauna da área de estudo não apresenta um valor 

excepcional no contexto nacional. A avifauna é 

relativamente pobre, ao contrário do que acontece 

com a avifauna nas zonas húmidas próximas. O 

elenco de espécies é dominado por aves de habitat 

florestal, ocorrendo apenas uma única espécie com 

estatuto de conservação desfavorável - Águia-cobreira 

(Circaetus gallicus). 

 

Do ponto de vista do PATRIMÓNIO, não foram 

identificados valores patrimoniais em toda a área de 

incidência do projecto. 

Em termos SOCIOECONÓMICOS a análise só pode 

ser entendida a nível regional, extravasando-se o 

contexto local da área de incidência do projecto. 

Assim, numa perspectiva mais abrangente, temos que 

a Herdade da Comporta inclui sete aglomerados e 

abrange as freguesias da Comporta e do Carvalhal, 

pertencentes aos concelhos de Alcácer do Sal e 

Grândola, da sub-região do Alentejo Litoral, a qual tem 

registado uma dinâmica positiva, mas limitada, de 

desenvolvimento como destino turístico, 

fundamentalmente em torno do sol e praia. 

De acordo com os dados do Instituto Nacional da 

Estatística (INE), existem actualmente nos concelhos 

de Alcácer do Sal e de Grândola apenas nove 

empreendimentos turísticos (um hotel, três hotéis-

apartamentos, duas pousadas e três pensões). Em 

termos de procura turística, registaram-se, em 2005, 

cerca de 84 mil dormidas, predominantemente 

oriundas do mercado nacional, em estabelecimentos 

hoteleiros. 

O Alentejo Litoral conta ainda com um baixo grau de 

desenvolvimento no que diz respeito ao turismo de 

golfe, sendo a sua oferta na região condicionada pela 

oferta insuficiente de hotéis junto dos percursos de 

golfe, quer em termos de capacidade, quer em termos 

de classificação. 

O desenvolvimento do sector do turismo na região 

pode constituir um elemento determinante na evolução 

da situação existente. 

Esta vertente continuará a afirmar-se como factor de 

atracção e de desenvolvimento. A criação a prazo, de 

um pólo de desenvolvimento turístico que aposta 

sobretudo no crescimento acentuado a nível 

quantitativo e de criação de valor, estruturado pelo 

aproveitamento do sol e praia, complementado com o 

desenvolvimento do turismo residencial, associado a 

produtos como o golfe, lazer, saúde e bem-estar, terá 

previsivelmente um efeito estruturante na economia e 

no emprego, com forte incidência no concelho de 
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Alcácer do Sal, pelo significativo montante de 

investimento exigido. 

Na sub-região em estudo regista-se assim a 

sistemática transformação do território em relação ao 

uso de espaços florestais de produção, actualmente 

afectada pelo nemátodo do pinheiro, para uma 

utilização turística de baixa a média densidade.  

O sector terciário é predominante na estrutura do 

emprego. O sector primário continua, porém, a deter 

um peso significativo na formação do emprego. O 

peso global do sector secundário é relativamente 

relevante. 

O número de desempregados e as taxas de 

desemprego, em 2001, eram de 10,1% em Alcácer do 

Sal e 9,4% em Grândola. Considerando o número de 

desempregados registados nos Centros de Emprego, 

os desempregados residentes em Alcácer do Sal 

totalizavam 234 em Setembro de 2007, contra 380 em 

Dezembro de 2006. Em Grândola, o número de 

desempregados registados era de 181 em Setembro 

de 2007, e 255 em Dezembro de 2006. 

Em termos da PAISAGEM, a área de incidência do 

projecto inclui-se na Unidade de Paisagem (UP) 

“Pinhais do Alentejo Litoral”, que abrange áreas 

costeiras e áreas de pinhal interior, nas quais a ligação 

visual com o mar praticamente não ocorre (Figura 8). 

 
 

Figura 8 – Interior dos lotes destinados ao campo de golfe (Junho 

2010) 

A sub-unidade de paisagem identificada – zona 

florestal - Pinhal bravo - é resultado do cruzamento da 

caracterização (fisiografia, hipsometria, declives, 

exposições, solo e ocupação do solo e clima). 

Esta região do país está, há muitas décadas, sujeita a 

exploração florestal, sobretudo com pinheiro-bravo 

(Pinus pinaster) e pinheiro-manso (Pinus pinea). Este 

tipo de utilização do solo implica intervenções 

regulares no terreno, inerentes às práticas culturais. 

Estas intervenções determinam a degradação da 

vegetação acompanhante do pinhal, rejuvenescendo a 

evolução natural da vegetação.  

As práticas que têm vindo a ser utilizadas na luta 

contra a doença do pinheiro (nemátodo do pinheiro) 

têm obrigado a diversos cortes nestas matas de 

pinheiro bravo. Contudo, apesar das diversas 

intervenções fitossanitárias, ocorridas nos últimos dez 

anos, o tipo de solo e os pinheiros-bravos e mansos, 

conjugados com a baixa altitude, um clima 
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mediterrânico mas com influência marítima e com 

escassa densidade populacional, continuam a ser os 

elementos que mais marcam o carácter desta 

paisagem, dando origem a uma paisagem 

homogénea, sem elementos relevantes que se 

destaquem do quadro natural. 

No que se refere aos Instrumentos de 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO e Servidões e 

Restrições de Utilidade Pública aplicáveis, para a 

avaliação da conformidade do projecto com os 

requisitos referidos na legislação de Ordenamento do 

Território em vigor foram identificados e analisados os 

Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis à área de 

implantação do projecto, nomeadamente: 

� Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejano (PROTA), que não 

vincula particulares; 

� Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

(POOC) Sado-Sines; 

� Plano Sectorial da Rede Natura (PSRN) 

2000, integrando o Sítio de Interesse 

Comunitário (SIC) da Comporta-Galé 

(PTCON00034); e 

� Plano Director Municipal (PDM) de Alcácer 

do Sal. 

� Plano de Pormenor (PP) da ADT2. 

 

Da análise efectuada constata-se que o projecto não 

colide com o estipulado nos documentos referidos, 

tendo-se procedido em conformidade para que o 

campo de golfe agora em análise fosse devidamente 

enquadrado no Plano de Pormenor da ADT2 (1 único 

campo em vez dos 2 campos de golfe previstos 

anteriormente), conforme já explicado no capítulo de 

“Enquadramento Legal”. Na área de incidência do 

projecto foram identificadas servidões ou restrições de 

utilidade pública, nomeadamente, linhas aéreas de 

transporte de energia eléctrica de alta tensão e média 

tensão, devendo as suas áreas de servidão ser 

respeitadas na implantação do campo de golfe.  

 

O Alvará de loteamento n.º 1/2010 com obras de 

urbanização, que titula a aprovação da operação de 

loteamento e respectivas obras de urbanização sobre 

o prédio denominado Lugar da Torre, parcela 14, foi 

emitido a 30 de Abril de 2010. O alvará inclui uma 

ETAR e dois Reservatórios associados aos Furos que 

irão assegurar o abastecimento de água. 

O loteamento urbano e os projectos de obras de 

urbanização aprovados, respectivamente, através das 

deliberações da CMAS de 14/08/2008 e 4/02/2010, 

respeitam o disposto no PP da ADT da Comporta – 

ADT2, aprovado em 29 de Fevereiro de 2008. 

No que se refere à SAÚDE PÚBLICA, o principal 

problema na zona de implantação do Loteamento da 

ADT2 diz respeito à presença de mosquitos. A 

Herdade da Comporta tem dentro dos 12 500 hectares 

que abrange, uma área com 1 000 ha ocupada com 

arrozais. Como é do conhecimento geral, este tipo de 

cultura é propício à ocorrência de mosquitos. Por esse 

facto, a Herdade da Comporta, juntamente com os 

municípios de Alcácer do Sal e Grândola e o Instituto 

de Medicina Tropical, promoveu uma acção de 

combate à população de mosquitos existentes nos 

seis mil hectares de arrozais da região. O projecto, 

que envolveu o estudo e a identificação dos sítios 

onde há criação de mosquitos e a definição do plano 

de acção, por uma empresa grega especializada no 
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combate aos mosquitos, de modo ecológico, a 

Ecodevelopment, teve início em Abril de 2008. 

Ao nível da QUALIDADE DO AR, poder-se-á afirmar 

que esta é de boa qualidade já que não existem fontes 

de poluição do ar com significado na envolvente 

próxima da ADT2. A qualidade do ar desta zona é 

apenas influenciada pelo transporte de poluentes 

provenientes de áreas urbanas e industriais situadas a 

alguma distância.  

A área de implantação do projecto e envolvente 

localiza-se numa zona sem fontes de RUÍDO 

significativas. Actualmente, dentro da ADT2 não existe 

qualquer tipo de ocupação humana. A única fonte 

ruidosa com influência na área em estudo é a Estrada 

Regional 261, a qual se situa junto ao limite poente da 

ADT2, fazendo-se sentir a sua influência apenas numa 

faixa reduzida (a ultrapassagem dos limites 

regulamentares ocorre apenas a distâncias inferiores a 

20 m da Estrada Regional 261 , mais ou menos  a 5 m 

para o interior do limite poente do plano, não 

abrangendo a área do Campo de golfe). 

A gestão dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

(RSU) produzidos na área do Município de Alcácer do 

Sal é da responsabilidade do Município, que integra a 

Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM, 

empresa que tem como objectivo gerir o sistema 

integrado de recolha, tratamento e valorização dos 

resíduos sólidos urbanos da área territorial dos 

municípios associados da Associação de Municipios 

Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente 

(AMAGRA). A Ambilital integra os sete concelhos do 

Alentejo Litoral, entre os quais Alcácer do Sal, 

abrangendo uma população de 119.553 habitantes e 

uma área de 6.408 km2. 

 

8. EVOLUÇÃO DA ÁREA NA AUSÊNCIA DE 

PROJECTO  

O projecto do campo de golfe insere-se na área 

abrangida pela operação de loteamento urbano da 

ADT2. A não implementação do campo de golfe 

resultará em lotes urbanos não intervencionados e que 

ficarão expectantes, com reflexo no custo da gestão 

das infra-estruturas urbanas do Loteamento. Salienta-

se ainda que a não execução do projecto resulta no 

incumprimento do Plano Pormenor, nomeadamente no 

que este consagra relativamente à estrutura verde, 

nomeadamente que esta estrutura deve integrar um 

campo de golfe de alto "standard" que, pela sua 

qualidade, constitua uma verdadeira "âncora" do 

desenvolvimento turístico de toda a Herdade da 

Comporta e da região. 

Considerando a evolução da área de intervenção na 

ausência da implantação do campo de golfe 

(alternativa 0) prevê-se que a vegetação possa evoluir 

para um estádio mais naturalizado. Por outro lado, o 

ataque do nemátodo do pinheiro tem tendência a 

agravar, obrigando a diversos cortes nas matas de 

pinheiro bravo. Assim, não parece haver perspectivas 

de manutenção das manchas florestais na área dos 

lotes devido à inexistência de meios para um controlo 

definitivo da recorrência do aparecimento do 

nemátodo do pinheiro.  

Visto os lotes de golfe estarem localizados no interior 

de um Loteamento urbano, não existem perspectivas 
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de utilização agrícola do local. Este aspecto é 

reforçado pelo facto do solo também não apresentar 

aptidão para uso agrícola.  

A não implementação do projecto de campo de golfe 

inserido na ADT2 poderá comprometer a 

concretização das acções previstas no âmbito das 

ADT, pois estas estão fortemente dependentes deste 

equipamento desportivo que oferece uma alternativa 

ao turismo sazonal. Assim, na ausência do projecto 

reduz-se a possibilidade de emprego e qualificação 

dos recursos humanos na região e de estruturação de 

uma oferta turística de qualidade. 

 

9. EFEITOS RESULTANTES DA IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROJECTO 

O principal objectivo de um EIA é o de analisar quais 

os potenciais efeitos de um projecto no ambiente, 

decorrentes das actividades na fase de construção e 

na fase de operação/exploração do projecto e na fase 

de desactivação, neste caso o campo de golfe da 

ADT2.  

Com base na análise efectuada aos recursos 

presentes na área de incidência do projecto e 

envolvente até onde as acções se façam sentir, 

considera-se que os efeitos mais significativos foram 

acautelados ainda em fase de desenvolvimento do 

projecto através da concepção de uma configuração 

do campo de golfe que obedeceu aos princípios 

ecológicos e de sustentabilidade conforme já descrito 

anteriormente, da implementação de infra-estruturas 

que permitem uma gestão optimizada dos caudais de 

rega, quer no que diz respeito à origem da água 

(ETAR que servirá o loteamento da ADT2 e ainda os 

aglomerados populacionais da Comporta e da Torre), 

quer no que diz respeito à gestão da rega em si (a 

rega é controlada por um sofisticado sistema 

computarizado), e da selecção do tipo de relvas mais 

adequado.  

Relativamente ao controlo de poluição salienta-se a 

adequada concepção das Instalações de Manutenção 

(já dotadas das melhores tecnologias ambientais para 

as operações aí realizadas) e do sistema de drenagem 

(associado a bacias de dissipação com vegetação 

natural). 

A fase de construção é aquela em que os efeitos 

negativos se fazem sentir com maior intensidade , mas 

trata-se de um período muito reduzido (cerca de 20 

meses quando comparado com a vida útil do projecto. 

Acresce o facto de que se forem adequadamente 

implementadas as medidas de minimização propostas, 

esses efeitos serão em grande parte atenuados.  

O principal efeito positivo associado à fase de 

construção corresponderá à manutenção de 50 a 100 

postos de trabalho durante os 20 meses que 

compreendem as operações para a instalação do 

campo de golfe. Nesta fase prevê-se a contratação de 

alguma mão-de-obra local, promovendo-se ainda a 

dinamização do tecido empresarial (venda de 

materiais, hotelaria, restauração, serviços), o que se 

traduzirá num efeito potenciador da economia local, 

principalmente nos factores indirectos de 

desenvolvimento. 

Complementarmente, as acções de intervenção 

paisagística na envolvente das áreas de jogo 

resultarão num efeito positivo, pois promoverão a 
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recuperação de áreas com habitats degradados com 

vegetação potencial natural. 

Relativamente aos efeitos negativos identificados, as 

operações para modelação do terreno, implantação de 

infra-estruturas de rega e drenagem, construção das 

instalações de apoio e a circulação de máquinas e 

equipamento pesado, potenciarão a ocorrência de 

efeitos negativos, realçando-se o incómodo causado 

pelo movimento de máquinas e veículos pesados 

afectos às obras (emissão de ruído e gases), com os 

consequentes efeitos de alterações pontuais da 

qualidade do ar e do ambiente sonoro no local da 

obra, ainda que se preveja uma optimização no 

sentido que as distâncias a percorrer pelas máquinas 

dentro da área de projecto sejam minimizadas. 

Em síntese temos que com base na análise efectuada 

às tipologias das operações a realizar na fase de 

construção, os impactes ambientais associados a esta 

fase resultam em efeitos potencialmente negativos 

sobre a paisagem, fauna e flora, solo, recursos 

hídricos subterrâneos, qualidade do ar e ambiente 

sonoro. Estes impactes foram globalmente avaliados 

de não significativos, sendo idênticos aos impactes 

ambientais expectáveis para a fase de desactivação. 

Estando a ADT2, e consequentemente o campo de 

golfe agora em análise, inserida num sítio da Rede 

Natura 2000, devido à ocorrência de habitats 

considerados prioritários (conjuntos de espécies 

vegetais que pela sua raridade devem ser protegidos), 

no âmbito do Processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental que fundamentou a aprovação desta área 

para desenvolvimento turístico, foi previsto a 

implementação de medidas compensatórias para os 

habitats afectados. Nesse sentido, a afectação dos 

habitats identificados e quantificados na área do 

projecto é compensada pela recuperação de uma área 

localizada a norte da ADT2, com 254 ha, na qual está 

prevista a execução de acções direccionadas a esse 

efeito.  

Com o início da fase de Operação, o campo de golfe 

assume a principal função para que foi projectado – 

ser uma infra-estrutura desportiva frequentada por 

jogadores.  

Após o período de sementeira/plantação e maturação 

dos relvados e áreas envolventes, as operações de 

manutenção do campo de golfe iniciam o ciclo das 

rotinas operacionais. 

Em termos de efeitos positivos, teremos o 

enriquecimento florístico da zona pela renaturalização 

das zonas envolventes à área de jogo, utilizando 

espécies características da flora local, o que promove 

o incremento de biodiversidade e valorização do 

enquadramento paisagístico do Loteamento, numa 

zona em que o coberto vegetal se apresenta 

actualmente degradado em resultado das operações 

florestais associadas ao combate à praga do 

nemátodo. 

Verifica-se também um efeito positivo ao nível sócio-

económico resultante da criação e manutenção de 

postos de trabalho directos (cerca de 16 a 20 

empregados na manutenção, cerca de 16 a 18 na 

exploração comercial (casa do clube de golfe) e 6 

administrativos (contabilidade e segurança)) e do 

aumento da oferta das instalações desportivas 

existentes no concelho de Alcácer do Sal. 

Na fase de operação do campo de golfe os potenciais 

efeitos negativos mais relevantes resultam na 
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potencial contaminação de solos e aquíferos devido às 

operações de manutenção do campo de golfe, 

contudo as praticas a adoptar para a manutenção das 

áreas relvadas e de enquadramento paisagístico será 

benéfica para controlo da erosão do solo, 

considerando a tipologia de solo presente na área. 

Relativamente à potencial ocorrência de fenómenos 

de contaminação do solo, ao serem implementadas as 

correctas medidas de gestão, operacionais e 

ambientais, as incidências ambientais sobre os solos e 

aquíferos poderão ser consideradas como não 

significativas. 

A fase de desactivação do campo de golfe, a 

acontecer, compreenderá o encerramento / 

reconversão do espaço do campo de golfe 

propriamente dito, das Instalações de Manutenção e 

das restantes componentes e infra-estruturas 

hidráulicas associadas. 

Assim, e no que se refere às instalações de 

manutenção, com o encerramento do campo de golfe, 

estas serão objecto de demolição, remoção do 

material resultante e posterior limpeza geral. Para 

além das construções referidas, as infra-estruturas 

enterradas tais como, câmaras de visita, caixas de 

manobra e de segurança, serão objecto de demolição 

sub-superficial e os espaços interiores serão 

devidamente aterrados. 

De forma consertada com a desmontagem e a 

demolição das infra-estruturas, todo espaço afecto ao 

campo de golfe será objecto de renaturalização, 

prevendo-se nesse sentido o desenvolvimento de 

acções tais como escarificação das superfícies 

relvadas, mobilização dos solos, entre outras. 

As operações a efectuar nesta fase serão 

semelhantes às previstas para a fase de construção, 

ou seja, os efeitos sentidos serão idênticos podendo 

contudo variar a sua intensidade. 

Ao longo da realização do estudo não foram 

identificadas situações gravemente lesivas do meio 

ambiente, nem foram identificadas condicionantes, 

inequívocas e de peso, que impedissem de forma 

explicita a realização do projecto do campo de golfe. 

 

10. MEDIDAS E ACÇÕES PREVISTAS PARA 

MINIMIZAR E AVALIAR OS EFEITOS DO 

PROJECTO 

Para minimizar os efeitos causados pela 

implementação do campo de golfe, foram definidas 

medidas, as quais são aplicáveis às várias fases de 

desenvolvimento do projecto, desde a obra até à fase 

de reabilitação/desactivação do campo de golfe. 

Na fase de projecto realçam-se os aspectos 

relacionados com a concepção do projecto em si, 

incluindo a análise de alternativas, que permitiram o 

desenvolvimento de um campo de golfe sustentável, 

onde os aspectos ambientais prevaleceram em 

detrimento dos aspectos económicos, resultado de um 

trabalho conjunto, desenvolvido em estreita 

articulação, entre as equipas do projecto e do EIA. 

Para a fase de construção, no sentido de minimizar os 

efeitos negativos do projecto, está previsto um 

conjunto vasto de medidas de minimização, as quais 

foram integradas num Plano de Gestão Ambiental em 

Obra (PGAO), a implementar sob a responsabilidade 

do Dono de Obra.   
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Este documento será integrado no Caderno de 

Encargos da empreitada, obrigando assim o 

empreiteiro a cumprir com as medidas de boa prática 

ambiental nele definidas. 

Destacam-se como linhas orientadoras das 

acções/tarefas que o empreiteiro terá que cumprir as 

seguintes: 

� Previamente à execução das obras acções 

relacionadas com uma adequada 

programação dos trabalhos, sendo 

obrigatório a entrega por parte do empreiteiro 

de um Plano de Trabalhos. Nesse plano 

deverão constar todas as acções e cuidados 

a tomar de forma a evitar que as acções de 

construção prejudiquem o ambiente mais do 

que o indispensável; e 

� Na fase de construção deverão ser 

implementadas acções relacionadas com a 

gestão do estaleiro e frentes de obra, a 

gestão de origens de água e destino de 

efluentes, a movimentação de terras, a 

gestão de resíduos, a programação e gestão 

de acessibilidades e o controlo de poluição 

atmosférica e sonora.  

Relativamente à questão do estaleiro realça-se o facto 

de ter já sido definido no EIA a sua localização. 

Para assegurar que os trabalhadores cumpram 

adequadamente o expresso no PGAO, está previsto a 

execução acções de formação e sensibilização 

adequadas às necessidades. O empreiteiro terá ainda 

que apresentar e implementar um Plano de Gestão de 

Resíduos, que assegure que os lixos, resíduos, óleos, 

combustíveis, terras, entulhos, etc., sejam 

devidamente manuseados, armazenados e 

transportados e depositados em destino final 

adequadamente, cumprindo com todos os requisitos 

constantes na legislação em vigor.  

Na fase final de obra realça-se a obrigatoriedade do 

empreiteiro ter que proceder à recuperação de todas 

as áreas afectadas pela empreitada. 

Apesar de não ter sido identificado qualquer elemento 

patrimonial na área de incidência do projecto, ainda 

assim, para a minimização/anulação de eventuais 

efeitos do projecto sobre o património, está previsto 

um acompanhamento rigoroso por especialistas de 

todas as acções relacionadas com a movimentação 

geral de terras. 

Na fase de exploração (operação) as medidas 

propostas visam sobretudo minimizar os efeitos 

negativos decorrentes das operações culturais que se 

prevêem para a manutenção do bom estado dos 

relvados, após o início da entrada em funcionamento 

do campo de golfe. Estas medidas referem-se 

fundamentalmente à implementação de boas práticas 

agrícolas, para minimizar os efeitos do projecto na 

qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, bem 

como na estrutura e composição do solo, 

fundamentalmente no que diz respeito à aplicação de 

adubos e pesticidas. A aplicação de fertilizantes de 

libertação lenta e a adopção, sempre que adequado, 

de fertiirrigação e fitofármacos homologados e de 

baixo risco, conforme o previsto, contribui 

significativamente para a minimização dos efeitos 

negativos. 

Também a utilização racional da água desempenha 

um papel importante, quer pela perspectiva da sua 

utilização sem desperdícios no sentido de poupança 
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de um recurso escasso e esgotável, quer pelo lado de 

prevenção da lixiviação dos terrenos, com o 

consequente arrastamento dos produtos agroquímicos 

para os cursos de água superficiais e subterrâneos. 

Salienta-se que apenas na fase inicial da operação do 

campo de golfe (sementeira e maturação) se prevê o 

uso de água do aquífero na rega das áreas relvadas, 

uso este que irá diminuindo ao longo do tempo até 

cessar, decorrente da introdução gradual de efluentes 

domésticos tratados no sistema de rega do campo de 

golfe. A opção feita pelo projecto em utilizar água 

reciclada proveniente da ETAR que irá servir a ADT2 e 

os aglomerados urbanos da Comporta e da Torre, 

como água de rega, vem reduzir substancialmente o 

impacte sobre o consumo do recurso natural, com 

origem subterrânea. 

Para uma adequada gestão do campo de golfe está 

previsto a elaboração e implementação dos seguintes 

planos: 

� plano de manutenção das áreas relvadas 

(operações culturais); 

� plano de rega; e 

� plano para controlo integrado de doenças e 

pragas.  

Prevê-se que o Gestor do campo de golfe venha a 

adoptar critérios rigorosos para o manuseamento e 

armazenamento de substâncias perigosas e práticas 

ambientais adequadas para uma correcta fertilização e 

controlo de doenças e infestantes. 

A gestão integrada dos vários planos, e a 

implementação das medidas de minimização 

preconizadas para a fase de exploração/operação do 

campo de golfe, resultará numa manutenção 

sustentável, ecologicamente responsável e em 

harmonia com a envolvente natural. 

Uma vez que subsistem efeitos negativos decorrentes 

da implementação do projecto, após a aplicação das 

medidas de minimização propostas, está prevista a 

monitorização dos factores considerados mais 

relevantes, no sentido de avaliar esses mesmos 

efeitos, mas também como forma de verificar os 

resultados das medidas de minimização. Assim, estão 

previstos os  Planos de Monitorização de: 

�  Recursos Hídricos Subterrâneos; 

�  Sistemas Ecológicos; e 

�  Ruído.  

As monitorizações permitem acompanhar as 

alterações que ocorrem na zona, mas salienta-se que 

no caso dos recursos hídricos os efeitos sentidos não 

poderão ser imputados apenas a este projecto pois os 

efeitos fazem-se sentir cumulativamente com outros 

projectos existentes na mesma região. 

 

11. SÍNTESE  

A análise global da intervenção - Projecto de 

Execução do campo de golfe “Comporta Links” 

localizado na ADT2, assume no seu todo um efeito 

ambiental global positivo.  

Considera-se que a proposta apresenta os seguintes 

aspectos positivos globais: 

� Desenho das áreas de jogo optimizado e 

compatível com a topografia e com os valores 

naturais presentes no local; 

� Adopção das espécies de relvas mais 

adequadas às condições climáticas e do solo do 
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local e ao tipo de água disponível para a rega 

(água residual doméstica tratada); 

� Promoção um aumento de biodiversidade e 

enriquecimento da qualidade estética do 

Loteamento pela implementação de corredores 

de vegetação associados às áreas de jogo e à 

envolvente; 

� Efeito potenciador na economia local e na 

promoção da região como destino de golfe 

qualificado  
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