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ADITAMENTO AO EIA DO ESTUDO PRÉVIO 

DO CONJUNTO TURÍSTICO EM DIOGO MARTINS 

NOTA PRÉVIA 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins (Processo de 

AIA n.º 2366), a Comissão de Avaliação (CA) considerou necessário solicitar ao promotor a 

apresentação de um conjunto de elementos informativos adicionais, sob a forma de Aditamento ao 

EIA. Este parecer da CA encontra-se apresentado, na íntegra, no Anexo I do presente 

documento. 

O presente documento e os seus anexos, satisfazem o referido pedido. O texto está sistematizado 

de acordo com a numeração dos pedidos de informação adicional, sendo indicado no início de 

cada ponto a solicitação realizada seguindo-se depois a respectiva resposta. 
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I. GERAL 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 1) ENQUADRAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PREVISTOS 

FORA DO LIMITE DO CONJUNTO TURÍSTICO 

“Não é apresentada claramente a forma como se enquadram no EIA os equipamentos 

previstos fora do limite do Conjunto Turístico, entre o mesmo e a povoação de Diogo 

Martins. Solicita-se a correcção deste aspecto.” 

 

RESPOSTA: 

Os equipamentos propostos no Estudo Prévio em análise, que estão previstos localizarem-se fora 

do limite do Conjunto Turístico, entre o mesmo e a povoação de Diogo Martins, são os seguintes: 

 Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e lago de recolha de águas tratadas; 

 Posto de Abastecimento de combustível e Oficina 

Todo o restante terreno em consideração, e tal como consta do Pedido de Informação Prévia 

(PIP) aprovado, destina-se a cedência para a Câmara Municipal de Mértola. 

 

ETAR 

Tal como consta das considerações do projecto de arquitectura integrante do PIP aprovado, 

incluído no conjunto de projectos anexos ao EIA apresentado, a ETAR destina-se ao tratamento 

de toda a água residual doméstica do Conjunto Turístico e do referido Posto de Abastecimento e 

Oficina Automóvel e, ainda, da povoação de Diogo Martins, integrando-se na área afecta à ETAR, 

todo o terreno a Sul da Estrada Municipal 506 (EM 506), o qual pertence à propriedade do 

promotor mas não é para cedência à Câmara Municipal de Mértola (CMM). 

Com o PIP, entretanto objecto de aprovação, foi solicitada a dispensa da localização da ETAR 

dentro do limite da área do Conjunto Turístico, mas em área integrante dos prédios do promotor, 

motivando-se tal pedido, na morfologia do terreno, bem como pela delimitação e características do 

Conjunto Turístico. A zona proposta para a localização da ETAR foi a mais indicada por se tratar 

de uma zona com cota altimétrica inferior; facilitando assim a drenagem gravítica dos efluentes. 

Foi igualmente indicado que a ETAR receberá efluentes do Conjunto Turístico, contemplando, 

também, a intenção da CMM, na ligação dos esgotos da povoação de Diogo Martins, a esta infra-
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estrutura, que embora de responsabilidade privada, pode assim melhorar as condições locais de 

saneamento. 

A responsabilidade pela construção e exploração da ETAR é da entidade responsável por todo o 

Conjunto Turístico, fazendo este equipamento parte integrante do conjunto de equipamentos e 

infra-estruturas complementares do referido empreendimento.  

Tal como consta do Estudo Prévio da ETAR integrante do volume de projectos e documentação 

entregue conjuntamente com o EIA, a água tratada na estação, será quase na totalidade 

reaproveitada para integrar o sistema de lagos com vista a reutilização principalmente para rega 

de espaços verdes públicos e privados do Conjunto Turístico, sendo o início do seu ciclo de 

reutilização, no lago artificial integrado na área afecta à estação de tratamento, que se encontra 

definida na Figura I.1. 

Dada a dependência do Conjunto Turístico relativamente ao funcionamento da ETAR, esta terá 

naturalmente que ser integrada totalmente no conjunto de equipamentos sob responsabilidade e 

exploração funcional pela entidade responsável por todo o Conjunto Turístico, que é totalmente 

privado, tanto relativamente às propriedades como a todas as infra-estruturas e equipamentos. 

Supomos estar assim adequadamente enquadrada a sua construção e a responsabilidade da sua 

exploração. Quanto à caracterização do equipamento em questão, tal foi efectuada no Projecto 07 

– ETAR do Volume de Projectos e Documentação entregue conjuntamente com o EIA e no ponto 

3.2.3.1.5. do Tomo 1 - Parte 1 do Relatório Base do EIA, pelo que supomos estar bem definido o 

seu enquadramento funcional no Conjunto Turístico. 

 

Posto de Combustível e Oficina-Auto 

Tal como também consta das considerações do projecto de arquitectura integrante do PIP 

aprovado, incluído no conjunto de projectos entregue conjuntamente com o EIA apresentado, o 

Posto de Combustível e a Oficina Automóvel, enquadrados num único equipamento conjunto, 

destinam-se obviamente a prestar serviços de abastecimento de combustível e de serviços de 

assistência automóvel, principalmente aos utentes do Conjunto Turístico mas, logicamente 

também, a toda a comunidade local. A inserção deste equipamento conjunto, posto de 

combustível e oficina automóvel, deve-se ao facto, também explicado no texto do referido 

projecto, que aqui se reproduz. 

Assim, o posto de combustível e a oficina automóvel são considerados equipamentos 

complementares de apoio ao Conjunto Turístico, apesar de se localizarem fora dos seus limites e 
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em ―Área Turística‖. A proposta destes elementos tem como objectivo prestar um serviço público 

às cerca de 3 000 pessoas do Conjunto Turístico e as populações existentes entre Mértola e 

Martim Longo, onde não é visível qualquer equipamento desta natureza. 

As bombas de combustível mais próximas do local do empreendimento situam-se em Mértola, a 

cerca de 20 km do empreendimento, e em Martim Longo, localizando-se este último aglomerado a 

cerca de 15 km do empreendimento e já em terras algarvias. 

A zona proposta para a localização do posto e oficina foi a mais indicada por se tratar de uma 

zona limítrofe e junto à estrada municipal, de modo a poder funcionar para toda a comunidade. 

Uma vez que está perto da ETAR, todos os efluentes, depois de tratados primariamente, são 

conduzidos para a estação de tratamento, que se localiza do lado contrário da referida estrada. 

A responsabilidade pela construção e exploração da do Posto de Combustível e Oficina, já se 

encontra protocolado com entidade autorizada para tal exploração, pelo que fica excluída da 

responsabilidade da entidade exploradora do Conjunto Turístico. 

A localização e área afecta a este equipamento conjunto, está também definida na Figura I.1. 
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Figura I.1 
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Verso da Figura I.1 
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II. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 2) APRESENTAR UMA ANÁLISE DE IMPACTES 

CUMULATIVOS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DO PROJECTO 

“Apresentar uma análise dos potenciais impactes cumulativos decorrentes do 

funcionamento do projecto nos factores ambientais relevantes na avaliação dos recursos 

afectados pelo projecto.” 

 

RESPOSTA: 

Tal como foi referido no capítulo 3.4. (―Existência de Projectos Similares na Envolvente‖) do Tomo 

1 – Parte 1 do Relatório Base do EIA, não existe qualquer outro empreendimento nas imediações 

do mesmo tipo que o presente conjunto turístico. Existe conhecimento, embora sem dados 

concretos, de um projecto turístico com golfe projectado para a zona entre Martinlongo e 

Vaqueiros, a cerca de 10 km a Sul de Diogo Martins.  

O empreendimento de idênticas características em exploração mais próximo do conjunto turístico 

em estudo situa-se em Guerreiros do Rio, a cerca de 40 km a Sudoeste de Diogo Martins, junto ao 

Guadiana. 

Portanto, em termos de impactes cumulativos do funcionamento do empreendimento (fase de 

exploração) há que considerar a interacção entre as diferentes componentes que o integram. 

Verificou-se que da exploração da barragem, praticamente não decorrem impactes significativos, 

sendo de relevar algum contributo positivo, ainda que moderado, para o controlo de cheias, a 

criação de uma reserva estratégica de água e, em resultado disso, o aparecimento de um espelho 

de água que poderá ser utilizado para fins lúdicos/recreativos (ex.: canoagem). 

Nenhum dos impactes do funcionamento da barragem apresenta características semelhantes a 

impactes gerados pelo funcionamento do conjunto turístico e dos equipamentos associados ou do 

golfe. Podia referir-se a existência de outra infraestrutura de regularização hídrica associada ao 

empreendimento, designadamente, o açude da Lampreia, mas não faz sentido falar em efeitos 

cumulativos entre estas infraestruturas, uma vez que esta última, dadas as suas reduzidas altura e 

capacidade de regularização, apresenta efeitos praticamente insignificantes do ponto de vista do 

funcionamento hidrológico da ribeira em que será implantada (ribeira da Lampreia). Tal como foi 

concluído na avaliação do impacte da barragem de Á-da-Gorda, verificou-se que esta, apesar das 

suas dimensões, apresenta um efeito pouco significativo a este respeito. 
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Resta considerar, na geração de impactes cumulativos, aqueles que possam resultar do 

funcionamento do conjunto turístico e do campo de golfe. A este respeito, da análise efectuada foi 

identificada a potencial ocorrência de impactes cumulativos, essencialmente, a vários níveis: 

recursos hídricos, resíduos, ruído e emissões atmosféricas (resultantes do tráfego gerado por 

estas actividades), paisagem e, por último, economia. 

No que diz respeito aos recursos hídricos, verifica-se que os projectos em avaliação (e os 

equipamentos a eles associados) se caracterizam por consumos elevados de água e pela geração 

de efluentes. O conjunto turístico apresenta consumos associados aos usos domésticos, estando 

dimensionado para uma população de 3.000 utentes no ano horizonte, a que acrescem os 

utilizadores do campo de golfe e dos restantes equipamentos e serviços (p.e., restauração), como 

população flutuante, e ainda o respectivo ―staff‖, aos espaços verdes públicos e privados e para 

outros fins (lavagens de pavimentos, entre outros). Quanto ao campo de golfe os consumos mais 

relevantes dizem naturalmente respeito à rega. 

Estes impactes foram considerados desde o início da concepção dos projectos, tendo os mesmos 

sido dotados de um conjunto de meios que permitem minimizar o impacte associado e, até, gerar 

sinergias positivas entre eles. 

Entre estas medidas salienta-se, desde logo, a adopção de origens de água distintas para todos 

eles: enquanto os consumos domésticos e urbanos provêem da rede de abastecimento pública, a 

rega do campo de golfe provém da água armazenada na barragem construída para o efeito e a 

rega dos espaços verdes públicos e privados é realizada com os efluentes tratados na Estação de 

Águas Residuais (ETAR) do empreendimento, com as escorrências de rega do campo de golfe 

que são em grande parte (correspondente a cerca de 65% da área de intervenção do conjunto 

turístico) captadas pelo açude da Lampreia e com águas pluviais que possam ser recolhidas pelos 

lagos do empreendimento. 

Para além disso, à semelhança do que aconteceu na florestação da propriedade, efectuou-se uma 

criteriosa selecção das espécies vegetais a utilizar do campo de golfe e dos espaços verdes do 

conjunto turístico, privilegiando-se as espécies autóctones, ou bem adaptadas às condições 

climáticas e ecológicas da região, com vista a reduzir ao mínimo os consumos de água para rega. 

De modo a desenvolver ao máximo a eficiência da utilização da água para rega prevê-se que o 

campo de golfe seja equipado com um sistema de gestão de rega computorizado. 

Estas medidas permitiram reduzir significativamente os potenciais impactes cumulativos que o 

empreendimento poderia vir a causar ao nível dos recursos hídricos, quer do ponto de vista do 

consumo, quer da rejeição de efluentes. 
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Também ao nível da produção de resíduos existe uma concorrência dos vários elementos 

constituintes do empreendimento. Verifica-se, por um lado, a geração de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) produzidos pelos utilizadores hospedados no empreendimento, nas suas actividades 

diárias, e também, pelo normal funcionamento do comércio e serviços instalados no conjunto 

turístico. Por outro, a produção de resíduos verdes (biomassa), resultantes das actividades de 

manutenção dos relvados do campo de golfe e dos espaços verdes públicos e privados do 

conjunto turístico. O funcionamento do centro hípico produz, igualmente, uma quantidade 

apreciável de resíduos, fundamentalmente orgânicos. 

Prevê-se a produção diária de cerca de 5 m3 de resíduos com características urbanas e cerca de 

10 m3 de resíduos verdes (aparas), resultantes dos cortes no campo de golfe e da manutenção 

dos espaços verdes públicos e privados.  

Conforme já descrito a gestão de resíduos será subordinada aos seguintes princípios: hierarquia 

de preferência, criação de condições adequadas à sua recolha selectiva e armazenagem 

temporária e encaminhamento adequado para destino final. Os resíduos urbanos e equiparáveis 

serão recolhidos pela CMM, com uma periodicidade a definir, e as aparas serão utilizados na 

manutenção do campo de golfe. As lamas de ETAR serão estabilizadas de forma a ser 

reutilizadas na adubação das áreas ajardinadas, conjuntamente com os resíduos verdes 

compostáveis. 

No que se refere aos resíduos orgânicos (biomassa), há todo o interesse, económico e ambiental, 

que os mesmos sejam, tanto quanto possível, valorizados internamente, por via de compostagem 

ou de produção energética, embora nesta fase ainda não esteja ainda definida a forma concreta 

que essa valorização irá assumir. Atendendo ao peso relativo dos resíduos orgânicos 

relativamente ao total de resíduos produzidos em empreendimentos com estas características é 

fácil perceber a importância que esta valorização poderá ter, quer na redução dos custos com os 

resíduos como das poupanças que permitiria, por exemplo, na aquisição de fertilizantes. 

O empreendimento prevê a instalação de um número adequado de ecopontos para a recolha 

diferenciada dos RSU cobrindo todas as suas principais áreas.  

Os restantes resíduos, designadamente embalagens de pesticidas e produtos químicos, usadas 

na manutenção dos espaços verdes, e dos óleos usados, baterias esgotada e outros, produzidos 

nas oficinas, serão geridos em função das suas características próprias, sendo-lhes dado um 

destino ambientalmente correcto, através das empresas licenciadas para o efeito.  
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É expectável que, dado o peso relativo da população associada ao empreendimento ao nível da 

freguesia e até ao nível concelhio, este facto possa colocar alguma pressão ao nível das 

infraestruturas de recolha e tratamento de RSU existentes. Uma vez que se prevê que a 

implementação do empreendimento ocorra de uma forma gradual e faseada, este facto permitirá, 

por sua vez, uma adaptação igualmente gradual das infraestruturas locais. De salientar que o 

empreendimento constituirá certamente um dos mais importantes utentes do sistema de recolha e 

tratamento de resíduos do município de Mértola. 

É compreensível e previsível que um empreendimento com as características do presente, dada a 

população associada (no ano horizonte e nos picos de afluência), a atractividade dos 

equipamentos e serviços de que se encontra dotado, os quais não existem noutro local numa 

vasta área em seu redor, e a sua localização, no interior do território, apenas acessível por meios 

rodoviários, gere um significativo aumento do tráfego a nível local, o qual por sua vez gera 

emissões de ruído e de emissões atmosféricas.  

Com base no estudo de tráfego efectuado (ver Relatório Base do EIA), estima-se que a 

exploração do empreendimento gere, na sua globalidade, um tráfego médio diário de cerca de 

45 veículos ligeiros, que poderá ascender a 65 veículos na época alta (Junho a Agosto) e de 

1 veículo pesado, a utilizar sobretudo no fornecimento de mercadorias, que passará para 2 ou 

3 veículos pesados/dia na época alta. Dado que se trata de uma área isolada, com um tráfego 

relativamente reduzido, considera-se que o impacte negativo causado pelo acréscimo de tráfego 

gerado pelo empreendimento (variável entre 3 e 5% para os ligeiros em relação aos veículos que 

circulam na envolvente e entre 0,5 e 2% para os pesados) apresentavam, no computo geral, 

magnitudes moderada a reduzida, respectivamente, não sendo considerados significativos, apesar 

do seu carácter permanente (ver Quadro 6.1.1 do Tomo 1 – Parte 2 do Relatório Base do EIA). 

Analisando os impactes cumulativos do conjunto edificado e do campo de golfe, ou seja, o 

impacte paisagístico global resultante das duas intervenções previstas, considera-se que cada 

uma das acções previstas contribui por si só para que se venham a verificar alguns impactes 

negativos, nomeadamente ao nível da alteração ao uso do solo, com relação directa no modo de 

apreensão da paisagem e no acréscimo da carga humana sobre o espaço, e que a 

simultaneidade das duas acções de projecto – campo de golfe e edifícios turísticos – implicará um 

acentuar dos impactes esperados para cada uma delas isoladamente. 

Dadas as características intrínsecas da imagem da paisagem da zona para onde se prevê o 

Conjunto Turístico em Diogo Martins, a alteração do relevo natural e do coberto vegetal, assim 
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como a construção das áreas residenciais correspondem às acções que induzem impactes mais 

significativos sobre a paisagem em análise. 

Com efeito, registam-se como impactes negativos mais relevantes a alteração significativa na 

imagem e modo de apreensão da actual paisagem devido, fundamentalmente, à transformação do 

uso do solo e da morfologia do terreno. 

Salienta-se, contudo, que da implantação do Conjunto Turístico, deverá resultar um impacte 

positivo decorrente da criação de uma maior riqueza paisagística na área de intervenção e, 

consequentemente, um valor visual acrescido na paisagem intervencionada, que apresenta 

actualmente alguma monotonia. De salientar que este efeito positivo só será realmente efectivo se 

forem preservadas as características morfológicas da área e se as espécies arbóreas e arbustivas 

a utilizar forem constituídas predominantemente por espécies da flora local e a sua disposição for 

realizada em mancha e em maciço, ou seja, na situação da implementação correcta do projecto 

de paisagismo previsto. 

Em face do exposto, considera-se que, de uma forma global, o empreendimento em análise, pela 

forma como se implanta no terreno e modifica a estrutura da paisagem, irá alterar a leitura e 

percepção actuais da unidade de paisagem onde o local se insere. Dado que a zona apresenta 

reduzida capacidade de absorção visual, o impacte paisagístico é negativo, sendo classificado de 

magnitude e significância moderada, sendo, no entanto, passível de minimização. 

Resta referir, por último, os expectáveis impactes das diversas componentes do conjunto turístico 

e do campo de golfe ao nível sócioeconomico. 

Para além do alojamento com capacidade para albergar 3 000 turistas, distribuídos por hotel-

apartamento e unidades residenciais em aldeamentos (moradias isoladas, geminadas e em 

banda), o Conjunto Turístico dispõe de uma diversidade de equipamentos que concorrem para a 

criação de emprego e riqueza, quer na área do recreio e lazer, como na área da saúde, 

nomeadamente: 

 Unidade de apoio a cuidados básicos de saúde; 

 Clube de bowling; 

 Pavilhão multiusos; 

 Restaurante e mini mercado; 

 Campo de jogos polivalente, a que se juntam mais outros dois campos de jogos; 

 Centro hípico. 
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O campo de golfe integra-se e complementa perfeitamente este conjunto de equipamentos 

servindo como interesse turístico, âncora do empreendimento, permitindo reunir as condições que 

irão assegurar a rentabilidade do empreendimento. 

Tal como é referido na avaliação dos impactes socioeconómicos da fase de exploração (capitulo 

5.14.3 do Tomo 1 – Parte 2 do Relatório Base do EIA), a instalação do Conjunto Turístico em 

análise irá dar origem à criação de cerca de 195 postos de trabalho permanentes, distribuídos por 

diversas áreas funcionais que serão criadas: restauração, comércio, equipamentos, manutenção, 

hotelaria, serviços e outros, e que envolverão diferentes graus de especialização. Estes postos de 

trabalho serão maioritariamente preenchidos por pessoal proveniente do concelho e envolvente, 

que terá acesso aos cursos de formação adequados e ao treino necessário para o desempenho 

das respectivas funções. 

O funcionamento do campo de golfe dará origem à criação de mais cerca de 25 postos de 

trabalho permanentes, distribuídos por várias áreas funcionais: supervisor do campo, assistente 

de supervisão, assistente de manutenção, treinador e assistente, e pessoal afecto à manutenção, 

restaurante e bares. Neste caso, tendo em conta o grau de especialização das tarefas, o 

recrutamento do pessoal terá de ser feito preponderantemente a nível regional, ou até 

possivelmente num âmbito mais alargado, prevendo-se igualmente a realização de cursos de 

formação e treino de pessoal. 

O número de postos de trabalho indirectos associados a este tipo de investimentos atinge 

habitualmente duas a três vezes o número de postos de trabalho directos. 

Desta forma, considera-se que o efeito conjugado da criação de postos de trabalho pelos 

diferentes componentes do empreendimento será, do ponto de vista sócio-económico, positivo, 

permanente e muito importante, face à elevada desertificação verificada e à escassez de postos 

de trabalho, a nível da freguesia e do próprio concelho, e ao baixo nível médio de escolaridade 

verificados na região. 

É de salientar igualmente a expectável importância deste empreendimento em termos de valor 

acrescentado bruto (VAB), sobretudo a nível local, mas até a nível regional. 
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III. USO ACTUAL 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 3) IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS MAIS 

SENSÍVEIS 

“Os sistemas ecológicos mais sensíveis não se encontram bem identificados, 

designadamente, algumas das áreas de Reserva Ecológica Nacional onde o sistema 

“Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” aparece identificado como “Áreas 

estratégicas de protecção e recarga de aquíferos. Assim, solicita-se a correcção destes 

aspectos.” 

 

RESPOSTA: 

Tal como era referido no capítulo 4.11.2.1 do Tomo 1 – Parte 1 do Relatório Base do EIA e como 

se pode verificar nas Figuras 4.11.1 a 4.11.3 que se voltam a apresentar em seguida, com as 

devidas correcções, a área em estudo encontra-se, em parte, inserida em áreas de REN, 

nomeadamente, em cursos de água e respectivos leitos e margens, como é o caso da ribeira da 

Lampreia, e em áreas com riscos de erosão as quais coincidem, frequentemente, com as 

anteriores. 

As áreas com risco de erosão são designadas no actual regime da REN por ―áreas de elevado 

risco de erosão hídrica do solo‖. Estas áreas correspondem, geralmente, a áreas que estão 

sujeitas à perda de solo por erosão, devido às suas características de solo e sub-solo e outros 

factores susceptíveis de serem alterados, tais como, o coberto vegetal e práticas culturais. 
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Figura 4.11.1 
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Verso da Figura 4.11.1 
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Figura 4.11.2 
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Verso da Figura 4.11.2 
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Figura 4.11.3 
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Verso da Figura 4.11.3 
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SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 4) LOCALIZAÇÃO DE ESTALEIROS E ZONAS DE DEPÓSITO 

DE TERRAS 

“Apresentar uma planta de localização de estaleiros e zonas de depósito (temporários ou 

não) de terras. Estes locais deverão situar-se fora das condicionantes como sejam a REN.” 

 

RESPOSTA: 

Na Figura IV.1 apresenta-se uma planta de localização de estaleiro e zonas de depósito de 

terras. Apenas se prevê tal na zona do Conjunto Turístico uma vez que para a execução da 

barragem e adutora, não se torna necessário qualquer outro estaleiro ou outro depósito de terras, 

pois os trabalhos terão sempre como ponto de apoio, o estaleiro central e suas zonas contíguas 

de depósito de terras. Como se pode observar estes locais situam-se fora das condicionantes, 

como sejam, a REN e qualquer ocupação sobre linhas de água. 

A zona a ocupar com o estaleiro central, que será constante durante todas as fases de construção 

das infra-estruturas e que servirá de apoio à construção de todos os edifícios e equipamentos que 

integram o Conjunto Turístico, localiza-se estrategicamente de modo a não perturbar a 

progressiva ocupação dos espaços habitacionais e turísticos, bem como todas as actividades de 

interesse turístico a desenvolver no empreendimento.  

Tal zona foi propositadamente prevista como desocupada em termos de utilização, sendo no final 

da construção do empreendimento, uma zona a reflorestar, não havendo qualquer necessidades 

de saneamentos ou recuperações de terrenos, exceptuando a remoção final superficial de alguns 

resíduos de materiais de construção inertes, como areias e britas. Tal deve-se ao evidente 

resultado da prática do disposto regulamentarmente em relação aos resíduos de construção. 

Na altura da construção das infra-estruturas, será disposta uma entrada provisória, com escritório 

provisório em contentor para efeito de controlo de entradas de pessoas e materiais, que será 

depois substituído pelo edifício de portaria e administrativo. Embora parte integrante do 

funcionamento do estaleiro central, articulando toda a informação com os escritórios centrais ali 

localizados, tal entrada provisória não tem qualquer influência nas condições ambientais, sendo 

uma mera entrada, que rapidamente (primeira fase de construção) será substituída pela entrada 

principal do empreendimento. 

Quanto à construção da edificação e equipamentos com construção civil, serão os mesmos 

efectuados com estaleiros locais, vedados pelo limite das respectivas propriedades, com acessos 

pelas vias de comunicação previamente executadas na fase de construção de infraestruturas. 
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Quanto ao depósito de terras, a zona prevista é anexa à do estaleiro central, sendo temporário, 

uma vez que se destina exclusivamente, ao tempo que decorre da construção das infra-estruturas, 

da barragem e adução e da modelação do campo de golfe.  

Quase todo o volume excedente resultante dos movimentos de terras para execução das infra-

estruturas e modelação do campo de golfe será aplicado na construção da barragem de terra, 

uma vez que as características do solo movimentado nos terrenos do Conjunto Turístico assim o 

proporcionam (solos de natureza xistosa) e dado que existe um excesso de escavações 

relativamente ao volume de aterros necessários no Conjunto Turístico. Tal volume não será 

suficiente para as necessidades da barragem, pelo que serão necessárias terras de empréstimo 

para a realização desta obra, tal como foi amplamente referido no EIA. 

Também a terra de natureza vegetal, será completamente reutilizada nas áreas verdes de 

enquadramento do campo de golfe, bem como em algumas áreas ajardinadas do Conjunto 

Turístico. Como existe um défice de terra vegetal, não existirão terras vegetais excedentes na 

construção do empreendimento. 

Prevê-se igualmente, que durante todas as fases da obra sejam produzidos resíduos de materiais 

de construção e demolição. Aqueles que não forem alvo de reaproveitamento na obra terão, 

necessariamente, de ser removidos, pelo que de acordo com a Legislação, tais resíduos serão 

objecto de transporte a vazadouros autorizados. Na relação de vazadouros autorizados que é 

possível consultar no website da APA, cujo ―link‖ aqui se reproduz 

(http://www.apambiente.pt/silogr/pages/PesquisarLER.aspx), verifica-se a existência de 

essencialmente dois ecocentros perto do local do empreendimento que poderão receber tais 

resíduos, pelo que não se prevê que tal disposição venha a constituir qualquer problema. 

Assim, são previstas quatro áreas diferentes de depósitos de materiais de construção, terra e 

misturas de resíduos de construção, todos temporários, em conformidade com a sua utilização, 

reutilização ou remoção. 

No Quadro IV.1, indicam-se as áreas estimadas para estaleiro central e das zonas de depósitos 

temporários. 

Deve ser referido como complemento, que não está prevista a dormida de trabalhadores no local 

da obra, pelo que não se consideram dormitórios e que a segurança diurna e nocturna, será 

efectuada por empresa de pessoal especializado, sendo previstos dois postos de segurança, um 

localizado na entrada e outro no estaleiro central. 

 

http://www.apambiente.pt/silogr/pages/PesquisarLER.aspx
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Quadro IV.1 – Áreas de estaleiro central e zonas de ocupação temporária com depósitos de terras e 

resíduos de construção 

OCUPAÇÃO 

Área Total Área Parcial 

(m
2
) (m

2
) 

Estaleiro central 1000 - 

Acomodações para direcção, técnicos e fiscalizações - 200 

Acomodações para serviços administrativos e de segurança  - 100 

Acomodações para utilização social de trabalhadores - 400 

Sanitários exteriores para pessoal - 50 

Espaços exteriores de circulação - 250 

Zona de depósito temporário de materiais de construção 2500 - 

Zona de depósito temporário de terras para reaplicação 10000 - 

Zona de depósito temporário de terra vegetal 1000 - 

Zona de depósito temporário de resíduos de construção 2000 - 

 

Deve ser referido, ainda, que estando já iniciados os trabalhos de reflorestação (pinheiros) da 

zona em questão, desde há cerca de 4 anos, o local do estaleiro ficará encoberto relativamente ao 

campo visual do aldeamento 2 que se encontra mais perto, através duma barreira arvórea. Tais 

árvores, apresentam actualmente cerca de 2 m de altura pelo que na altura da constituição do 

estaleiro e zonas de depósito, já terão uma altura que permita a quase total dissimulação do 

estaleiro e depósitos, através da barreira vegetal. 

Os espaços em causa, serão completamente vedados e permanentemente vigiados, de modo a 

prevenir qualquer acidente com pessoas estranhas ao local, uma vez que as entradas para todas 

as referidas zonas serão controladas. 
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Figura IV.1 
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Verso da Figura IV.1
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SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 5) CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES 

CLASSES DE USO DO SOLO 

“Apresentar uma classificação e quantificação (em ha e em percentagem) das diferentes 

classes de uso do solo a afectar às diferentes áreas do projecto (campo de golfe, 

barragem e adução e empreendimento turístico).” 

 

RESPOSTA: 

Apresenta-se, no Quadro 5.1, a classificação e quantificação (em ha e em percentagem) das 

diferentes classes de uso do solo a afectar às diferentes áreas do projecto (campo de golfe, 

barragem e adução e empreendimento turístico). 

Quadro 5.1 - Classificação e quantificação das diferentes classes de uso do solo a afectar às 

diferentes áreas do projecto 

  

Área Total Área de Inculto Área Florestada 
Área de 
Pomar 

(m
2
) (m2) % (m2) % (m2) % 

Conjunto Turístico 2256738 1881088 83,4 375629 16,6 0 0,0 

Aldeamento 1 127118 127118 100,0 0 0,0 0 0,0 

Aldeamento 2 116040 116040 100,0 0 0,0 0 0,0 

Aldeamento 3 83548 83548 100,0 0 0,0 0 0,0 

Aldeamento 4 109232 109232 100,0 0 0,0 0 0,0 

Aldeamento 5 87913 87913 100,0 0 0,0 0 0,0 

Aldeamento 6 86062 86062 100,0 0 0,0 0 0,0 

Hotel-Apartamento 7 12873 12873 100,0 0 0 0 0 

Heliporto/Centro Hípico 38986 38986 100,0 0 0,0 0 0,0 

Campo Golfe 452257 452257 100,0 0 0,0 0 0,0 

Conduta 2534 2090 82,5 348 13,7 96 3,8 

Caminho paralelo à Conduta (3 m de largura)* 7602 6198 81,5 1043 13,7 365 4,8 

Barragem 25264 16119 63,8 9145 36,2 0 0,0 

Albufeira 210230 52286 24,9 157944,8 75,1 0 0,0 

Caminho de acesso à barragem a construir (5 m de largura) 1368 0 0,0 1368 100,0 0 0,0 

*Afectação temporária        
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IV. ENQUADRAMENTO NA ESTRATÉGIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL PARA A 

REGIÃO E/OU ESTRATÉGIA SECTORIAL SUPRAMUNICIPAL 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 6) ENQUADRAMENTO NO PROT DO ALENTEJO 

“Efectuar o enquadramento no PROT Alentejo, nomeadamente, no que diz respeito ao 

normativo do referido plano.” 

 

RESPOSTA: 

A aprovação do Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Alentejo através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto, inscreve-se num contexto 

alargado de iniciativas de planeamento de base territorial, que envolveu a aprovação do Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), pela Lei n.º 57/2007, de 4 de 

Setembro, a elaboração simultânea de planos regionais de ordenamento do território para todas 

as regiões do continente que ainda não dispunham deste instrumento, assim como a elaboração 

de planos e a tomada de decisões de natureza sectorial com forte repercussão no território. 

O PROT do Alentejo, na sua qualidade de instrumento de desenvolvimento territorial, afirma o 

Alentejo como território sustentável e de forte identidade regional, sustentado por um sistema 

urbano policêntrico, garantindo adequados níveis de coesão territorial e integração reforçada com 

outros espaços nacionais e internacionais, valorizando o seu posicionamento geoestratégico. 

O PROT do Alentejo aplica -se ao território dos 47 concelhos alentejanos integrados nas quatro 

NUT III do Alentejo Litoral, do Alto Alentejo, do Alentejo Central e do Baixo Alentejo, abrangendo 

desta forma o concelho de Mértola. 

No seu âmbito são assumidas quatro grandes opções estratégicas de base territorial para o 

desenvolvimento regional do Alentejo: 

1 - Integração territorial e abertura ao exterior, potenciando o posicionamento geográfico no 

contexto nacional e ibérico através do reforço da competitividade que promova a 

internacionalização da região, em articulação com as redes de transportes e sistema regional de 

logística empresarial, o desenvolvimento de serviços avançados e de uma aposta urbana 

diferenciadora a par dos singulares recursos naturais e da paisagem; 

2 - Conservação e a valorização do ambiente e do património natural, garantindo os padrões 

de biodiversidade através da gestão integrada dos sistemas naturais e das oportunidades que se 
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oferecem às actividades produtivas como contributo para o desenvolvimento sustentável dos 

espaços rurais e dos recursos naturais e para a minimização de situações de riscos naturais e 

tecnológicos; 

3 - Diversificação e qualificação da base económica regional, reforçando e desenvolvendo os 

sectores tradicionais e emergentes estratégicos, com destaque para os sistemas agro -silvo -

pastoris e para o património natural e cultural como base de uma fileira de produtos turísticos de 

elevada qualidade e identidade; 

4 - Reforço da afirmação do policentrismo, suportado num conjunto de centros urbanos 

capazes de articular redes regionais, promover a sua integração funcional e gerar níveis 

acrescidos de cooperação estratégica e de desenvolvimento rural assente na concertação 

intermunicipal de recursos e equipamentos capazes de sustentar a coesão territorial. 

 

Estas opções estratégicas são concretizadas no modelo territorial proposto pelo PROT do Alentejo 

que valoriza, entre outros, os seguintes aspectos: 

1 - O desenvolvimento da plataforma portuária de Sines, consolidando a sua vocação ibérica e 

europeia baseada numa posição geoestratégica privilegiada relativamente ao cruzamento de 

grandes rotas mundiais de transporte marítimo, o qual constitui um factor importante para a 

afirmação internacional do País e da região; 

2 - A concretização da linha de alta velocidade ferroviária entre Lisboa e Madrid e da linha 

convencional de mercadorias Sines-Évora-Elvas-Caia-Badajoz-Madrid, o que constituirá um 

enquadramento favorável a uma interligação mais estreita com Espanha e ao desenvolvimento 

concorrencial do porto de Sines no contexto internacional; 

3 - O aproveitamento da envolvente de Alqueva, a qual constitui um espaço destacado no modelo 

territorial da base económica regional, induzido pelo efeito da expansão da nova infraestrutura 

hidroagrícola de suporte à modernização da agricultura da subregião e pela sua atractividade 

sobre as actividades turísticas, associado às potencialidades criadas pelo novo lago mas também 

pela sua relação de proximidade com as cidades de Évora e Beja; 

4 - A relação com Área Metropolitana de Lisboa (AML), reforçada pela localização do novo 

aeroporto de Lisboa e pelo desenvolvimento das actividades logísticas e portuárias na AML, o 

que, conjugado com as estratégias de desenvolvimento de outras infraestruturas de relevante 

importância regional e nacional, dá condições objectivas ao Alentejo de assumir uma nova 

posição no âmbito das relações económicas à escala ibérica e europeia, para as quais muito 
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contribui, também, a ligação Lisboa--Madrid com a criação do corredor rodoviário a norte, ligando 

o novo aeroporto de Lisboa a Portalegre e Espanha; 

5 - O reforço da complementaridade dos centros urbanos que permitirá o crescimento da 

competitividade e da coesão territorial do Alentejo, considerando como pólos estruturantes Évora, 

Beja, Portalegre, Sines-Santiago do Cacém-Santo André e Elvas-Campo Maior, ancorados numa 

rede de centros organizados numa estrutura policêntrica e associados a uma rede de estruturas 

logísticas e de desenvolvimento empresarial, apostando em economias de aglomeração de 

proximidade com as instituições de conhecimento, de inovação, de desenvolvimento tecnológico e 

de prestação de serviços; 

6 - A promoção da produção de energia eléctrica limpa, sem emissões de CO2, fomentando a 

instalação de unidades centralizadas e descentralizadas de microgeração de energia eléctrica e 

térmica baseadas em fontes renováveis (energia hídrica, de energia solar térmica, de energia 

solar fotovoltaica, dos biocombustíveis e de energia das ondas); 

7 - O Litoral Alentejano, articulando as suas potencialidades de destino turístico de excelência e 

de atracção de projectos estruturantes, nomeadamente na área do turismo, com a valorização e 

protecção ambiental da zona costeira; 

8 - O aeroporto de Beja, que abrirá caminho a novos processos de internacionalização da região, 

quer mediante a captação de fluxos turísticos relacionados com o Alqueva, o Litoral Alentejano e o 

Algarve quer através da emergência de novas actividades económicas, nomeadamente na área 

da aeronáutica; 

9 - O solo rural, assumindo-o como o suporte das actividades directamente relacionadas com o 

aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, regendo-se por princípios 

gerais de contenção da edificação isolada e do parcelamento da propriedade, pela racionalização 

das infraestruturas e pelo fomento à reabilitação do existente. 

 

O Diagnóstico Prospectivo Regional desenvolvido no âmbito do processo de elaboração do PROT 

do Alentejo identificou nove grandes desafios que se colocam ao processo de ordenamento e 

desenvolvimento territorial da Região no futuro próximo: 

 Promover o crescimento económico e o emprego; 

 Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 

 Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano-rural; 
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 Garantir níveis adequados de coesão territorial; 

 Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural; 

 Implementar um modelo de turismo sustentável; 

 Potenciar o efeito das grandes infraestruturas (regionais e nacionais); 

 Criar escala e reforçar as relações com o exterior; 

 Combater os processos de desertificação. 

 

O Modelo Territorial estabelecido pelo PROT do Alentejo oferece uma configuração espacial 

prospectiva do Alentejo, integrando como componentes territoriais estruturantes, o sistema 

urbano, a estrutura regional de protecção e valorização ambiental, as actividades económicas e as 

infraestruturas e as principais redes de conectividade regional. No horizonte temporal do PROT do 

Alentejo, e de um ponto de vista de conjunto, a integração das componentes do modelo territorial 

reflecte a emergência de uma nova organização territorial. O novo mapa do Alentejo está marcado 

por uma forte integração territorial entre as estruturas ambientais e agroflorestais e as estruturas 

urbano-económicas. 

O Modelo Territorial do PROT do Alentejo destaca um conjunto de aspectos fundamentais deste 

processo de constituição de uma nova geografia e de um novo enquadramento geoestratégico. É 

desta forma sublinhado o posicionamento da região Alentejo no contexto das relações 

interregionais no espaço nacional e, particularmente, no contexto das relações económicas entre 

Portugal e Espanha e o restante espaço europeu. Assim, em coerência com as orientações 

estratégicas Alentejo 2015, no sentido da abertura da economia, sociedade e território ao exterior, 

o Modelo Territorial pressupõe a intensificação das ligações económicas e urbanas com os 

espaços envolventes, destacando-se no presente caso a proximidade existente entre Mértola e a 

região da Andaluzia. 

Um segundo aspecto que é valorizado pelo Modelo Territorial diz respeito ao papel dos centros 

urbanos como espaços determinantes do desenvolvimento económico regional, da coesão 

territorial e da sustentabilidade económica e social das zonas rurais de mais baixa densidade, 

promovendo-se a atracção e a criação de empresas e a dinamização e sustentabilidade das 

economias locais. O Modelo Territorial também destaca a função dos centros urbanos locais — 

sedes concelhias —, como é exemplo Mértola, no suporte da coesão territorial e na constituição 

de pólos de desenvolvimento social e de actividades económicas de âmbito local (actividades 
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económicas em espaços de baixa densidade) e de pequenas economias de natureza residencial 

(ver Figura 6.1). 

O Modelo Territorial do PROT do Alentejo reforça os elevados padrões de qualidade ambiental e 

paisagística e a protecção e valorização do litoral do Alentejo, através de um planeamento 

integrado que garanta a manutenção dos processos naturais que lhe são inerentes. 

Assim, de forma a continuar a evidenciar-se a singularidade natural e paisagística do território, 

deve-se apostar numa atractividade qualificada, assente numa ocupação do solo contida que 

promova os valores naturais e culturais. 

Em termos de modelo urbano deve ser privilegiada a edificabilidade nos aglomerados urbanos e o 

desenvolvimento urbano compacto, funcional e economicamente diversificado, que evita 

expansões urbanas indiscriminadas e consumo de solo e de recursos naturais, no sentido da 

preservação da paisagem urbana do Alentejo.  

Por outro lado, o património cultural do Alentejo apresenta uma grande riqueza e variedade, que o 

torna um factor fulcral no Modelo Territorial. A cidade de Mértola (classificada como Centro 

Urbano Complementar, como se pode observar na Figura 6.1) é o exemplo que alia a vertente de 

turismo cultural à vertente de investigação e desenvolvimento, onde a arquitectura e o urbanismo 

consubstanciam uma importante e distinta identidade e imagem urbana que inevitavelmente se 

constitui como um recurso diferenciador.  

Uma análise atenta à Figura 6.1 permite constatar que a região de Mértola se integra na 

classificação de Sistemas Agro-Florestais (Agrícolas, Florestais e de Uso Múltiplo) integrando-se, 

por sua vez, no sub-sistema de desenvolvimento turístico abrangido pela Zona D – Eixo do 

Guadiana/Baixo Alentejo, sendo reconhecida a singularidade patrimonial existente nesta zona, 

onde a necessidade da sua preservação e valorização se traduz na criação do Centro de Estudos 

Islâmicos e do Mediterrâneo, em Mértola, que conjuga o património com a investigação e a 

educação. 
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Figura 6.1 
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Verso da Figura 6.1 
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De acordo com o PROT do Alentejo nas áreas integradas em Sistema Agro-florestais deverão ser 

consideradas as seguintes orientações: 

a) Preservar todas as áreas com potencialidades para a agricultura, nomeadamente, as áreas 

afetas à atividade agrícola e florestal, fomentando as fileiras nos domínios estratégicos 

regionais, os produtos de qualidade diferenciada e as fileiras emergentes; 

b) Incentivar a produção, promoção e valorização dos produtos tradicionais de qualidade; 

c) Promover os usos agro -florestais que assegurem ou fomentem a biodiversidade; 

d) Admitir nas alterações do uso e ocupação agrícola e florestal do solo decorrentes 

nomeadamente, da influência das políticas e do funcionamento do mercado as seguintes 

situações: 

 O alargamento da prática de sistemas agrícolas de regadio a áreas que possuam 

condições técnicas para o efeito, desde que o mesmo não colida com a conservação 

de valores naturais e patrimoniais protegidos; 

 A exploração dos solos de produtividade mediana ou de arvoredo disperso de 

azinheira e sobreiro, que se encontrem associados a sistemas agro-silvo-pastoris, com 

sistemas competitivos que manifestem um aproveitamento adequado das 

potencialidades do solo; 

 Alargamento da exploração em regime florestal (Floresta de Produção e Floresta 

Multifuncional), a solos que se encontrem em áreas onde a actividade agrícola se 

encontre em recessão e com perspetivas elevadas de abandono. 

e) Promover, em todos os tipos de sistemas de produção, a utilização em Modo de Produção 

Biológico ou do Modo de Produção Integrado, expandindo a área agrícola sujeita aos 

modos de produção de elevada sustentabilidade ambiental e respetiva certificação de 

gestão; 

f) Proibir ou condicionar usos alternativos nos solos que apresentam aptidão e 

potencialidades para a prática de atividades agrícolas, nomeadamente os que integrem o 

regime da RAN, os ocupados com sistemas produtivos integrados em fileiras estratégicas, 

bem como, os que se encontrem devidamente infraestruturados para o regadio, ou tenham 

sido sujeitos a investimentos setoriais públicos significativos; 

g) Promover a articulação entre as várias entidades (DGRF, Municípios e entidades privadas) 

por forma a garantir a elaboração dos Planos de Gestão Florestal, no sentido de consolidar 
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e melhorar a multifuncionalidade da floresta, garantindo e aumentando a sua valorização 

económica, ambiental e social através da gestão activa e profissionalizada dos espaços 

florestais e agro-florestais. As intervenções preconizadas terão que ser coerentes com a 

identificação das funções principais das subregiões homogéneas, definidas no âmbito dos 

PROF; 

h) Fomentar os princípios da eco-condicionalidade de forma a evitar eventuais impactos 

negativos significativos e a valorizar os efeitos ambientais positivos da atividade agrícola 

no meio envolvente; 

i) Fomentar a modernização, expansão e instalação de novas actividades que digam 

respeito à transformação e distribuição agro-alimentar e florestal no contexto da 

exploração agrícola. 

O PROT do Alentejo define, igualmente, as condições gerais de localização e de implementação 

dos usos turísticos e de lazer no contexto das estratégias de desenvolvimento e do ordenamento 

territorial da Região do Alentejo. Caberá aos PMOT, em particular aos PDM, desenvolver as 

regras de localização, as características tipológicas e os parâmetros urbanísticos da ocupação 

dos solos, no contexto das respetivas estratégias de desenvolvimento local e de ordenamento do 

território respeitando os parâmetros de edificabilidade e orientações gerais estabelecidas para o 

subsistema de desenvolvimento turístico. 

O PROT do Alentejo estabelece um nível máximo de Intensidade Turística por subregião, definido 

através de uma relação ponderada entre o número de camas turísticas e o número de habitantes 

residentes. O PROT do Alentejo estabelece, ainda, o método de cálculo da distribuição por 

concelho da intensidade turística máxima de cada subregião. 

Refira-se, no entanto, que o projeto em estudo encontra-se já previsto em sede do PDM de 

Mértola com aprovação anterior ao presente PROT do Alentejo, situação esta devidamente 

salvaguardada no diploma que aprova o PROT do Alentejo, conforme mencionado no n.º 169 que 

refere ―A intensidade turística definida para cada concelho não prejudica as ações validamente 

autorizadas, as informações prévias favoráveis válidas, os projetos que tenham sido objeto de 

declaração de impacte ambiental favorável, bem como os empreendimentos turísticos anteriores à 

data de entrada em vigor do PROTA‖. 
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V. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / COMPENSAÇÃO 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 7) APRESENTAR QUADRO ONDE CONSTEM OS SISTEMAS E 

AS ÁREAS DE REN AFECTADAS 

“Apresentar para as áreas de REN que serão ocupadas, e para cada projecto, um 

quadro onde conste quais os sistemas afectados e quantificação (ha e percentagem) da 

área afectada.” 

 

RESPOSTA: 

Apresenta-se, no Quadro 7.1, a classificação e quantificação (em ha e em percentagem) dos 

diferentes sistemas de REN a afectar às diferentes áreas do projecto (campo de golfe, 

barragem e adução e empreendimento turístico). 

 

Quadro 7.1 - Classificação e quantificação dos sistemas da REN a afectar às diferentes áreas do 

projecto 

Elementos integrantes do empreendimento 
Área Total 

Área afecta a Áreas 
com Elevado Risco 

de Erosão Hídrica do 
Solo 

(m
2
) (m

2
) % 

Conjunto Turístico 2256738 449782 19,9 

Aldeamento 1 127118 25251 18,0 

Aldeamento 2 116040 0 0,0 

Aldeamento 3 83548 791 0,9 

Aldeamento 4 109232 397 0,4 

Aldeamento 5 87913 0 0,0 

Aldeamento 6 86062 2260 2,6 

Hotel-apartamento 7 12873 0,0 0,0 

Heliporto/Equitação 38986 89 0,2 

Campo Golfe 452257 118730 26,3 

Conduta 2534 528 20,8 

Caminho paralelo à Conduta (3 m de largura)* 7602 1584 20,8 

Barragem 25264 0 0,0 

Albufeira 210230 0 0,0 

Caminho de acesso à barragem a construir (5 m de largura) 1368 745 54,5 

*Afectação temporária 
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SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 8) INDICAR SE EXISTE PREVISÃO DE PEDIDO DE 

DESAFECTAÇÃO DE ÁREAS DE REN PARA ABERTURA DE OUTRA TIPOLOGIA DE VIAS 

“No que diz respeito à abertura de novos caminhos em áreas de REN, esta só é 

autorizável para percursos pedonais, pelo que deverá ser indicado se existe previsão de 

pedido de desafectação de áreas de REN para abertura de outra tipologia de vias.” 

 

RESPOSTA: 

Esta solicitação mereceu um pedido de esclarecimento por parte da equipa responsável pela 

elaboração deste aditamento ao EIA, colocado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na 

pessoa da Presidente da Comissão de Avaliação do Impacte Ambiental, que após consulta à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, esclareceu que 

―atendendo à legislação em vigor bastará o necessário parecer favorável dessa CCDR Alentejo 

para que de imediato haja dispensa da figura de desafectação das áreas de REN intersectadas 

por estradas/caminhos rodoviários‖. 

Supõe-se assim estar devidamente esclarecida esta solicitação. 

 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 9) DECLARAÇÃO DE INTERESSE PARA O TURISMO DO 

CAMPO DE GOLFE 

“Apresentar a respectiva Declaração de Interesse para o Turismo, por parte do Turismo de 

Portugal, I.P., relativamente à afectação de áreas de REN e para o campo de golfe.” 

 

RESPOSTA: 

Dada a demora na obtenção desta documento por parte do Turismo de Portugal, no decurso dos 

trabalhos efectuados para este Aditamento, foi solicitado à Comissão de AIA, a possibilidade de 

apresentação ulterior de tal declaração, o que foi aceite.  

Nos termos dessa aceitação, assim que esta declaração seja emitida pela referida Entidade, será 

enviada uma cópia da mesma à Comissão de Avaliação do presente EIA. 
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VI. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 10) VOLUME DE MATERIAIS A MOVIMENTAR COM 

ESCAVAÇÕES E ATERROS PARA A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM 

“Indicar o volume de materiais a movimentar com escavações e aterros para a 

construção da Barragem e albufeira de Á-da-Gorda.” 

 

RESPOSTA: 

As movimentações de terras com escavações e aterros para a construção da Barragem e 

albufeira de Á-da-Gorda são as seguintes: 

 Escavações = 54 110 m3; 

 Aterros = 151 840 m3. 

Verifica-se, desta forma, que há um saldo negativo de 97 730 m3 de terras. No entanto, o 

Conjunto Turístico apresenta um saldo positivo de balanço de terras de cerca de 115 000 m3, pelo 

que estas últimas poderão, em parte (dado que parte do volume são de terras vegetais), ser 

utilizadas para suprir a totalidade ou parte deste deficit de terras na barragem, uma vez que 

apresentam em grande parte, características adequadas para o efeito. 

Também para a construção do açude da Lampreia serão escavadas uma pequena quantidade de 

terras da fundação, mas não parece provável que estas venham a apresentar características que 

permitam o seu aproveitamento para a construção, muito embora possam ser reaproveitadas para 

os arranjos paisagísticos, uma vez que se trata de aluviões. 

No entanto, só após a elaboração da prospecção geológica a realizar previamente à elaboração 

do Projecto de Execução (PE) será possível decidir sobre os materiais a reaproveitar para as 

finalidades de construção da barragem, de áreas verdes de protecção e de reflorestação. 

É previsível em face dos estudos prévios desenvolvidos, que o saldo final seja de aquisição de 

terras de empréstimo, tanto para a construção da barragem, como para as áreas verdes, havendo 

no conjunto turístico um pequeno excesso de terras, que embora em parte possam ser 

reutilizadas nas zonas envolventes de reflorestação e verdes de protecção, mas que não se 

pretendendo modificar a morfologia actual, não serão em princípio todas reutilizadas, sendo uma 

quantidade pouco significativa, sobrante e como tal transportada a vazadouro. Em termos 

quantitativos, supõe-se um limite máximo de cerca de 10.000 m3 que não possam ser reutilizados. 
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VII. PATRIMONIO 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 11) CARTA DE VISIBILIDADE DO SOLO 

“Apresentar uma Carta de Visibilidade do solo aquando da prospecção. Nesta deverão 

constar igualmente as áreas onde a prospecção foi sistemática e a área onde foi selectiva.” 

 

RESPOSTA: 

No Anexo II, é apresentada a Figura VII.1 representando a carta de visibilidades para as áreas da 

barragem e adução e do Conjunto Turístico e a Figura VII.2 com a representação das áreas de 

prospecção sistemática e de prospecção selectiva.  

 

Área de incidência directa 

Na área de incidência directa do empreendimento, delimitada por uma distância de 50 m em 

relação aos limites das obras, foi realizada prospecção sistemática da área, sendo definidos 

corredores de prospecção que determinaram os locais de potencial interesse patrimonial cujas 

fichas, foram incluídas no EIA.  

Pela ausência de bibliografia e de uma compreensível toponímia do local, salvo alguns locais 

referenciados nos mapas e ainda de poucas informações orais através dos naturais residentes em 

Diogo Martins, não puderam ser inicialmente identificados muitos locais onde fosse possível a 

prospecção selectiva na zona de incidência directa, pelo que se determinou a prospecção 

sistemática, tendo no entanto sido considerados factores da geomorfologia, sendo de possível 

maior potencial arqueológico, os locais de maior cota altimétrica. 

Dado o tipo de terreno e a ausência de grande vegetação, a visibilidade é genericamente mediana 

a boa, mas nos locais encontrados de potencial interesse a visibilidade do terreno até se pode 

considerar boa, o que é patente na carta agora apresentada. Nesses locais foram anotadas as 

delimitações das áreas de dispersão dos materiais, feita a georeferenciação dos sítios e 

efectuadas algumas fotos e anotações gerais para elaboração das fichas incluídas no EIA. Na 

área de prospecção foram ainda identificados alguns locais de maior densidade de vegetação, de 

encostas de maior inclinação ou de vedações, onde não foi possível nesta fase de prospecção 

efectuarem uma melhor caracterização, sendo referenciados na planta, o que determina que se 
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deva em fase posterior serem melhoradas as condições de visibilidade e feita prospecção 

selectiva nesses locais.   

 

Área de incidência indirecta 

Também na área de incidência indirecta, determinada por uma distância de 500 m em torno da 

barragem e adução e do conjunto turístico e ainda na área junto à povoação de Diogo Martins, 

foram efectuadas algumas prospecções selectivas, mais com base na cota altimétrica, pelas 

razões já mencionadas. 

 

Área de pesquisa 

Nesta fase de estudo prévio, não foi realizada prospecção na área de pesquisa. 

 

Visibilidades 

Com base nas prospecções indicadas, é executada uma planta de visibilidades onde são referidas 

4 tipos de áreas. A primeira, considerada na área de incidência directa com prospecção 

sistemática onde a visibilidade se pode considerar genericamente de média visibilidade, sendo 

assinalados dois tipos de zonas dentro dessa área, sendo uma onde se encontrou boa visibilidade 

ou onde por aparecimento de estruturas, foram efectuadas pequenas limpezas de vegetação 

rasteira para melhorar a visibilidade e outras com reduzida visibilidade onde por vezes nem se 

conseguiu realizar cabalmente a prospecção. O último tipo de área coincide com a de incidência 

indirecta onde apenas se efectuou prospecção selectiva em locais onde normalmente a 

visibilidade era de média a boa. 

 Zonas 1 – Média visibilidade, genericamente em toda a área de incidência directa 

 Zonas 2 – Boa visibilidade, em parte da área de incidência directa 

 Zonas 3 – Reduzida visibilidade, em pequena parte da área de incidência directa 

 Zonas 4 – Média a boa visibilidade em toda a parte de incidência indirecta 
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Exemplos locais 

São apresentados alguns exemplos das referidas áreas de diferente visibilidade, em que se 

baseou a classificação apresentada na planta. 

   

Zonas 1: Prospecção sistemática na área de incidência 

directa com visibilidade média 

Zonas 2: Prospecção sistemática na área de incidência 

directa com visibilidade boa 

 

       

Zonas 3: Prospecção sistemática na área de incidência 

directa, com visibilidade reduzida a média, com cercas, ou 

vegetações densas, ou encostas de maior inclinação 

Zonas 4: Prospecção selectiva na área de incidência 

indirecta, com visibilidade média a boa  
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SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 12) APRESENTAR FIGURA 4.12.1 A UMA ESCALA MAIOR 

“Apresentar uma Figura 4.12.1 a uma escala mais legível e destacando a área do 

Conjunto Turístico.” 

 

RESPOSTA: 

Apresenta-se no Anexo II, a Figura 4.12.1 antes apresentada no EIA, agora desdobrada em duas 

figuras Figura 4.12.1_A e Figura 4.12.1_B, à escala 1:10 000, sendo na primeira parte 

representada a área da barragem e adutora e na segunda destaca-se, conforme solicitado, a área 

afecta ao Conjunto Turístico. 
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SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 13) QUANTIFICAR E QUALIFICAR OS IMPACTES 

“Qualificar e quantificar os impactes previstos para a fase de construção bem como 

para as outras fases, não sendo suficiente referir apenas a existência dos mesmos.” 

 

RESPOSTA: 

13.1 Classificação Patrimonial 

Para qualificar e quantificar os impactes previstos, torna-se necessário estabelecer um Valor 

Patrimonial para os diversos sítios encontrados, tendo para isso sido fixados, na sequência de 

propostas apresentadas na literatura, os seguintes dez descritores: 

1) Inserção paisagística – Grau de descaracterização da paisagem envolvente / grau de 

descontextualização do sítio/elemento; 

2) Grau de conservação – Estado de conservação e à especificidade do sítio/elemento; 

3) Monumentalidade – Imponência do sítio/elemento, tendo em conta as especificidades; 

4) Representatividade – Tipo de contexto e numa escala regional; 

5) Raridade – Tipo de contexto e numa escala regional; 

6) Valor histórico – Importância que pode assumir como documento para a história 

local/nacional; 

7) Potencial científico – Importância que pode assumir para a investigação de determinada 

realidade e período; 

8) Potencial pedagógico – Possibilidade de utilização pedagógica junto do público em geral 

e escolar em particular; 

9) Valor etnográfico – Importância que pode assumir como elemento representativo de 

técnicas e modos de vida locais ou regionais tradicionais; 

10) Fiabilidade da avaliação – Grau de observação do sítio/elemento e outras condicionantes 

de avaliação dos descritores. 

 

A cada um dos descritores foi atribuído um grau de ponderação constantes do Quadro 13.1 e um 

valor, de acordo com o apresentado no Quadro 13.2, obtendo-se um Valor Patrimonial, que 

representa uma média ponderada. 
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Quadro 13.1 – Graus de ponderação dos descritores usados 

DESCRITORES GRAU DE PONDERAÇÃO 

Inserção paisagística 1 

Grau de conservação 6 

Monumentalidade 2 

Representatividade 2 

Raridade 4 

Valor histórico 8 

Valor etnográfico 4 

Potencial científico 8 

Potencial pedagógico 2 

Fiabilidade da observação 4 

 

Quadro 13.2 – Valores a atribuir aos descritores 

VALORES 

3 Elevado 

2 Médio 

1 Reduzido 

0 Sem interesse 

D Indeterminado 

 

Assim, estabeleceram-se 6 Classes de Valor Patrimonial tendo em conta os resultados obtidos 

conforme o indicado no Quadro 13.3. 

Quadro 13.3 – Classes de valor patrimonial 

CLASSES DO VALOR PATRIMONIAL 

1 < 2 - Muito Reduzido  

2 2 a 4,1 - Reduzido 

3 4,2 a 6,2 - Baixo 

4 6,3 a 8,2 - Médio 

5 8,3 a 10,3 - Elevado 

6 > 10,4 – Muito Elevado 
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13.2 Avaliação do Impacte e Minimização 

 

Na caracterização dos impactes são considerados vários factores, baseados na literatura, 

sendo neste caso considerados, nomeadamente: 

1) Natureza do impacte – Referência ao tipo de impacte sobre os sítios de valor patrimonial 

identificados, conforme indicado no Quadro 13.4; 

Quadro 13.4 – Natureza do Impacte 

NATUREZA DO IMPACTE 

1 Adutora 

2 Arruamentos 

3 Aterros 

4 Barragem 

5 Campos de jogos 

6 Desflorestação 

7 Zona verde 

8 Edificação 

9 Escavação 

10 Estacionamentos 

11 Estaleiros 

12 Golfe 

13 Infra-estruturas 

14 Jardins 

15 Submersão 

16 Florestação 

17 Visual 

18 Sem impacte 

19 Indeterminada 

 

2) Incidência – Caracterização da forma como o impacte incide sobre o sítio de valor 

patrimonial, conforme Quadro 13.5; 
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Quadro 13.5 – Incidência 

INCIDÊNCIA 

1 Directa 

2 Indirecta 

3 Indeterminada 

3) Interacção – Caracterização da relação entre os vários impactes, conforme Quadro 13.6; 

Quadro 13.6 – Interacção 

INTERACÇÃO 

1 Secundárias 

2 Sinergéticas 

3 Cumulativas 

4 Indeterminada 

4) Desfasamento no tempo – Caracterização do prazo do impacte, conforme Quadro 13.7; 

Quadro 13.7 – Desfasamento no tempo 

DESFASAMENTO NO TEMPO 

1 Imediato 

2 Curto Prazo 

3 Médio Prazo 

4 Longo Prazo 

5 Indeterminada 

5) Duração – Caracterização da permanência do impacte sobre o sítio de valor patrimonial, 

conforme Quadro 13.8; 

Quadro 13.8 – Duração 

DURAÇÃO 

1 Permanente 

2 Temporário 

3 Indeterminada 
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6) Importância – Caracterização do efeito provocado pelo impacte, conforme Quadro 13.9; 

Quadro 13.9 – Importância 

IMPORTÂNCIA 

1 Positiva 

2 Negativa 

3 Nula 

4 Indeterminada 

7) Reversibilidade – Caracterização da possibilidade de retornar às características originais 

do meio, conforme Quadro 13.10; 

Quadro 13.10 – Reversibilidade 

REVERSIBILIDADE 

1 Irreversível 

2 Reversível 

3 Indeterminada 

8) Probabilidade – Caracterização do grau de previsão do impacte sobre o sítio de valor 

patrimonial, conforme Quadro 13.11; 

Quadro 13.11 – Probabilidade 

PROBABILIDADE 

1 Certa 

2 Provável 

3 Improvável 

4 Indeterminada 

9) Dimensão espacial/cultural – Caracterização da extensão do impacte em termos do grau 

de afectação para a comunidade, conforme Quadro 13.12; 
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Quadro 13.12 – Dimensão espacial/cultural 

DIMENSÃO ESPACIAL/ CULTURAL 

1 Pontual 

2 Local 

3 Regional 

4 Nacional 

5 Transfronteiriça 

6 Indeterminada 

10) Magnitude do impacte – Intensidade do impacte no sítio de valor patrimonial, conforme 

Quadro 13.13; 

Quadro 13.3 – Magnitude do impacte 

MAGNITUDE DO IMPACTE 

1 Elevada 

2 Média 

3 Reduzida 

 

Área sujeita a impacte – Corresponde à determinação da área sujeita a impacte face à 

área total do sítio/elemento patrimonial, conforme Quadro 13.14; 

Quadro 13.4 – Área sujeita a impacte 

ÁREA SUJEITA A IMPACTE 

3 Total 

2 Parcial 

1 Periférico 

0 Sem impacte 

D Indeterminado 

 

O Valor de Impacte é obtido através de dois descritores ponderados: Área sujeita a impacte e 

Importância do impacte conforme Quadro 13.15. O valor obtido é posteriormente convertido em 

significância conforme Quadro 13.16; 
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Quadro 13.5 – Graus de ponderação dos descritores usados para determinação do valor de 

impacte 

 

Quadro 13.16 – Valor de impacte 

SIGNIFICÂNCIA VALOR DE IMPACTE 

NA / Indeterminado 0 

Não Significativo 0 a 4  

Pouco Significativo 5 a 8  

Significativo 9 a 15  

 

Por último, obtém-se o Valor de Impacte Patrimonial, calculando um valor médio ponderado, tendo 

em conta não só o resultado obtido do Valor Patrimonial, mas também o de Avaliação do Impacte. 

O valor do impacte patrimonial resulta na definição de Classes de Medidas Minimizadoras, 

apresentadas de forma sintética no Quadro 13.17.  

 

Quadro 13.17 – Valor de Impacte Patrimonial e Classes de Medidas de Minimização 

VALOR DE IP   

> 94 

 

CLASSE A 

 

Limpeza 

Levantamento topográfico, gráfico, fotográfico e descrição 

exaustiva 

Escavação em área 

60 - 94 
CLASSE B 

 

Limpeza 

Levantamento gráfico e fotográfico exaustivo 

Sondagens manuais ou mecânicas 

< 59 CLASSE C 

 

Memória Descritiva 

Levantamento fotográfico exaustivo 

 

DESCRITORES GRAU DE PONDERAÇÃO 

Importância do impacte 6 

Área sujeita a impacte 4 
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São incluídos no Anexo II, os resultados de tal avaliação, sendo no Quadro VII.1 apresentada a 

qualificação e quantificação dos Impactes Patrimoniais e as Classes de Medidas de Minimização 

propostas para a fase de construção do empreendimento, estando descritas no Quadro VII.2 as 

caracterizações para as avaliações de impacte nessa fase, sendo finalmente no Quadro VII.3 

efectuada uma análise da situação de exploração do empreendimento relativamente ao impacte 

nos locais identificados na prospecção.  

Da consulta dos resultados e atendendo a que a avaliação de impacte ambiental e o valor 

patrimonial do local a afectar são determinantes na definição das medidas de minimização, não se 

pode concluir nesta fase de estudo prévio do projecto, que seja necessária qualquer medida de 

alteração ou rectificação do projecto, sendo desejável que se realize uma prospecção 

arqueológica das áreas classificadas na cartografia como de média a reduzida visibilidade do solo, 

com prévia limpeza de mata sujeita a acompanhamento ou com criação de condições de 

circulação pedonal ou de acesso nas zona de maior inclinação de encostas ou com vedações. 

Tal prospecção poderá evidentemente ser efectuada em fase de RECAPE, devendo ser 

necessária a realização de sondagens de diagnóstico nos sítios arqueológicos cuja informação 

disponível não permita uma correcta caracterização do local ou a correcta avaliação patrimonial. 

Os locais alvos de afectação indirecta deverão ser sinalizados com o objectivo de evitar a sua 

afectação directa pela circulação de pessoas ou maquinaria. 

Deverá ainda ser efectuado acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem 

revolvimento de solo. 
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VIII. PAISAGEM 

VIII.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

Caracterizar e enviar cartografia (à escala 1:25 000 ou maior) da Fragilidade Visual de forma 

mais detalhada, a partir da Qualidade Visual e da Capacidade de Absorção Visual. Esta 

última deve ser avaliada e cartografada (à escala 1:25 000 ou maior) de forma a caracterizar 

cada ponto do espaço no que respeita à sua maior ou menor exposição visual a potenciais 

observadores, localizados em locais como povoações, estradas e outros pontos notáveis 

com afluência significativa de observadores, função do relevo e da ocupação do solo. 

Para a análise visual da paisagem, a área de estudo do descritor Paisagem não deve 

restringir-se à área caracterizada e usada em outros descritores, uma vez que os impactes 

na componente visual se farão sentir para além desse limite. Esta definição não deve ser 

vaga, correndo o risco de não abranger totalmente o alcance visual dos potenciais 

impactes do projecto em análise. Teoricamente, a área de estudo, para a componente 

cénica da Paisagem deve ser definida de acordo com um critério uniforme de equidistância 

como um buffer em torno dos elementos da obra em análise, com a dimensão máxima igual 

ao limite considerado normalmente da acuidade visual 3 a 4 km para o tipo de estrutura. 

Como este é um valor difícil de precisar e tendo em consideração a localização do projecto, 

sugere-se a utilização de um buffer de 3 000 m. Deverá ser claramente delimitada uma área 

de estudo para o descritor Paisagem, cujos limites deverão também ser cartografados e 

deverá ser sobre a carta militar de forma translúcida.” 

 

NOTA: 

Tendo em conta os elementos adicionais pedidos pela Comissão de Acompanhamento (CA), para 

a avaliação do descritor paisagem, optou-se no presente por realizar a substituição integral 

dos conteúdos e inclusive da própria metodologia do descritor Paisagem indo ao encontro 

dos aspectos indicados. Excepção feita para o capitulo referente a Medidas de Minimização (ver 

resposta à solicitação informativa 18), cuja informação presente neste documento complementa a 

já entregue.   
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SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 14) APRESENTAR CARTOGRAFIA DE SUBUNIDADES DE 

PAISAGEM À ESCALA 1:25 000 OU MAIOR 

“Para a análise estrutural e funcional da paisagem, apresentar a cartografia de subunidades 

de Paisagem (à escala 1:25 000 ou maior), já descritas textualmente. 

A avaliação da Qualidade Visual da Paisagem e da Fragilidade da Paisagem apresentada foi 

espacialmente discretizada sobre a unidade de paisagem, não apresentando detalhe 

suficiente para uma correcta análise.” 

 

RESPOSTA: 

As unidades de paisagem que ocorrem na área de afectação potencial do empreendimento são 

apresentadas na Figura 4.14.2 do Anexo III. No ponto 4.14.3.3. da resposta à solicitação 

informativa 15, que se segue, procede-se à caracterização sucinta destas unidades. 

 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 15) APRESENTAR CARTOGRAFIA DA QUALIDADE VISUAL À 

ESCALA 1:25 000 OU MAIOR TENDO COMO BASE AS SUBUNIDADES DE PAISAGEM 

“Caracterizar e enviar cartografia (à escala 1:25 000 ou maior) da Qualidade Visual de forma 

mais detalhada, tendo como base as Subunidades de Paisagem (e não a Unidade de 

Paisagem) identificadas no EIA; ou, em alternativa, com recurso ao relevo e à ocupação do 

solo. Deverá necessariamente reflectir as diferenças observáveis na Paisagem, 

decorrentes da presença de elementos valorizadores – tais como ribeiras naturalizadas ou 

elementos de valor patrimonial – ou perturbadores da Paisagem – áreas degradadas, 

estradas e outras intrusões visuais.” 

 

RESPOSTA: 

Tal como foi referido anteriormente, apresenta-se seguidamente uma caracterização da situação 

de referência do descritor paisagem, que substitui integralmente a que consta do ponto 4.14 do 

Tomo 1 – Parte 1 do Relatório Base do EIA. 
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4.14. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DA PAISAGEM 

4.14.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Paisagem resulta da acção do Homem sobre o ambiente natural ao longo do tempo. Pelo seu 

carácter holístico e pela sua importância como factor de identidade local face a um processo de 

globalização crescente, é considerada actualmente na Europa como a base fundamental para a 

gestão do território. 

Desta forma é necessário que este descritor seja devidamente enquadrado na região e que a sua 

área de análise não se resuma à área de implantação do projecto mas sim a uma área mais 

ampla que possa totalizar o limite da acuidade visual. Assim a área de estudo do descritor 

Paisagem corresponde a um buffer de 3 000 m em torno dos elementos que compõem o projecto 

em análise. 

 

4.14.2. METODOLOGIA 

A sequência metodológica aplicada, à Situação de Referência, pode ser esquematizada nas 

seguintes etapas. 

 Enquadramento da área de estudo - etapa de descrição das principais características, 

físicas e funcionais, da unidade territorial tendo por base a bibliografia de referência dos 

autores Cancela d’Abreu et al. (2002)1.  

 Análise visual da paisagem - A partir de sínteses resultantes da informação disponível, 

(cartas militares, topografia e ocupação do solo), elaboraram-se cartas de diagnóstico, que 

constituem bases essenciais ao desenvolvimento de todo o trabalho. A análise dos 

descritores biofísicos e ocupação do solo permite, por um lado, ter uma visão abrangente 

do conjunto em termos de funcionamento e relação entre os diferentes elementos de 

suporte à paisagem e, por outro, facilitar a identificação e descrição das unidades de 

paisagem que caracterizam a área de estudo. 

 Avaliação da Paisagem - Classificação qualitativa do carácter e expressão da qualidade e 

capacidade de absorção visual da paisagem. Esta avaliação tem como objectivo classificar 

a qualidade visual da paisagem e o grau que a paisagem possui, para absorver ou integrar 

                                                

1
 Cancela d’Abreu, P. Correia e R. Oliveira (2002). ―Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal‖, 

DGOTDU – Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. 
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as actividades humanas, sem alteração da sua expressão e carácter de qualidade visual.  

Determinar a sensibilidade da paisagem (o grau de susceptibilidade que esta apresenta, 

relativamente à implementação de actividades humanas, ou a eventuais alterações de 

usos do solo), com base nos parâmetros anteriores. 

 

No que refere à avaliação da qualidade visual da paisagem, capacidade de absorção visual e 

sensibilidade paisagística, utilizou-se um método com princípios claros e objectivos, sendo o pixel 

do modelo digital do terreno, usado como unidade mínima de análise.  

 

4.14.3. ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM 

4.14.3.1. Enquadramento da Área de Estudo 

A área em estudo encontra-se localizada entre o Baixo Alentejo e a serra do Caldeirão, mais 

concretamente entre as peneplanícies do Baixo Alentejo e os cerros arredondados da serra do 

Caldeirão. Trata-se de uma paisagem muito particular, apesar da sua reduzida altitude, de relevo 

ligeiramente ondulado, com elevações arredondadas, conhecidos por cerros, cortadas por uma 

densa rede hidrográfica, fundamentalmente constituída por cursos de água temporários. 

A Norte, a paisagem é dominada pelas culturas arvenses de sequeiro, culturas extensivas de 

cereal de sequeiro, em regime de rotação com pousios que podem funcionar como pastagens 

naturais – são extensas áreas abertas e pouca arborização, totalmente dependentes da 

intervenção humana. Para Sul o relevo é mais movimentado e dominam as áreas agro-florestais 

nas encostas da ribeira do Vascão e nos cerros arredondados da serra do Caldeirão. 

Apesar da fraca apetência para a agricultura, esta é ainda uma actividade com algum destaque 

neste trecho de território, destacando-se as culturas cerealíferas nos locais onde o relevo é mais 

plano. No entanto, verifica-se o abandono progressivo das áreas agrícolas sendo as mesmas 

substituídas por áreas florestais (plantações florestais) e por matos, sendo estes últimos 

desprovidos de outra rentabilidade que não a caça. 

O povoamento humano é escasso e concentrado em aglomerados de pequena dimensão (aldeias 

ou lugares), ao redor dos quais persiste uma agricultura mais intensiva com sistemas mistos de 

culturas permanentes (olival e alguns pomares) e culturas anuais. 

O conhecimento da organização estrutural do território é a chave para a compreensão da 

paisagem. Por este motivo, procura encontrar-se padrões organizacionais (unidades de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Baixo_Alentejo
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paisagem), através da sua diferenciação funcional e visual, que serão estudados segundo os seus 

factores estruturais, estudando-os individualmente e percebendo quais os seus padrões de 

influência para a dinâmica de cada unidade de paisagem em particular e para toda a paisagem em 

geral. 

 

4.14.3.2. Descritores fisiográficos 

No território em análise é evidente a presença de uma linha de festo bastante importante, que 

separa as bacias hidrográficas das ribeiras de Carreiras e de Vascão, subsidiárias do rio 

Guadiana. Desenha-se, ainda, no território uma linha de festo secundária que define a bacia 

hidrográfica da ribeira da Lampreia, subsidiária da ribeira de Carreiras (ver Figura 4.14.1 do 

Anexo III). 

Fisiograficamente, verifica-se uma variação da ordem dos 220 m entre as zonas de cota mais 

baixa (valores na ordem dos 120 m de altitude), localizadas no vale da ribeira de Vascão, e as 

zonas mais elevadas (valores na ordem dos 340 m de altitude), na zona de Quintã, junto à 

povoação de Lobato, na cumeada que separa as bacias hidrográficas das ribeiras do Vascão e da 

Lampreia. 

Em termos orográficos é possível distinguir três zonas: uma a SE, correspondente às encostas do 

vale da ribeira do Vascão, onde as inclinações são bastante acentuadas, com valores superiores a 

25%, de que resulta um relevo dobrado, com as linhas de água (barrancos) bastante encaixadas e 

as cumeadas fisiograficamente bem marcadas; uma a NW, que abrangem as encostas das linhas 

de água da bacia hidrográfica da ribeira de Carreiras, com um relevo mais ondulado; e uma zona 

central, de características mais ou menos planálticas, com declives mais suaves, que corresponde 

à bacia hidrográfica da ribeira da Lampreia, que atravessa o empreendimento.  

 

4.14.3.3. Unidades de Paisagem 

A existência de vales encaixados e todos com um curso perpendicular ao rio Guadiana, e com 

escorrência Sudoeste/Nordeste, resulta numa morfologia em que alternam compassadamente 

festos e fundos de vale. A paisagem é, ainda, caracterizada por um relevo ondulado a Norte e 

mais movimentado a acentuado a Sul, nomeadamente na aproximação ao vale da ribeira do 

Vascão.  
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Procede-se, de seguida, a uma caracterização sucinta das unidades de paisagem que ocorrem na 

área de afectação potencial do empreendimento (ver Figura 4.14.2 do Anexo III). 

UP1 – Planície das ribeiras de Oeiras e de Carreiras 

Esta unidade de paisagem desenvolve-se mais a Norte da área de estudo. Trata-se de uma área 

predominante de estepe cerealífera, ecossistemas predominantemente herbáceos, situados em 

zonas mais ou menos planas, e moldados por uma agricultura baseada em rotações longas de 

cultivos de sequeiro. O relevo é pouco acentuado, por vezes quase plano, e de grande secura, 

apesar da presença das ribeiras de Oeiras e de Carreiras que atravessam este território, com 

percursos sinuosos, segundo o sentido Sudoeste-Nordeste, até à foz do Guadiana. 

O coberto vegetal reflecte a pobreza dos solos, onde se desenvolve o coberto vegetal pobre e 

homogéneo, dominado por vegetação arbustiva de cistáceas, especialmente os sargaços, que 

adquirem um tom de avermelhado escuro que se confronta com o quase alvo da esparsa 

vegetação herbácea. No sector Oeste, começam a ser mais constante a presença de montados 

mistos de sobro e azinho. 

 

 

Foto 15.1. UP1 – Proximidade de S. Miguel do Pinheiro (vista para sul) 

 

Foto 15.2. UP1 – Planície alentejana, bacia hidrográfica da ribeira da Lampreia 
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UP2 – Zona de Cumeadas 

A unidade de paisagem com a designação Cumeadas constitui-se como um acidente geográfico 

que separa, ou distingue, unidades morfológicas distintas mas complementares. A Norte 

desenvolve-se a peneplanície e a Sul a paisagem serrana.  

A ocupação nesta unidade é predominantemente constituída por montados de sobro e azinho e 

áreas agrícolas de latifúndio. Trata-se de uma área que se caracteriza fundamentalmente pelo seu 

aspecto planáltico de altitude, onde os horizontes são longínquos. 

As características de relevo e de ocupação de solo permitem a visualização a grandes distâncias 

das zonas de cumeada, que materializam os principais limites visuais, encontram-se bastante 

afastadas, funcionando, os aglomerados, como referências visuais numa zona relativamente 

homogénea e monótona. 

 

 

Foto 15.3. UP2 – Cumeada de transição, na proximidade de Lobato 

 

UP3 – Serra Algarvia - Encostas da rib.ª do Vascão 

No vale da ribeira do Vascão as formas arredondadas do relevo tornam-se mais acentuadas, 

incutindo um maior movimento à paisagem. O vale constitui um corredor ribeirinho que atravessa 

a matriz da paisagem a Sul, de declive bastante acentuado, constituído por matos, povoamentos 

florestais, áreas agrícolas e vegetação ripícola associada à ribeira do Vascão.  

A existência água para além de facilitar a instalação de vegetação ripícola, essenciais no corredor 

fluvial, propicia uma maior frescura e humidade, o que possibilita a presença de espécies 

arbustivas um pouco mais luxuriantes (predominantemente loendros), contribuindo fortemente 

para o incremento da riqueza e diversidade, assim como para a valorização cénica da paisagem. 
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Foto 15.4. UP3 - Panorâmica do vale da ribeira do Vascão 

 

4.14.3.4. Avaliação da Paisagem 

Em complemento do anterior, em que se definem e descrevem as principais características e 

unidades de paisagem, neste capítulo procede-se a avaliação da paisagem da área em estudo. 

Esta avaliação é feita, tendo por base não as unidades territoriais atrás descritas mas sim uma 

unidade mínima de análise (pixel) de forma a reflectir a variabilidade e diversidade espacial da 

paisagem. Assim serão definidos parâmetros de Qualidade Visual da Paisagem e Capacidade de 

Absorção da Paisagem.  

A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística do território resulta do 

cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção estando cada 

um dos parâmetros, assim como o resultado final, devidamente cartografados. 

A cartografia referida foi produzida através do software ArcView. Para o efeito criou-se um Modelo 

Digital de Terreno (MDT) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do IGeoE, seguido 

de conversão para pixel. A dimensão do pixel tida como unidade mínima de análise foi 

determinada em função do elemento mais pequeno a cartografar que, no presente caso. 

correspondeu à existência de corredores (galerias ripícolas). O resultado final foi um pixel de 

50 m, o equivalente a uma unidade mínima cartográfica de 0,25 ha. 

Cada pixel tem associado uma qualificação da Qualidade Visual da Paisagem e da Capacidade de 

Absorção Visual da Paisagem o que permite apresentar a distribuição espacial das diferentes 

qualificações e a respectiva quantificação em termos de área. Através do software aplicou-se a 

matriz de avaliação identificada no Quadro 4.14.3, sendo gerado para esse mesmo pixel um valor 

de sensibilidade para a paisagem. Em resultado, a Carta de Avaliação da Sensibilidade 
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Paisagística permite identificar a distribuição espacial e respectiva quantificação em termos de 

área da sensibilidade paisagística do território. 

4.14.3.4.1. Qualidade Visual da Paisagem 

A qualidade visual de uma paisagem depende da diversidade e da complexidade das situações 

que concorrem para a sua estruturação, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista 

cultural e do uso do solo. Para a determinação da Qualidade Visual da Paisagem do território em 

análise procurou-se utilizar, tanto quanto possível, parâmetros qualitativos que traduzem, de certa 

forma, a decomponibilidade de um sistema complexo em elementos mais simples. A metodologia 

procurou assim, qualificar aqueles elementos da paisagem, os quais se encontram organizados 

em termos espaciais, funcionais e visuais e que, no seu todo, configuram a paisagem observável 

(ver Figura 4.14.4 do Anexo III). 

A escala de valoração procede a uma hierarquização simples, composta por cinco classes de 

valor 1) Fraco, 2) Baixo, 3) Médio, 4) Elevado e 5) Excepcional. No contexto da valoração da 

paisagem da área de análise, não se identificaram áreas do território com fraca ou com 

excepcional qualidade visual, pelo que se descrevem em seguida as principais características das 

áreas de baixo, médio e elevado valor paisagístico: 

 Classificação Elevada - Classificaram-se como áreas de elevada qualidade visual da 

paisagem as principais zonas de cumeada que se demarcam no território. São estruturas 

do relevo que, pela definição de skylines, facilitam a escala visual e perceptiva da 

paisagem. A partir da planície alentejana, que se desvenda a Norte, ou a partir das zonas 

serranas algarvias (para Sul), estas estruturas do relevo contribuem para uma leitura mais 

abrangente e referenciada das características do território, permitindo uma amplitude 

visual a média/longa distância sem entraves significativos. Incluem-se igualmente nesta 

classificação as principais ribeiras e zonas adjacentes, que correspondem a estruturas 

lineares no território onde os cursos de água, mais ou menos meandrizados, definem 

interessantes sistemas paisagísticos. Nestas áreas a presença do elemento água propicia 

uma maior frescura e humidade, e possibilita a presença de espécies arbustivas e 

arbóreas um pouco mais luxuriantes, criando situações de maior riqueza imagética e 

contraste com o espaço envolvente. As zonas de vale das ribeiras de Oeiras (Norte) e de 

Vascão (Sul) estão classificadas como Sítios da Rede Natura 2000 Guadiana 

(PTCON0036), caracterizado pela ―elevada diversidade geomorfológica e fisiográfica, 

associada a um relevo acentuado e escarpado, de difícil acesso, contribuindo para a 

ocorrência de flora e vegetação com elevada maturidade ecológica e reduzido grau de 
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antropização‖ (PSRN200, 2006). Os aglomerados são também áreas do território com 

elevada qualidade visual, que correspondem às pequenas aldeias e lugares que pontuam 

o território, pela sua integração e tradição paisagística no território e pela preservação de 

algum património construído, como moinhos. É manifesta e orgulhosa a forma como se 

mantém a traça característica de casas caiadas a branco; e é valorizador a delicadeza com 

que aqueles pequenos lugares se integram nas encostas onduladas no território, e se 

assiste ao contraste cromático que se gera com o fundo cénico ao longo das estações. 

Também as ocorrências de cariz etnográfico, particularmente centradas nas áreas de 

exploração agro-pastoril (cercados, morouços, poços e as eiras) são elementos de elevada 

qualidade visual. 

 Classificação Média - Classificaram-se como áreas de média qualidade visual as áreas 

onde predomínio da planície de sequeiro. São áreas do território que reproduzem a 

imagem desta região do Baixo Alentejo, cujos habitats predominantes são áreas agrícolas 

extensivas, com culturas de sequeiro, quase desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. 

Contudo, o abandono progressivo de algumas destas áreas conduz a uma maior 

fragmentação da paisagem, tanto que evoluem os matos e se instalam áreas de plantação 

florestal. O montado de sobro e azinho considerou-se também como elemento da 

paisagem de média qualidade, tanto que corresponde a um sistema que embora fazendo 

parte de uma memória cultural comum da região, não se releva, no contexto local, como 

de relevância paisagística. As densidades do montado são variáveis e o coberto vegetal é 

relativamente pobre e homogéneo, surgindo aí matos mais ou menos densos, 

fundamentalmente de esteva. Classificaram-se ainda como áreas de média qualidade 

visual, as áreas agrícolas mistas, com correspondência às áreas do território com culturas 

anuais (alguns hortícolas) associadas a culturas permanentes (alguns pomares e olival), 

que surgem, sobretudo, associadas ou dependentes dos locais povoados e da água 

disponível. No contexto local são sistemas com relativa singularidade, determinando 

alguma riqueza formal, cromática e textural, contudo não sempre bem organizados 

espacial e visualmente. Definiram-se ainda como áreas de média qualidade os sistemas 

agro-florestais, que se desenvolvem, sobretudo, nas encostas do Vale da rib.ª de Vascão. 

São sistemas mais complexos que ocupam áreas de relevo acentuado (declives superiores 

a 25%) e embora a diversidade de estratos conduza a maior diversidade textural, formal, 

estas áreas nem sempre se conjugam num contexto de organização espacial perceptível. 

 Classificação Baixa - Com baixa qualidade visual incluíram-se áreas do território onde se 

verificam manchas de arborização recente, que constituem plantações florestais, 
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sobretudo de pinhal, que surgem um pouco por toda a área de análise. Nestas áreas a 

intervenção antrópica implicou uma ampla campanha de arroteias, a conversão das 

vertentes em socalcos e a conversão de campos agrícolas mais ou menos abandonados. 

No contexto da actual caracterização da situação actual do ambiente, estas áreas 

apresentam fraca qualidade do fundo cénico e incutem baixa diversidade paisagística à 

paisagem. Incluem-se ainda nesta categoria as intrusões visuais resultantes da presença 

de corredores de alta tensão, nomeadamente no sector mais a Norte da área de estudo, 

na proximidade de S. Miguel do Pinheiro. São elementos que penalizam a paisagem, uma 

vez que interrompem a leitura ou percepção do espaço paisagístico em análise, 

nomeadamente em áreas com elevada qualidade visual, ou em áreas mais permeáveis 

visualmente como é a planície cerealífera. 

 

No Quadro 4.14.1 regista-se a distribuição da importância relativa das diferentes classes de 

Qualidade Visual da área em estudo, verificando-se que predominam as áreas de média 

qualidade visual, seguidas pelas áreas de qualidade visual elevada. 

 

Quadro 4.14.1 – Qualidade Visual da Paisagem na área de análise 

Qualidade Visual Área (ha) Percentagem (%) 

Excepcional - - 

Elevada 3027 27,4 

Média 6361 57,6 

Baixa 1653 15,0 

Fraca - - 

 

4.14.3.4.2. Capacidade de Absorção Visual 

A capacidade de absorção da paisagem corresponde à sustentabilidade que esta possui para 

integrar elementos adicionais sem alteração da sua qualidade visual ou das suas características 

cénicas. Quando a paisagem possui baixa capacidade de absorção diz-se que é visualmente mais 

vulnerável (ver Figura 4.14.5 do Anexo III). 

Para a determinação da capacidade de absorção da paisagem foram utilizados indicadores de 

carácter biofísico (vegetação e uso do solo) e indicadores visibilidade.  
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Segundo a bibliografia de referência, a altura da vegetação e a composição das diversas espécies 

por estratos traduzem variações na percepção visual dos elementos na paisagem. Vegetação 

mais alta possui uma maior capacidade de absorção. Uma vegetação com diversos estratos e 

espécies (cor, forma e textura), também contribui para um melhor disfarce, logo maior capacidade 

de absorção da paisagem para integrar elementos adicionais. 

No que respeita à visibilidade, foi elaborada para a área em estudo uma carta de visibilidades (ver 

Figura 4.14.3 do Anexo III) a partir de um conjunto de pontos de observação considerados 

significativos, associados a locais habitados e às principais vias de acessibilidade. Esta carta é 

fundamental para entendermos de que forma os observadores se apercebem dos objectos e do 

território em seu redor. Assim, no sentido de determinar as áreas visualmente mais sensíveis, 

seleccionaram-se 37 pontos de observação. Destes pontos seleccionados, 15 correspondem a 

povoações, as quais apresentam, na generalidade, menos de 60 fogos (ex.: Diogo Martins, 

Carros, Penedos, Ronção, Santeira de Cima, Santeira de Baixo, Lorcha, Lobato, Corredoura, Gato 

e S. Miguel do Pinheiro). Os restantes são localizados ao longo das principais estradas 

(equidistantes 1000 m), nomeadamente, nas EEMM 506, 506-1 e 1175. 

A esta malha de pontos aplicou-se o método da intervisibilidade. O conceito de Intervisibilidade 

inclui uma série de medidas que procuram classificar o território em função do grau de visibilidade 

recíproca. A apresentação dos resultados recorreu ao número de vezes que cada pixel é vista 

desde uma série de origens e ordena-os numa escala, cuja maior pontuação significará maior 

frequência de visibilidade ou exposição visual. 

A matriz de análise construída para a determinação da capacidade de absorção da paisagem tem 

por base a integração dos indicadores citados anteriormente de acordo com a seguinte 

classificação: 

 Zonas com elevada capacidade de absorção: tem correspondência às áreas do território 

com visibilidade nula e baixa; 

 Zonas com média capacidade de absorção: tem correspondência às áreas do território 

com visibilidade média e às áreas do presente território com sistemas de montado e 

sistemas agro-florestais, tanto que apresentam estrato arbóreo-arbustivo medianamente 

diversificado, mas pouco denso; 

 Zonas com baixa capacidade de absorção: tem correspondência às áreas do território 

com visibilidade elevada e as áreas de predominância de culturas de sequeiro, e os 

aglomerados urbanos bem como as áreas de agrícolas mistas na envolvente. 
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No Quadro 4.14.2 regista-se a importância relativa das diferentes classes de Capacidade de 

Absorção Visual da área em estudo, verificando-se que predominam as áreas de média qualidade, 

seguidas pelas áreas de capacidade de absorção visual elevada, à semelhança do que tinha 

acontecido com a qualidade visual. 

 

Quadro 4.14.2 – Capacidade de Absorção Visual na área de análise 

Capacidade de 
Absorção Visual 

Área (ha) Percentagem (%) 

Elevada 3325 30,1 

Média 7706 69,8 

Baixa 9 0,1 

 

4.14.3.4.3. Sensibilidade Paisagística do Território em análise 

A sensibilidade visual de uma paisagem é definida como o grau de susceptibilidade que esta 

apresenta, relativamente à implementação de actividades humanas, ou a eventuais alterações de 

usos do solo. Assim, uma paisagem que apresente um elevado grau de sensibilidade poderá 

facilmente sofrer uma redução significativa de qualidade visual perante a implementação de 

actividades humanas não compatíveis com as aptidões naturais do território. 

A avaliação da sensibilidade visual revela-se assim, um instrumento com elevada importância nos 

estudos de paisagens, nomeadamente, na procura de estratégias que visem a salvaguarda dos 

recursos naturais e culturais responsáveis por situações de elevado valor paisagístico e visual. 

Contribui, igualmente, de uma forma fundamental para a definição de estratégias de valorização 

de situações que apresentam menor qualidade, ou até mesmo para a minimização de intrusões 

que geram impactes visuais negativos. As intrusões encontram-se frequentemente associadas a 

actividades que alteram fortemente as características da paisagem, ou que geram situações de 

degradação ambiental, ecológica e visual (ver Figura 4.14.6 do Anexo III). 

A avaliação da sensibilidade da paisagem é obtida através da combinação dos indicadores de 

Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual, de acordo com a matriz estabelecida no 

Quadro 4.14.3. 

No Quadro 4.14.4 apresenta-se a importância relativa das diferentes classes de Sensibilidade 

Paisagística no território em estudo. Mais uma vez se verifica que predominam as áreas de média 
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sensibilidade, seguidas pelas áreas de sensibilidade elevada, à semelhança do que tinha 

acontecido com a qualidade visual. 

 

Quadro 4.14.3 – Matriz para a Avaliação da Sensibilidade da Paisagem 

Sensibilidade 
Paisagística 

Qualidade Visual da Paisagem 

Excepcional Elevada Média Baixa Fraca 

Capacidade 
de Absorção 

Visual 

Elevada Elevada Média Baixa Fraca Fraca 

Média Muito elevada Elevada Média Baixa Fraca 

Baixa Muito elevada Muito elevada Elevada Média Baixa 

 

Quadro 4.14.4 – Sensibilidade Paisagística do Território em análise 

Sensibilidade Área (ha) Percentagem (%) 

Muito elevada 4 0,0 

Elevada 2440 22,1 

Média 5832 52,8 

Baixa 1137 10,3 

Fraca 1627 14,7 

 

As áreas com média sensibilidade paisagística representam mais de 50% do território, 

encontrando-se distribuídas sobretudo a Norte da área de estudo, correspondendo a áreas onde 

predominam as culturas de sequeiro, com média qualidade paisagística e capacidade de absorção 

visual média, justificada sobretudo pela baixa visibilidade que apresentam. 

As áreas de paisagem de elevada sensibilidade paisagística distinguem, sobretudo, as principais 

zonas de cumeada, que separam as principais bacias hidrográficas do território e correspondem a 

estruturas do relevo que, pelas suas características, apresentam elevada qualidade visual. A zona 

de charneira entre o Baixo-Alentejo e a Serra do Caldeirão, coincide, de uma forma geral, com 

áreas de muito elevada sensibilidade paisagística. Surgem também associadas às áreas de maior 

elevação do território (UP2 Zona de Cumeada). Contudo, a maior proximidade a áreas povoadas 

determinou áreas com maior visibilidade, logo com muita elevada sensibilidade paisagística, mas 

que constituem áreas com pouca expressão no território, não chegando a atingir 1% de área total 

em estudo. 
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As áreas de baixa sensibilidade paisagística correspondem a áreas do território com média 

qualidade visual, onde se verifica a ocorrência de sistemas agrícola-florestais e de montado, cujas 

formações apresentam elevada capacidade de absorção visual, pela baixa frequência visual que 

apresentam e média capacidade da vegetação absorver os impactes da paisagem.  

Por último, as áreas com fraca sensibilidade paisagística representam cerca de 14% do território 

distribuídos pela UP1 e UP3, correspondem, sobretudo, a manchas de plantação florestal e à 

presença de elementos dissonantes na paisagem, com baixa qualidade visual, que determinam 

unidades do território com fraca sensibilidade paisagística. 

 

4.14.3.5. Síntese da análise visual 

A área em estudo na sua maioria é uma paisagem de média qualidade e sensibilidade visual. 

Nestes espaços predomina o carácter rural da paisagem de médio valor, pelo seu estado de 

conservação, baixa densidade de ocupação humana, diversidade de formas, texturas e cores. 

No seu conjunto trata-se de uma paisagem com grande expressão a nível das visibilidades, 

apresentando um variado sistema de vistas e alguns pontos de vista dominantes sobre as áreas 

envolventes. No entanto, a reduzida frequência de observadores, o reduzido número de locais 

habitados e a escassez de estradas, tornam a área de intervenção menos crítica em termos de 

impacte visual. 

 

VIII.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

“Verifica-se que a análise de impactes elaborada é pouco detalhada, sobretudo no que 

respeita à construção e presença de elementos edificados (cuja volumetria não é ainda 

conhecida, mas que é possível estimar com a exactidão necessária e suficiente para a 

avaliação dos impactes cénicos decorrentes da sua implementação).” 

 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 16) APRESENTAR CARTOGRAFIA DAS BACIAS VISUAIS À 

ESCALA 1:25 000 

“Apresentar cartografia das Bacias Visuais (escala 1:25 000) dos elementos que 

compõem o projecto em análise (barragem e respectiva albufeira; aldeamentos turísticos 

separadamente; e conjunto turístico na sua totalidade), dentro dos limites de acuidade 

visual habitualmente usados para estas estruturas (3000 m), sobre a carta militar de 
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forma translúcida e com os limites do buffer dentro da área útil das cartas. A geração das 

bacias visuais deverá ser realizada à cota prevista para os volumes edificados a construir.” 

 

RESPOSTA: 

Com a construção do projecto é importante determinar a bacia visual para cada elemento que 

compõe o projecto. Assim, foram elaboradas as bacias visuais para cada um dos elementos (ver 

Figuras 4.14.7 a 4.14.10 do Anexo IV) na ausência de projecto, para os diversos equipamentos 

(estacionamentos e edifícios até 3 m de cércea) e para as unidades de alojamento (com cérceas 

até 6 m). No caso da Barragem, a bacia visual é determinada para a cota máxima da barragem e, 

no caso da albufeira, para o NPA. No caso do Campo de Golfe, como não existe modelação de 

terreno significativa, a bacia visual coincide com a situação de ausência de projecto. 

Para cada um destes elementos de projecto foram definidos pontos no interior do buffer de análise 

de 3 km para a ausência de projecto e pontos para a cota prevista de construção. 

 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 17) REVER A ANÁLISE DE IMPACTES 

“Rever a análise de impactes, incorporando a informação contida na cartografia referida 

nos pontos anteriores, em particular no que respeita à presença dos volumes edificados 

previstos, que não são referidos na análise apresentada. Todos os impactes devem ser 

classificados de acordo com os parâmetros que constam da legislação (DL n.º 197/2000, 

actualizado pelo DL n.º 197/2005), nomeadamente no que respeita à sua significância e 

magnitude.” 

 

RESPOSTA: 

Tal como foi referido anteriormente, apresenta-se seguidamente uma identificação e avaliação dos 

impactes no descritor paisagem, que substitui integralmente a que consta do ponto 5.11 do 

Tomo 1 – Parte 2 do Relatório Base do EIA. 

 

5.11. IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NA PAISAGEM 

5.11.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 



ECOMIND 
Consultadoria Ambiental Lda 

 

Página 70 

EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins 

Aditamento (Tomo 3) 

Março de 2011 

A importância da identificação e avaliação dos impactes previsíveis resultantes da implantação do 

empreendimento em estudo (designadamente, o conjunto turístico e o campo golfe, assim como a 

barragem e respectiva albufeira, incluindo igualmente as infra-estruturas que lhes estão 

associadas) reside no conhecimento atempado de possíveis alterações que possam ocorrer e no 

facto de possibilitar o estabelecimento de um programa de medidas de prevenção e minimização 

adequado. 

A identificação e avaliação dos impactes é efectuada com base na caracterização e na avaliação 

visual da paisagem na situação actual (qualidade visual e capacidade de absorção visual), 

conjugada com o conhecimento da infra-estrutura a desenvolver e as principais acções de 

projecto, com o fim de serem identificadas as alterações estruturais da paisagem e os impactes 

visuais mais significativos daí decorrentes. 

 

5.11.2. METODOLOGIA 

A identificação dos impactes originados pela execução do empreendimento, resultou da análise 

das características da paisagem onde se irá implementar, tendo por base a caracterização 

desenvolvida na situação de referência. A avaliação de impactes sobre a paisagem é efectuada 

para uma área de análise de 3 km, em consonância com a área analisada na situação de 

referência. 

Para a identificação e avaliação dos impactes, utilizaram-se três critérios complementares:  

 Afectação da paisagem - Este critério de avaliação pretende avaliar e quantificar a 

incidência do projecto em termos de afectação da paisagem, na intercepção de diferentes 

unidades de território com sensibilidade paisagística distintas, na área afectada 

directamente com a implementação do projecto.  

 Afectação visual - O objectivo deste critério de avaliação é determinar a bacia visual para 

cada um dos elementos que compõem o projecto e avaliar os impactes que serão visíveis 

durante e após a conclusão da construção. 

 Acções geradas pela construção do projecto - Neste critério procura-se avaliar a 

interferência que o projecto terá sobre a paisagem, sintetizada pela análise da significância 

dos impactes. Do ponto de vista da paisagem a significância de um impacte é determinada 

em função da importância dos valores paisagísticos afectados.  
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A significância do impacte é obtida pela conjunção das características de implantação do projecto, 

magnitude do impacte gerado e sensibilidade paisagística. 

Na avaliação dos impactes é necessário considerar quer as características inerentes à paisagem, 

quer as características do projecto a implementar, já que será a conjugação de ambas a ditar a 

composição do conjunto. 

Para o efeito, avaliou-se implantação dos vários elementos que compõem o projecto em analise, 

nomeadamente a Barragem e Albufeira de A-da-Gorda, assim como a conduta de adução até ao 

conjunto turístico. O hotel e os diversos (seis) aldeamentos turísticos, a rede viária principal (que 

interliga os vários elementos) assim como o Açude e espelho de água da ribeira da Lampreia, o 

heliporto e o Centro de Equitação, a ETAR, o Posto de Abastecimento de Combustíveis e o 

Campo de Golfe. 

 

5.11.2.1. Afectação da Paisagem 

As zonas directamente afectadas pelo projecto abrangem áreas do território de sensibilidade 

paisagística distintas, definida em função dos parâmetros de qualidade visual e capacidade de 

absorção da paisagem. Interessa neste ponto identificar o impacte paisagístico no local de 

implementação do projecto, objectivando a quantificação das áreas do território que serão 

afectadas para cada elemento do conjunto. 

Nos quadros seguintes encontra-se expressa a afectação directa na paisagem resultante da 

implementação do projecto (Barragem, Albufeira, Adutora, Aldeamentos Turísticos e Campo de 

Golfe), apresentando-se a correlação com a sensibilidade paisagística do território em análise. 

 

Quadro 5.11.1 - Quantificação em hectares da Sensibilidade da Paisagem afectada directamente pela 

Barragem, Albufeira e Adutora da A-da-Gorda 

Sensibilidade da Paisagem Barragem Albufeira Adutora 

Muito Elevada - - - 

Elevada 0,916 12,643 1,577 

Média 2,038 12,376 2,875 

Baixa - - - 

Fraca 

 

      

Total afectado 2,954 25,019 4,452 
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Quadro 5.11.2 - Quantificação em hectares da Sensibilidade da Paisagem afectada directamente 

(Conjunto Turístico) 

Sensibilidade 
da Paisagem 

Aldeamentos 
Heliporto 

Rede 
Viária 

Principal 

Açude 
da 

Lampreia 
ETAR P.A.C. 

1* 2 3 4 5 6 

Muito Elevada - - - - - - - - - - - 

Elevada 10,46 - 1,455       1,305 1,034 2,961 - 0,756 

Média 8,574 13,999 6,898 10,923 8,791 8,606 2,592 2,487 - 1,448 - 

Baixa - - - - - - - - - - - 

Fraca - - - - - - - - - - - 

Total afectado 19,04 13,999 8,353 10,923 8,791 8,606 3,897 3,521 2,961 1,448 0,756 

* - Inclui o hotel apartamento (Empreendimento 7) devido à sua proximidade e integração urbanística com Aldeamento 1 

 

Quadro 5.11.3 - Quantificação em hectares da Sensibilidade da Paisagem afectada directamente 

(Campo de Golfe) 

Sensibilidade da Paisagem Campo de Golfe 

Muito Elevada - 

Elevada 4,502 

Média 30,499 

Baixa - 

Fraca - 

Total afectado 35,001 

 

Da análise constata-se que a implementação do projecto afecta directamente áreas do território 

com sensibilidade média e elevada. A albufeira de A-da-Gorda afecta cerca de 13 ha de área de 

sensibilidade elevada. Os aldeamentos 1 (com Hotel) e 3 destacam-se dos restantes por também 

abrangerem áreas de sensibilidade elevada. As infra-estruturas e equipamentos, nomeadamente 

o heliporto e a via principal de acesso aos aldeamentos 1, 5 e 6, também se localizam, em parte, 

em áreas de elevada sensibilidade visual. De salientar que, com excepção para a zona envolvente 

à Ribeira da Lampreia classificada com elevada qualidade visual, na restante área do projecto a 

elevada sensibilidade deve-se, sobretudo, à Baixa/Media Capacidade de Absorção. 
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5.11.2.2. Afectação Visual 

Com base nas cartas as bacias visuais para cada um dos elementos (ver Figuras 4.14.7 a 

4.14.10 do Anexo IV) foram determinadas as respectivas áreas de bacias visuais com e sem os 

elementos do empreendimento e o número de pontos potenciais de observação, os quais se 

apresentam nos Quadros 5.11.4 a 5.11.7. 

 

Quadro 5.11.4 - Quantificação da Bacia visual da Barragem e da Albufeira de A-da-Gorda 

Barragem e Albufeira Bacia Visual 
Pontos potenciais de 

observação 

Buffer de 3 588 ha ha % Povoações Estradas 

Sem Projecto 701 20 1 1 

Com o Projecto 1069 30 1 1 
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Quadro 5.11.5 - Quantificação das Bacias visuais dos Empreendimentos Turísticos 

Elementos do Projecto 

Bacia Visual 
Pontos potenciais de 

observação 

ha  % Povoações Estradas 

Aldeamento 1 + Hotel-Apartamento 7 Buffer de 3019 ha     

Sem Projecto 126 4 1 1 

Edifícios de Equipamentos (1 piso cércea 3 m) 297 10 1 1 

Unidades de Alojamento (2 pisos cércea 6 m) 406 13 1 1 

Aldeamento 2 Buffer de 3064 ha    

Sem Projecto 622 20 1 3 

Edifícios de Equipamentos (1 piso cércea 3 m) 921 30 1 3 

Unidades de Alojamento (2 pisos cércea 6 m) 1024 33 1 3 

Aldeamento 3 Buffer de 3121 ha     

Sem Projecto 863 28 1 2 

Edifícios de Equipamentos (1 piso cércea 3 m) 1194 38 2 4 

Unidades de Alojamento (2 pisos cércea 6 m) 1564 50 2 5 

Aldeamento 4 Buffer de 3122 ha     

Sem Projecto 734 24 1 0 

Edifícios de Equipamentos (1 piso cércea 3 m) 1218 39 2 0 

Unidades de Alojamento (2 pisos cércea 6 m) 1359 44 2 0 

Aldeamento 5 Buffer de 3019 ha     

Sem Projecto 541 18 1 1 

Edifícios de Equipamentos (1 piso cércea 3 m) 643 21 1 1 

Unidades de Alojamento (2 pisos cércea 6 m) 1072 35 1 1 

Aldeamento 6 Buffer de 3076 ha     

Sem Projecto 399 13 0 0 

Edifícios de Equipamentos (1 piso cércea 3 m) 636 21 2 1 

Unidades de Alojamento (2 pisos cércea 6 m) 738 24 2 2 
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Quadro 5.11.6 - Quantificação da Bacia Visual do Campo de Golfe 

Golfe Bacia Visual 
Pontos potenciais de 

observação 

Buffer de 4170ha ha  % Povoações Estradas 

Área do Golfe 1458 35 2 5 

 

Quadro 5.11.7 - Quantificação da Bacia Visual Global da totalidade do empreendimento 

Barragem+Albufeira + Aldeamentos + Golfe Bacia Visual 
Pontos potenciais de 

observação 

Buffer de 6349ha ha  % Povoações Estradas 

Sem projecto 2176 34 2 6 

Com a totalidade do projecto 2688 42 2 7 

 

A análise de quantificação da bacia visual global efectuada na resposta à solicitação informativa 

16, permite concluir que a área afectada visualmente pelo projecto em estudo constitui cerca de 

42% da área total de análise. 

Os locais visualmente afectados pelo projecto localizam-se, sobretudo, a Norte e Oeste da área 

de análise e incidem sobre áreas do território que se desenvolvem a cotas altimétricas inferiores, 

onde se localiza a povoação de Penedos e S. Miguel do Pinheiro, entre outras. 

São duas as povoações com visibilidade directa para o empreendimento (Diogo Martins e 

Penedos) a primeira por estar localizada muito perto do empreendimento e a segunda por estar a 

uma cota que permite observar os diferentes elementos do projecto (Barragem e Adução e o 

Conjunto Turístico). 

Os aldeamentos 3 e 4 destacam-se dos restantes por estarem implantados em pontos mais 

elevados e, assim, possuírem uma bacia visual maior. Consequentemente, são avistados por um 

número maior de pontos potenciais de observação. 

As relações observador-paisagem podem ser modificadas também pelo movimento do observador 

através da paisagem e pelo tempo de duração da observação que determinará a profundidade e o 

detalhe da observação. A área de estudo é interceptada por algumas vias de comunicação que 

possuem um traçado pouco sinuoso no território e que apelam à contemplação da envolvente, 

tanto que o relevo aplanado permite usufruir de grande amplitude visual sobre a paisagem. A 
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partir destas estradas, nomeadamente, da EM 506, é possível avistar com maior detalhe o Golfe e 

os Aldeamentos 2 e 3. 

 

5.11.3. ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

Pretende-se avaliar a interferência que o projecto terá sobre a paisagem, sintetizada pela análise 

da significância dos impactes. A significância de um impacte consiste na importância social ou 

ecológica que esse impacte representa. Do ponto de vista da paisagem, esta é determinada em 

função da importância dos valores paisagísticos afectados. A significância do impacte é obtida 

pela conjunção das características de implantação do projecto, magnitude do impacte e 

sensibilidade paisagística.  

 

5.11.3.1. Fase de Construção 

5.11.3.1.1. Conjunto Turístico e Infraestruturas Associadas 

Aldeamentos e Hotel, Heliporto, ETAR e Posto de Abastecimento 

Os impactes sobre a paisagem que se fazem sentir durante a fase de construção do conjunto 

turístico e das infraestruturas associadas restringem-se à área de implantação do mesmo e 

envolvente próxima, nomeadamente a todos os locais a partir dos quais se verifiquem potenciais 

observadores que poderão ser prejudicados pela redução da qualidade visual e perca de 

identidade da paisagem. Em termos paisagísticos, a fase de construção deve coincidir com a 

implementação das principais medidas de minimização, destinadas à redução da magnitude dos 

impactes visuais negativos detectados desde já no projecto. 

Da análise desta componente do empreendimento, consideram-se intervenções passíveis de 

gerar impactes na paisagem, as que se referem à implementação da estrutura urbana do Conjunto 

Turístico. 

A implantação desta área de cariz urbano constituirá uma alteração significativa na imagem e 

modo de apreensão da paisagem actual da área em estudo devido, essencialmente, à 

transformação do relevo natural e do uso do solo (modificação a nível do coberto vegetal e da 

utilização e função do espaço). Também o acréscimo da carga humana sobre o espaço em 

análise terá reflexos no suporte biofísico da paisagem e na forma de apreensão visual da área de 

intervenção. 
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Será durante a fase de construção que se irão processar as alterações ao relevo natural da área 

de intervenção. Estas alterações ao relevo natural serão resultantes da implantação e construção 

das vias de circulação e estacionamentos, da abertura das plataformas e fundações das áreas 

edificadas e equipamentos previstos e, ainda, da modelação de terreno proposta. 

É também durante esta fase que as alterações ao uso do solo com impacte visual imediato, 

resultantes da desmatação da zona de intervenção e dos trabalhos necessários às novas 

plantações e sementeiras, se farão sentir. 

Em termos de ocupação urbana, o Conjunto Turístico prevê uma série de equipamentos e 

edificações, das quais se destacam um aparthotel e 6 aldeamentos turísticos, com equipamentos 

como zonas comerciais, campos desportivos, um pavilhão multiusos, piscinas, um centro hípico, 

um heliporto, para além de clubes associados às principais modalidades praticadas no Conjunto 

Turístico (ténis, bowling, etc.) e, ainda, uma ETAR, um posto de abastecimento de combustíveis 

com Oficina-Auto e um plano de água definido pelo açude da Ribeira da Lampreia.  

Embora nesta fase dos estudos os elementos de projecto não se encontrem ainda suficientemente 

desenvolvidos para uma análise detalhada, constata-se que a abertura de novos acessos e 

principalmente a construção dos edifícios implicará alguns movimentos de terra, que serão mais 

acentuados nas zonas de maior declive. 

De acordo com a estimativa efectuada, prevê-se que a movimentação de terras dê lugar a um 

saldo positivo de 250 000 m3. Como referido acima, este excedente será utilizado para colmatar 

as necessidades de terra para modelação do campo de golfe, de que resultará um saldo global 

positivo de 115 000 m3. Como já foi anteriormente referido, na resposta à solicitação informativa 

10, a barragem apresenta um saldo negativo de terras de cerca de 100 000 m3, que poderá 

contribuir para equilibrar o balanço de movimento de terras global. 

Relativamente aos espaços abertos englobados nas zonas dos aldeamentos e restantes espaços 

edificados, embora a vegetação proposta seja maioritariamente constituída por espécies da flora 

local, encontram-se previstas algumas espécies arbóreas e arbustivas de carácter ornamental. 

Considera-se que a utilização de espécies ornamentais, desde que não infestantes, pode ser 

fundamentada neste tipo de situação, devendo a sua aplicação ser efectuada de forma moderada 

de modo a não acentuar a artificialização da intervenção, ou seja, a introdução de uma grande a 

área edificada numa paisagem agrícola tão pouco humanizada. 

Decorrente da montagem de estaleiros, de áreas de apoio à obra e da circulação de veículos, 

ocorrem impactes na paisagem que serão comuns a todo o empreendimento: A ocupação do solo 
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por parte de estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra confere à paisagem em estudo um 

carácter mais humanizado, uma vez que estes são elementos estranhos ao ambiente tradicional e 

não fazem parte da paisagem em questão. Provoca uma impressão de degradação e 

desorganização visual característica de qualquer obra de construção civil, como sejam, em 

determinadas circunstâncias, a emissão de poeiras, constante circulação e movimentação de 

veículos e maquinaria pesada para transporte de diversos tipos de materiais e equipamentos e 

para execução de escavações e operações de terraplanagem, armazenamento temporário de 

materiais resultantes das escavações e outros materiais inertes, e a própria zona de estaleiro. 

Desta forma considere-se este impacte como negativo, directo, temporário, reversível, de média 

magnitude e média significância. 

 

Açude da Ribeira da Lampreia 

No âmbito do empreendimento turístico está prevista a construção de um açude na ribeira da 

Lampreia, o qual permite criar um espelho de água adjacente ao Aldeamento 1. Descrevem-se, 

em seguida, os impactes expectáveis para esta infra-estrutura. 

As acções decorrentes dos movimentos de terras durante a fase de construção criam impactes 

significativos a nível da qualidade visual da paisagem devido ao aumento da concentração de 

poeiras no ar, deposição dessas poeiras na vegetação e noutros elementos circundantes 

diminuindo a qualidade visual da paisagem pela alteração dos seus tons naturais. 

Consequentemente, decorrente do volume de terras movimentado existe alteração da morfologia 

original do terreno, sendo esta acção e o impacte por ela provocado tanto maior consoante o 

volume de terras a alterar. No caso desta obra, uma vez que se trata de um açude de betão de 

reduzidas dimensões (1,5 m de altura acima do leito e cerca de 17,4 m de comprimento), que 

necessita apenas de uma pequena escavação de 1 a 2 m de profundidade para a sua fundação, 

este impacte apresenta reduzidas magnitude e significância. 

A desmatação dos solos para a implantação dos elementos de projecto tem como consequência a 

eliminação do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo existente ficando o solo a descoberto e, 

portanto, mais pobre em termos visuais. A remoção da vegetação irá ocorrer na zona inundável, a 

qual ocupa uma área de apenas 0,9 ha. 

Assim esta obra assume, em fase de construção e do ponto de vista paisagístico, um impacte 

negativo, directo, permanente e irreversível, de reduzida magnitude e reduzida significância. 
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Rede Viária 

Com o intuito de interligar os espaços vários aldeamentos turísticos a intervenção preconiza a 

constituição de uma rede viária interna que, em termos de funcionalidade, se divide em principal e 

secundária, tendo a primeira essencialmente funções de distribuição e a segunda funções de 

acesso local. Seguidamente, são enumerados os impactes esperados para a fase de construção 

deste elemento de projecto. A desmatação dos solos para a implantação dos elementos de 

projecto tem como consequência a eliminação do estrato arbustivo e herbáceo existente ficando o 

solo a descoberto e, portanto, mais pobre em termos visuais. A desmatação de todas estas áreas 

provoca a compartimentação da paisagem global, contribuindo desta forma para a redução da 

qualidade visual, induzindo um impacte negativo, directo, permanente, irreversível, de média 

magnitude. Contudo, este impacte não será significativo, tendo em consideração o cuidado 

colocado na adequada inserção da rede viária na paisagem e na topografia local. Com excepção 

para os troços mais próximos da ribeira da Lampreia. 

As acções decorrentes dos movimentos de terras durante a fase de construção criam impactes 

significativos a nível da qualidade visual da paisagem devido ao aumento da concentração de 

poeiras no ar, deposição dessas poeiras na vegetação e noutros elementos circundantes, 

diminuindo a qualidade visual da paisagem pela alteração dos seus tons naturais. 

Consequentemente, decorrente do volume de terras movimentado existe alteração da morfologia 

original do terreno, sendo esta acção e o impacte por ela provocado tanto maior consoante o 

volume de terras a alterar. Este movimento de terras irá induzir alterações na morfologia original 

do terreno, afectando zonas com diferentes valores cénicos. No entanto, esta intervenção localiza-

se em áreas de média qualidade visual, considerando-se desta forma o impacte como negativo, 

directo, permanente, irreversível, de média magnitude e reduzida significância. 

As acções decorrentes da construção de caminhos e vias de acesso, como a abertura de 

fundações ou a implantação de novos pavimentos, assim como de todas as infra-estruturas 

necessárias à construção da rede viária principal e secundária irão gerar impactes visuais devido 

à desorganização espacial e visual que esta paisagem irá adquirir nesta fase. Estas acções irão 

introduzir inúmeros elementos estranhos ao ambiente tradicional, os quais irão degradar 

visualmente a paisagem e contribuir para a redução da sua qualidade visual e perca de 

identidade. Este impacte é negativo, directo, temporário, reversível e de média magnitude e 

significância. 
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5.11.3.1.2. Campo de Golfe 

Durante a fase de construção, verificar-se-ão efeitos notórios na percepção sensorial e na 

estética, carácter e composição do local relacionados, principalmente, com a alteração da 

morfologia do terreno e do coberto vegetal, com as operações de movimentação de terras, 

pessoal e maquinaria, atribuindo um aspecto ―inacabado‖ das zonas de construção. A esta fase 

estão associados impactes na paisagem de carácter temporário que terminarão com o início da 

fase de exploração. 

Os principais impactes negativos na Paisagem durante a fase de construção são os seguintes: 

- Localmente, as alterações associadas à obra, em termos de paisagem, têm um impacte 

directo e indirecto, dado que estão directamente relacionados com a presença de 

maquinaria pesada, materiais de construção, estaleiro de obra e emissões de poeiras, o 

que constitui uma intrusão visual. No entanto, esta intrusão é temporária, desaparecendo 

com a finalização da obra. Nesta fase ocorre uma degradação da qualidade visual da 

paisagem, decorrente dos trabalhos executados. Estes impactes podem ser mitigados, 

atendendo à localização do estaleiro e áreas de depósito temporário de materiais, 

faseamento da obra, integração paisagística e a destruição do coberto vegetal cingir-se às 

áreas estritamente necessárias. O impacte decorrente desta fase será negativo, 

significativo, localizado, temporário. 

- As operações de desmatação do terreno, pela eliminação do estrato arbóreo e arbustivo, 

pela alteração da estrutura vegetal e criação de novos ângulos de visão para a área do 

projecto, promovem um impacte negativo, significativo e temporário. 

- As movimentações de terra (aterro e escavações) e a modelação do terreno produzem 

impactes na área do projecto pelo aumento da concentração de poeiras no ar e sua 

deposição na vegetação, alterando os tons da paisagem nas áreas adjacentes à 

construção. O impacte decorrente destas acções será negativo, localizado, temporário e 

de médio significado. Para uma efectiva e correcta concretização de um projecto de campo 

de golfe verifica-se a necessidade de recorrer a situações de modelação do terreno. 

Contudo, as características do relevo da área, naturalmente ondulado, minimizam a 

necessidade de criação integral de um relevo artificial, permitindo assim a manutenção das 

características fisiográficas da área de implantação. 

A construção dos lagos implicará movimentos de terra uma vez que se implantam em áreas de 

depressão que terão que ser escavadas e ajustadas à topografia envolvente. No entanto, em 
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termos de relevo visível o impacte não é significativo, uma vez que o plano de água, de nível 

constante, permite a continuidade visual de todo o espaço. 

Da análise da descrição do projecto, verifica-se a previsão de um volume de escavação de 

736 000 m3 e um volume de aterros de 871.000 m3, de que resulta um défice de terras de 

135.000 m3. Este défice será contudo colmatado pelo excedente de terras que se prevê como 

resultado da implantação de equipamentos e edificações afectas ao conjunto turístico 

(250.000 m3), resultando num balanço final de aterros de cerca de 115.000 m3, cujo destino em 

parte (dependendo da natureza das terras) será para a execução da barragem de terra. 

Dado nesta fase de desenvolvimento do projecto não estar ainda disponível o Plano Geral de 

Movimentação de Terras admite-se, pela análise da planta de implantação disponível, que as 

alterações mais significativas sobre o modelado natural do terreno venham a coincidir com as 

zonas de relevo mais acentuado, ou seja no sector Nascente (zona do Aldeamento 2), sector 

central (zona do Aldeamento 3) e sectores W, SW e S (zona dos Aldeamentos 5 e 6) da área de 

intervenção, pese embora se pretender aproveitar o modelado do terreno para imprimir as 

dificuldades técnicas inerentes a um campo de golfe atractivo. 

Considera-se desde já adequado que a localização dos lagos n.º 4, 5, 6 e 7, aproveite o curso das 

pequenas linhas de drenagem presentes, no sentido de que da intervenção proposta sobre a 

paisagem existente resulte em soluções que, embora altamente manipuladas, não destruam nem 

contrariem as condições paisagísticas naturais, nem alterem de forma negativa a leitura actual da 

paisagem. 

Um outro aspecto sensível que importa analisar relaciona-se com as características pedológicas 

da zona. Como referido na caracterização da situação de referência, os solos existentes na zona 

em estudo apresentam-se bastante erosionados e com significativas restrições à instalação e 

desenvolvimento de espécies vegetais apropriadas a um campo de golfe, tornando-se assim 

indispensável proceder ao recobrimento com solo arável importado, não só de todas as áreas a 

semear, como também em algumas das zonas que irão ser plantadas. 

Este aspecto, constitui uma condicionante, que em conjunto com as necessidades de água para 

rega, é questões fundamentais para a concretização desta instalação desportiva. 

Relativamente à alteração do coberto vegetal, importa considerar dois aspectos distintos: por um 

lado, a destruição do coberto existente e, por outro, a vegetação a introduzir, no âmbito da 

integração paisagística do empreendimento. 



ECOMIND 
Consultadoria Ambiental Lda 

 

Página 82 

EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins 

Aditamento (Tomo 3) 

Março de 2011 

No que se refere ao primeiro aspecto, dadas as características do actual uso do solo, constituído, 

quase exclusivamente, por vegetação do estrato herbáceo e por estevais, o impacte da sua 

destruição poderá considerar-se reduzido, desde que sejam tomadas em linha de conta os 

problemas de erosão que daí possam advir.  

Para a área envolvente da propriedade foi elaborado um projecto de florestação, no qual se prevê 

a instalação de um coberto arbóreo constituído por azinheiras e pinheiros-mansos, espécies bem 

adaptadas às condições ecológicas da zona. A aplicação desta medida contribui de forma positiva 

para o enriquecimento biológico da área em análise, o que representa um impacte positivo. Refira-

se, aliás, que este projecto foi já parcialmente implementado, com a plantação de 52 ha de 

pinheiro-manso, tendo, até à data, decorrido com sucesso. 

No que se refere à vegetação proposta para a área do campo de golfe, o projecto prevê uma 

zonagem que se fundamenta nas características ecológicas e topográficas do local, subdividindo a 

propriedade em sistemas húmidos (zonas côncavas) e sistemas secos (zonas convexas). 

A utilização de espécies bem adaptadas a cada uma destas situações ecológicas e o 

aproveitamento do potencial da ribeira de Lampreia para o estabelecimento de uma galeria 

ripícola, em que os estratos arbóreos e arbustivos se encontram presentes, contribuirá de forma 

positiva para o enriquecimento ecológico da área da propriedade. 

Também o facto de as zonas com maiores dificuldades hídricas e de solos mais pobres (sistemas 

secos, na terminologia do projecto em análise) não serem intervencionados de forma homogénea, 

mas sim de modo a criar áreas com diferentes tipologias (espaços abertos, espaços fechados), 

em que o uso do solo alterna entre o prado e zonas com vegetação arbórea e arbustiva em 

maciço ou disposta de forma mais dispersa, contribuirá para o aumento da diversidade biológica 

da zona. 

Efectivamente, a forma de disposição da vegetação nestas áreas permitirá, através do contraste 

entre zonas de clareira e espaços mais fechados, uma maior diversificação paisagística do local, a 

ocorrência de distintos habitats e o incremento de um maior e mais diversificado valor faunístico 

da área. Conjuntamente com a vegetação prevista para a ribeira de Lampreia e para as linhas de 

drenagem natural, estabelecer-se-á um continuum naturale, com uma imagem diversificada e 

também uma mais fácil e adequada transição para paisagem da zona envolvente. 

A implementação de todas as infra-estruturas necessárias à construção do campo de golfe irá 

gerar impactes visuais devido à desorganização espacial e visual que esta paisagem irá adquirir 

nesta fase. A implementação do sistema de drenagem intensiva para que a água não fique retida 
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no solo durante os períodos húmidos de inverno, assim como a abertura de caixas com materiais 

diversos que permitam condições óptimas para o desenvolvimento das herbáceas de revestimento 

a semear, irão introduzir inúmeros elementos estranhos ao ambiente tradicional, os quais irão 

degradar visualmente a paisagem e contribuir para a perca da sua identidade. Este impacte é 

negativo, directo, temporário, reversível e de reduzida a média magnitude e significância. 

 

5.11.3.1.3. Barragem e Albufeira 

Em termos gerais, os impactes na paisagem, associados à fase de construção do 

empreendimento em avaliação serão, sobretudo, devidos a duas componentes visuais 

introduzidas: a barragem e a respectiva albufeira. Estes novos elementos promoverão uma 

alteração à estrutura visual original dos locais, directamente, afectados e, consequentemente, 

proporcionaram um novo cenário paisagístico. 

A implantação de outro tipo de infra-estruturas, como seja a conduta adutora, também, poderá 

causar, igualmente, alguma perturbação de carácter visual, a qual cessará, no entanto, com o 

término da fase de construção, já que a mesma ficará enterrada no solo. 

A introdução na paisagem da região de uma infra-estrutura com as presentes características, 

poderá originar impactes negativos, por alteração das suas componentes biofísicas e 

paisagísticas, ocorrendo modificações na paisagem ao nível da estrutura visual, uma vez que 

implicará a destruição da tipologia actual do espaço de intervenção e a criação de novos 

elementos visuais, não completamente identificáveis com a envolvente. Neste sentido, importa 

avaliar os impactes, potencialmente, produzidos pelo projecto em análise. 

Atendendo às características do projecto e à sensibilidade da paisagem da área de implantação 

características biofísicas e paisagísticas da unidade de paisagem identificada, os principais 

impactes expectáveis, decorrerão, predominantemente, da construção da barragem e enchimento 

da albufeira, considerando-se, no entanto, que os mesmos estarão confinados aos espaços 

directamente afectados – área inundada e local da barragem. 

Relativamente à abertura da vala, para instalação da conduta, verifica-se que o impacte negativo 

produzido resulta, por um lado, das alterações da morfologia do terreno, como consequência do 

depósito temporário dos excedentes de terras provenientes da vala e, por outro, da desmatação 

promovida ao longo do corredor afectado.  
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Salienta-se, no entanto, que estes impactes apesar de negativos, são temporários, dado que esta 

vala será, posteriormente, recoberta pelas terras sobrantes restabelecendo-se a configuração 

inicial do terreno. 

As alterações ocorridas ao nível do relevo da região, muito em particular as resultantes da subida 

do plano de água, formando uma ampla superfície espelhada, traduzem-se numa diminuição da 

profundidade vertical do vale, com a consequente redução nas diferenças de níveis topográficos. 

No entanto, este impacte negativo revela-se de baixa magnitude e, consequentemente, pouco 

significativo, uma vez que o vale, em questão, é pouco encaixado. Assim, dada a morfologia do 

terreno onde se pretende implementar a futura barragem, os problemas de integração decorrentes 

desta estrutura, sentir-se-ão a um nível muito local. 

Deste modo, prevêem-se, durante a fase de construção da barragem e enchimento da albufeira, a 

ocorrência de potenciais impacte negativos, relacionados com: 

 introdução de elementos estranhos ao ambiente tradicional, como sejam, a maquinaria 

pesada e materiais de construção; 

 diminuição da visibilidade nos locais em construção, como resultado do aumento de 

concentração de poeiras no ar, com o consequente deposição no espaço envolvente, que 

poderá ser particularmente crítico durante o período de desmatação; 

 modificação da morfologia do terreno, devido às movimentações de terra, com 

consequente interrupção nas linhas e formas naturais do vale, em particular a montante da 

barragem, devido ao enchimento da albufeira; 

 transformações no carácter visual do local, directamente, afectado pela albufeira, 

decorrentes de alterações na utilização e função dos espaços com o desaparecimento de 

elementos característicos da paisagem, tais como, o troço da ribeira que será ocupado 

pela albufeira, o que contribuirá para uma maior homogeneização da paisagem; 

 introdução de elementos construídos de dimensões consideráveis e integração visual 

difícil, como sejam, o corpo da barragem e os órgãos hidráulicos anexos; 

 construção de vias de acesso à barragem, cuja estrutura linear associada aos taludes 

resultantes, poderão produzir efeitos perturbadores na paisagem, muito embora se 

verifique que a maior parte da extensão do acesso se fará por um caminho existente; 

 abertura de uma vala, para instalação da conduta adutora. 
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Dadas as formas do relevo e as barreiras naturais existentes na envolvente, facilmente se 

promoverá uma elevada absorção das actividades previstas. No entanto, os referidos impactes 

terão uma maior magnitude nos locais em construção, confiando-se as maiores incidências 

visuais, principalmente, aos pontos mais altos da bacia visual. 

Refira-se que, durante a fase de enchimento da albufeira até à formação completa do espelho de 

água, toda a área produzirá um forte contraste com a envolvente, diferenciando-se pelos tons, 

recorte e tipo de ocupação, entre outros. 

Em síntese, os impactes paisagísticos a ocorrer durante a fase de construção estarão associados 

à desorganização do espaço, em função de duas situações distintas: por um lado, em resultado 

da construção da barragem e órgãos hidráulicos que implicam em alterações profundas, mas 

localizadas, na estrutura funcional dos espaços interferidos, e por outro, em consequência da 

alteração profunda da área da albufeira, devido às acções de desmatação, a qual atinge uma área 

reduzida, no caso em apreço. Estes impactes são classificados como negativos, directos, 

permanentes e temporários (respectivamente associados às áreas directamente afectadas e às 

áreas, imediatamente, adjacentes) e de magnitude moderada e de média significância . 

 

5.11.3.2. Fase de Exploração 

5.11.3.2.1. Conjunto Turístico 

A perpetuação dos impactes para a fase de exploração do projecto conduz a que estes se 

assumam mais significativos, dependendo necessariamente das características visuais do local 

em que se manifestarão, uma vez que poderão atribuir uma nova leitura à paisagem para os 

observadores externos e para os futuros utentes. O principal impacte a nível paisagístico 

expectável para a fase de exploração tem a ver com a perca do carácter actual da paisagem 

devido à introdução de novos elementos, a alterações do uso do solo, ou a alterações da 

morfologia do terreno. Os impactes paisagísticos provocados por estas alterações dependem do 

número de potenciais observadores, ou da posição que o espaço assume na bacia visual da 

paisagem em questão. 

Na fase de exploração, os impactes referidos para a fase de construção que se encontram 

relacionados com as alterações à morfologia do terreno, serão, muito provavelmente, fortemente 

atenuados, uma vez que a modelação final do terreno terá certamente concordâncias suaves com 

o terreno natural e o projecto de integração paisagística assegurará soluções que contribuem para 

atenuar o impacte gerado na fase de construção. 
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Os impactes decorrentes da alteração ao uso do solo, devido às características de ocupação 

actual da área da propriedade, terão, de acordo com o que é possível analisar do projecto, 

impactes negativos e impacte positivos. 

Os impactes negativos encontram-se relacionados com a perda, ainda que parcial, das 

características paisagísticas actualmente presentes, expressas na pobreza e rusticidade do local 

e, também, no contraste cromático sazonal, bem acentuado, que o actual revestimento vegetal 

proporciona ao longo do ano. A presença de espaços verdes tratados implica a transformação 

desta paisagem num espaço sempre verde ao longo das diferentes estações do ano. 

O impacte positivo será resultado da forma como a vegetação proposta, nos diferentes estratos 

(herbáceo, arbustivo e arbóreo) poderá contribuir para o enriquecimento ecológico e paisagístico 

do local. 

No que se refere ao impacte visual das novas construções, este será ainda significativo na fase de 

exploração do empreendimento, principalmente para quem se encontre no seu interior. Da 

construção do Conjunto Turístico resultará uma capacidade de alojamento total de 3 000 

habitantes, repartidos por diversas tipologias de construção – hotel-apartamento e moradias em 

banda, geminadas e isoladas. Embora, em termos construtivos, estes equipamentos não 

ultrapassem dois pisos acima do solo e a sua distribuição espacial se integre numa ampla zona 

verde, da análise dos valores anteriores e considerando as características actuais da paisagem 

em que estes edifícios se inserem a área de intervenção (paisagem pouco humanizada com 

habitações de cariz rural muito dispersas e em reduzido número, concentrando-se as construções 

em povoamentos de pequena dimensão), considera-se que o impacte do conjunto turístico sobre 

a paisagem será negativo e de magnitude elevada. 

Efectivamente, as construções previstas irão impor-se com alguma presença na paisagem da área 

em análise, não só pelo seu elevado número, mas também pela disseminação em diversas áreas 

da propriedade. 

Considera-se também importante referir que a grande rigidez e geometrização dos limites dos 

lotes nas zonas que não são frente de rua, poderá induzir, numa área em que a vegetação se 

distribui de forma natural sem qualquer malha pré-estabelecida, um maior artificialismo ao espaço, 

dificultando a integração do construído num ambiente que se pretende o mais ―natural‖ possível. 

Para além da alteração do aspecto visual da paisagem resultante das novas edificações e 

arruamentos, a presença de uma população residente, embora não permanente, de 
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aproximadamente 3 000 habitantes implicará o aumento da pressão humana sobre um espaço 

onde, actualmente, a sua presença quase não se faz sentir. 

Aldeamentos e restantes equipamentos 

Embora os aldeamentos se distribuam por uma extensa área, todos eles estão inseridos em zonas 

de baixa capacidade de absorção. Estas áreas caracterizam-se, ainda, por apresentar um relevo 

pouco acentuado e uma estrutura vulgar no contexto paisagístico da região. A introdução destes 

elementos de projecto na paisagem levará, assim, à reconfiguração espacial e funcional do 

território que, consequentemente, provocará a transformação do carácter da paisagem. 

A concepção do projecto teve em consideração desde o masterplan, a adequada integração dos 

elementos de projecto no enquadramento paisagístico da região. O carácter do terreno dentro do 

seu contexto regional tornou-se uma grande influência na evolução do conceito de ocupação 

desenvolvido. Por isso, procurou-se criar um conceito turístico integrado, baseado na 

autenticidade da região, preservando e valorizando os valores naturais. Foi neste contexto que se 

considerou a adopção de Aldeamentos Turísticos, de acordo com o povoamento rural genuíno do 

Alentejo. O desenho urbano desenvolvido no projecto em estudo utilizou esta abordagem, em 

oposição à habitual solução comum nos resorts de golfe, de residências espalhadas ao longo da 

periferia do campo, ou de outros equipamentos e serviços. Neste empreendimento, cada ―aldeia‖ 

proposta tem um carácter único que se relaciona directamente com a sua função e uso da 

paisagem adjacente. 

Embora se tratem de áreas ornamentais onde possa existir uma maior artificialização, a utilização 

de espécies vegetais autóctones dos sistemas secos mediterrânicos irá minimizar os impactes 

visuais causados por estes edificados. Efectivamente, as construções previstas irão impor-se com 

alguma presença na paisagem da área em análise, não só pelo seu elevado número, mas 

também pela disseminação em diversas áreas da propriedade. Considera-se este impacte como 

negativo, directo, permanente, irreversível e de média magnitude e significância. 

Açude da Lampreia 

Os espaços que integram o conjunto do Açude e espelho de água da ribeira da Lampreia, 

constituem um dos principais aspectos diferenciadores deste projecto na medida em que, para 

além do seu valor paisagístico, proporcionam condições de serem usados para o recreio e lazer, 

por parte dos utentes do empreendimento. O plano de água constitui um espaço de valorização 

paisagística e ambiental com grande potencial para o lazer e recreio dos utentes. Por seu lado, as 

suas margens podem proporcionar percursos de passeio e zonas de estar de características muito 
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diversas e proporcionam um aumento da qualidade visual da mesma. Considera-se este impacte 

como positivo, directo, permanente, irreversível e de média magnitude e significância. 

Rede Viária 

Embora na sua concepção tenha sido considerada a minimização das movimentações de terras e 

a salvaguarda da topografia original do terreno, a introdução deste elemento de projecto originará 

impactes visuais devido à compartimentação que este elemento induzirá na paisagem. Este 

elemento vai alterar o carácter da paisagem na medida em que esta deixa de ter uma tipologia 

rural. Desta forma considera-se este impacte como negativo, directo, permanente, irreversível e 

de média magnitude e significância. 

 

5.11.3.2.2. Campo de Golfe 

As alterações ao uso do solo decorrentes da manutenção de um campo de golfe, espaço de cor 

verde ao longo de todo o ano, contribuirá para a ocorrência de impactes visuais e paisagísticos de 

sinal negativo, uma vez que se irão perder, em grande parte, as características paisagísticas 

actualmente presentes, expressas pela pobreza e rusticidade do local e, também, pelo contraste 

cromático sazonal, bem acentuado, que o actual revestimento vegetal apresenta ao longo do ano. 

Pese embora a perda da diversidade cromática sazonal característica da paisagem da área em 

estudo, a alteração do uso do solo decorrente da implantação do campo de golfe poderá conduzir 

a um maior contraste visual e biológico na paisagem actual, devido à diversidade de situações 

criadas entre as zonas de clareira, constituídas pelos tees, fairways e greens, e as zonas mais 

fechadas, formadas pelos bosquetes e outras manchas de vegetação arbórea e arbustiva, que 

implantadas de forma um pouco naturalizada delimitam as clareiras. Tal facto poderá originar uma 

maior riqueza paisagística na área de intervenção e, consequentemente, um valor visual acrescido 

na paisagem intervencionada que, em termos visuais, apresenta actualmente alguma monotonia, 

em certas épocas do ano. 

Efectivamente, a utilização de espécies bem adaptadas a cada uma destas situações ecológicas, 

não apenas no que se refere ao projecto de reflorestação para a área envolvente da propriedade 

mas, também, a diferenciação entre sistemas secos e sistemas húmidos, previsto no projecto de 

integração paisagística, associados ao aproveitamento do potencial da ribeira de Lampreia para o 

estabelecimento de uma galeria ripícola, em que os estratos arbóreo e arbustivo se encontram 

presentes, contribuirá de forma positiva para o enriquecimento ecológico da área da propriedade. 
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O facto das zonas com maiores dificuldades hídricas e de solos mais pobres não serem 

intervencionados de forma homogénea, mas sim de modo a criar áreas com diferentes tipologias, 

em que o uso do solo alterna entre zonas de prado e zonas de vegetação arbórea e arbustiva 

disposta em maciço ou de forma mais dispersa, contribuirá também para o aumento da 

diversidade biológica e paisagística da área de intervenção. 

O impacte positivo decorrente do anteriormente afirmado só será efectivo se forem preservadas 

as características morfológicas da área e se as espécies arbóreas e arbustivas utilizadas em 

mancha e em maciço, que vierem a constituir os limites das linhas de jogo previstas, forem 

constituídas predominantemente por espécies da flora local, para que a sua presença funcione 

como um elemento de ligação com as características específicas da paisagem rural desta zona da 

serra de Mértola. 

Com efeito, registam-se como impactes negativos mais relevantes a alteração significativa na 

imagem e modo de apreensão da actual paisagem devido, fundamentalmente, à transformação da 

morfologia do terreno. 

Importa destacar, também, como aspectos negativos, a desarticulação dos lagos de rega da rede 

de drenagem natural, assim como a destruição do sistema de talvegues naturais que atravessam 

o terreno, o que alterando a leitura «natural» da paisagem, não contribui para a integração do 

empreendimento no terreno. 

Salienta-se, contudo, que da implantação do campo de golfe, deverá resultar um impacte positivo 

decorrente da criação de uma maior riqueza paisagística na área de intervenção e, 

consequentemente, um valor visual acrescido na paisagem intervencionada, que, em termos 

visuais, apresenta actualmente alguma monotonia. De salientar que este efeito positivo só será 

realmente efectivo se forem preservadas as características morfológicas da área e se as espécies 

arbóreas e arbustivas a utilizar forem constituídas predominantemente por espécies da flora local 

e a sua disposição for realizada em mancha e em maciço, ou seja, na situação da implementação 

correcta do projecto de paisagismo previsto. 

Em síntese, considera-se que o campo de golfe em análise, pela forma como se implanta no 

terreno e modifica a estrutura da paisagem, irá alterar a leitura e percepção actuais da unidade de 

paisagem onde o local se insere, ainda que de certo modo minimizado pelo enquadramento 

paisagístico considerado. Dado que a zona apresenta reduzida capacidade de absorção visual, o 

impacte paisagístico é negativo, de magnitude e significância moderada, sendo, no entanto, 

passível de minimização. 
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Analisando os impactes cumulativos do conjunto edificado e do campo de golfe, ou seja, o 

impacte paisagístico global resultante das duas intervenções previstas, considera-se que cada 

uma das acções previstas contribui por si só para que se venham a verificar alguns impactes 

negativos, nomeadamente ao nível da alteração ao uso do solo, com relação directa no modo de 

apreensão da paisagem e no acréscimo da carga humana sobre o espaço, e que a 

simultaneidade das duas acções de projecto – campo de golfe e edifícios turísticos – implicará um 

acentuar dos impactes esperados para cada uma delas isoladamente. 

Dadas as características intrínsecas da imagem da paisagem da zona para onde se prevê o 

Conjunto Turístico em Diogo Martins, a alteração do relevo natural e do coberto vegetal, assim 

como a construção das áreas residenciais correspondem às acções que induzem impactes mais 

significativos sobre a paisagem em análise. 

Com efeito, registam-se como impactes negativos mais relevantes a alteração significativa na 

imagem e modo de apreensão da actual paisagem devido, fundamentalmente, à transformação do 

uso do solo e da morfologia do terreno. 

Salienta-se, contudo, que da implantação do Conjunto Turístico, deverá resultar um impacte 

positivo decorrente da criação de uma maior riqueza paisagística na área de intervenção e, 

consequentemente, um valor visual acrescido na paisagem intervencionada, que apresenta 

actualmente alguma monotonia. De salientar que este efeito positivo só será realmente efectivo se 

forem preservadas as características morfológicas da área e se as espécies arbóreas e arbustivas 

a utilizar forem constituídas predominantemente por espécies da flora local e a sua disposição for 

realizada em mancha e em maciço, ou seja, na situação da implementação correcta do projecto 

de paisagismo previsto. 

Em face do exposto, considera-se que, de uma forma global, o empreendimento em análise, pela 

forma como se implanta no terreno e modifica a estrutura da paisagem, irá alterar a leitura e 

percepção actuais da unidade de paisagem onde o local se insere. Dado que a zona apresenta 

reduzida capacidade de absorção visual, o impacte paisagístico é negativo, sendo classificado de 

magnitude e significância moderada, sendo, no entanto, passível de minimização. 

 

5.11.3.2.3. Barragem e Albufeira 

A criação de uma superfície de água pode constituir um elemento valorizador do meio e, portanto, 

a criação da albufeira poderá aportar impactes positivos, em termos paisagísticos. 
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As barragens em enrocamento apresentam, em geral, uma integração do corpo da barragem na 

paisagem relativamente fácil, pela predominância dos materiais naturais que a constituem. No 

entanto, o potencial atribuído à integração é parcial, já que os órgãos hidráulicos serão externos, 

resultando em estruturas, visualmente, desagradáveis, que, embora venham a ser perceptíveis 

apenas localmente, geram um impacte visual. 

Com o enchimento da albufeira formar-se-á um plano de água que, embora apareça em 

substituição a um espaço de médio a elevado valor paisagístico, tornar-se-á num elemento 

valorizador da paisagem, integrando-se de forma positiva no local, desde que seja mantido o 

carácter paisagístico da envolvente. 

Contudo, face ao potencial aparecimento de uma faixa marginal ao plano de água da albufeira, 

desprovida de vegetação, decorrente da oscilação sazonal do nível da água, com períodos críticos 

na época de estiagem, faixa essa que será maior em anos excepcionalmente secos, nos quais o 

plano de água atinja, ou se coloque, abaixo do nível mínimo de exploração (Nme) verificar-se-ão 

impactes negativos, na fase de exploração. 

De facto, esta faixa irá produzir um certo contraste com a envolvente, dificultando a integração do 

espelho de água na paisagem, embora este contraste possa ser suavizado mediante a sua 

integração paisagística, utilizando espécies vegetais que se adaptem a estas condições adversas. 

Neste sentido, deverá ser preconizado o revestimento das margens com espécies que sejam, 

simultaneamente, resistentes a prolongados períodos de seca e à inundação. 

Em síntese, a variação dos níveis no plano de água ao longo do ano determinará a ocorrência de 

uma faixa variável inter-níveis a qual, pelos contrastes cromáticos com as áreas envolventes, 

introduzirá um impacte negativo, directo, permanente, de magnitude baixa a moderada e, 

potencialmente, pouco significativa na paisagem. 

De facto esta situação é indutora de impactes negativos na paisagem, embora os mesmos sejam 

localizados, podendo apresentar impactes de magnitude e significância considerável, sobretudo, 

quando ocorrem períodos, mais ou menos alargados, de secura, quer pela área que poderá ficar a 

descoberto, quer pelo número de potenciais observadores. 

Assim, na fase de exploração, as principais acções susceptíveis de criarem impacte ao nível da 

paisagem estão relacionadas com: 

 Presença da estrutura da barragem, elemento estranho à paisagem, pelo que as 

alterações previstas introduzem um impacte visual negativo ao nível da afectação visual da 
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paisagem e da própria estrutura. O impacte considera-se negativo, certo, directo, 

permanente, irreversível, de média magnitude e média a elevada significância. 

 Enquadramento ou recuperação paisagística. Com a implementação da obra poder-se-

á fomentar o enquadramento paisagístico da barragem e demais áreas transformadas, tais 

como o acesso à mesma. Este impacte terá um impacte positivo, certo, directo, reversível, 

de moderada magnitude, e significância. 
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VIII.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

“As medidas mitigadoras de impactes apresentadas no EIA têm por objectivo garantir a 

preservação dos  sistemas naturais da área afectada pelo projecto em análise e minimizar 

os impactes cénicos decorrentes da presença da faixa inter-níveis da albufeira a criar. 

Contudo, são totalmente omissas no que respeita à  minimização de impactes cénicos 

decorrentes da implementação do conjunto turístico, não definindo quaisquer directrizes 

para o Projecto de Espaços Exteriores do mesmo; nem normas a incluir no Regulamento 

dos Aldeamentos Turísticos.” 

 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 18) APRESENTAR UM CONJUNTO DE MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO MAIS COMPLETO 

“Apresentar um conjunto de medidas de minimização mais completo, devendo 

necessariamente incluir medidas específicas para minimizar o impacte cénico decorrente 

da implementação do Conjunto Turístico, em particular do tecido edificado previsto, dos 

estacionamentos, da ETAR, do posto de abastecimento de combustíveis, etc. 

Nomeadamente, deverá definir regras no que respeita aos projectos de Arquitectura e de 

Arquitectura Paisagista a incluir no Regulamento dos Aldeamentos Turísticos, para garantir 

a minimização dos impactes na Paisagem decorrentes da implementação do loteamento; e 

directrizes para o Projecto de Espaços Exteriores que integrará necessariamente o Projecto 

de Execução do Conjunto Turístico.” 

 

RESPOSTA: 

Medidas de minimização específicas na Paisagem 

Após a identificação, caracterização e avaliação de impactes, em particular, dos impactes de 

carácter negativo, associados às fases de construção e exploração do empreendimento alvo do 

presente estudo, torna-se necessário estabelecer algumas medidas prévias, acções correctivas e 

minimizadoras que visem, de algum modo, a manutenção do equilíbrio do meio envolvente. 

Nesse sentido, as medidas de minimização surgem como uma forma de alteração da natureza e 

atenuação da magnitude e significância dos impactes negativos, de modo a que os projectos se 

integrem, correctamente, no meio, tanto em termos biofísicos, como socioeconómicos. A par das 

medidas de carácter geral já entregues com o estudo, apresenta-se um conjunto de medidas de 
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minimização específicas, assim como a definição de algumas regras no que respeita aos 

projectos. 

Rede Viária 

Alguns troços da estrada principal de acesso ao aldeamento 6 e heliporto e ao aldeamento 1 e 2, 

está implantada em zona de elevada sensibilidade, seguindo o traçado paralelo ao corredor 

ecológico da ribeira da Lampreia. 

As medidas de minimização dos impactes visuais negativos para a rede viária consistem, 

fundamentalmente, numa eventual melhor adaptação do traçado à morfologia do território, 

tentando afectar o mínimo possível de áreas de elevada sensibilidade, o tratamento paisagístico 

deve ser cuidado, uma vez que se localizam em zonas de vale e devendo evitar-se  alinhamentos 

arbóreos formais e rígidos, privilegiando sebes mistas de árvores e arbustos compatíveis com a 

vegetação associada aquela zona de vale. 

O conjunto turístico é servido pela EM 506. Esta via faz concordância com o limite do conjunto a 

Sudeste (Aldeamento 1) em cerca de 680 m. O tratamento paisagístico que venha a ser feito na 

periferia do aldeamento 1 deve evitar nas zonas junto à estrada o fecho por completo com 

vegetação, devendo permitir alguma permeabilidade visual enquadrando, assim, os dois 

elementos (aldeamento e estrada). 

Nesta zona deve ter-se especial atenção às zonas de visibilidade elevada, para a aldeia de Diogo 

Martins. 

Heliporto 

Esta estrutura localizada na periferia do conjunto turístico, encontra-se demasiado próximo da 

ribeira da Lampreia, em zona de sensibilidade elevada. Sugere-se, assim, como medida principal 

a sua reimplantação ligeiramente a Norte, por ser uma estrutura completamente dissonante na 

paisagem as zonas Sul e Este devem ser devidamente enquadradas com sebes de vegetação de 

vários níveis. 

ETAR e Posto de Abastecimento 

A instalação de uma cortina visual (arbóreo/arbustiva) ao longo da estrada, composta por 

espécies de folha persistente e densa que funcionem como barreira visual e acústica, por forma a 

minimizar o impacte visual e sonoro destes equipamentos. 
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Aldeamentos 

O impacte do empreendimento será muito reduzido em termos visuais, uma vez que se trata de 

uma zona escassamente povoada e com acessos limitados. 

As medidas de preservação, recuperação que deverão ser contempladas no âmbito da elaboração 

do projecto de integração paisagística terá por base critérios de ordem estética e ecológica, 

procurando simultaneamente a valorização plástica, arquitectural e ambiental da nova infra-

estrutura no meio onde se insere. 

Segundo a Figura 4.14.3 – Visibilidade da área em estudo -, do Anexo III, consultando com maior 

detalhe os (Figura 4.14.7 a 4.14.10 do Anexo III) conclui-se que visualmente as povoações 

directamente afectadas serão Diogo Martins e Penedos (existem também alguns troços de 

estrada, nomeadamente a EM 506, com elevada frequência de visibilidade para o conjunto 

turístico). 

Assim, tendo por base o trabalho de definição das bacias visuais para os diferentes aldeamentos 

é fundamental determinar locais para instalação de sebes que cortem os planos visuais, reduzindo 

assim a imagem maciça da construção dos aldeamentos. Parte destas sebes deverão ser 

implantadas no polígono do golfe e as restantes no interior dos aldeamentos. 

Considerando a importância das componentes ecológicas no desenvolvimento de sistemas 

edificados, o projecto deve incorporar medidas de valorização e recuperação dos principais 

sistemas naturais da propriedade. 

Nas zonas sensíveis a preservar efectuar a delimitação dos espaços com vista à sua protecção do 

decorrer da obra de construção (interface de zonas naturais e áreas relvadas; zonas naturais 

adjacentes que não sofreram alterações, zonas naturais adjacentes a linhas de água ou zonas 

húmidas). 

Os corredores de vegetação a promover devem fazer a articulação dos aldeamentos com a 

envolvente sendo de largura variável em função da sua localização e da função que 

desempenham, por exemplo: 

 Quando associados a zonas de maior declive e portanto com funções de protecção ao 

solo, os corredores de vegetação devem assumir a forma de bolsa com dimensão variável; 

 Quando associados a funções de enquadramento ou transição os corredores podem 

assumir uma estrutura mais linear com largura também variável (entre 10 e 20 metros); 
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Ao nível do desenho, o projecto de espaços exteriores deve integrar uma rede de percursos 

pedestres e atravessamentos cicláveis com ligação física e visual à envolvente que permitem o 

acesso no empreendimento e o estabelecimento de ligações aos principais pontos de interesse. 

Parte destes pode ser feito pelos corredores de vegetação a instalar. 

Recomenda-se que se implemente o Projecto de Integração Paisagística, tendo em consideração 

as linhas estratégicas nele definidas, ou seja, aproveitamento das linhas de drenagem natural 

existentes para implantação de uma galeria ripícola que acentue a sua marcação e imprima maior 

contraste visual e ecológico entre a zona de vale e as zonas mais secas das encostas e 

cumeadas; a vegetação, deve ser distribuída da forma mais natural possível, criando situações de 

contraste mata/clareira e recriando pequenos bosquetes; que se garanta a presença de um 

contínuo natural que permita estabelecer um corredor verde consistente, apoiado também na 

vegetação envolvente dos lagos e das linhas de água e se interligue com a vegetação existente 

na paisagem envolvente ao empreendimento; 

 

Linhas orientadoras, do plano de integração paisagística, a implementar 

O projecto de integração paisagística visa dotar o projecto de ferramentas que permitam 

enquadrar paisagisticamente todas as intervenções do projecto com a sua envolvente natural, 

com destaque para os aldeamentos turísticos e equipamentos autónomos, através da definição de 

regras de intervenção nos espaços de uso comum e dos materiais e espécies a utilizar nos 

mesmos. 

O projecto terá como objectivos garantir as relações de continuidade com a paisagem e promover 

o reequilibro, através da: 

 Reestruturação dos principais valores paisagísticos; 

 A máxima protecção das zonas de elevada qualidade paisagística ou visualmente frágeis;  

 Uma modelação final que se coadune com a envolvente, evitando formas topográficas 

muito artificiais. 

Considerando-se que o projecto apresenta duas componentes, uma de índole ―natural‖, 

constituída por espaços verdes e florestais, e outra de índole ―artificial‖, constituída 

fundamentalmente pelos empreendimentos turísticos, equipamentos autónomos e infraestruturas, 

as intervenções paisagísticas são naturalmente diferenciadas em cada um dos casos. 
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No primeiro caso, nas áreas de floresta, nas novas zonas a plantar e nas recentemente deve: 

 Adensamento de vegetação com plantações que privilegiem as espécies autóctones e as 

espécies adaptadas às condições ecológicas locais e tradicionalmente utilizadas, com 

destaque para os sobreiros e azinheiras e Interdição de plantação de espécies 

consideradas invasoras; 

 Sempre que seja possível, na implantação de rede viária, e caminhos locais de acesso aos 

lotes, deverão ser utilizados pavimentos permeáveis/semipermeáveis. A utilização de 

pavimentos impermeáveis fica condicionada a situações pontuais, onde se verifique a 

impossibilidade de aplicação de soluções alternativas e desde que complementada por 

implementação de sistemas biofísicos de drenagem que promovam a infiltração da água 

no solo, compensando assim as impermeabilizações que forem efectuadas; 

 Nos espaços de transição e enquadramento deve ser privilegiada a criação de espaços 

verdes de enquadramento, com utilização de material vivo e inerte, sendo admitido 

pontualmente, uma maior artificialização. No caso de materiais vegetais, a sua aplicação 

deve ter em conta as especificidades edafo-climáticas da região em que o 

empreendimento se insere, devendo recorrer-se a espécies autóctones específicas dos 

ecossistemas mediterrânicos. Quanto aos materiais inertes, devem ser escolhidos em 

função da sua correcta integração paisagística e deve ser dada preferência ao uso de 

materiais da região. Sendo que o objectivo destas áreas é o enquadramento das unidades 

mais artificiais e a transição para os espaços naturais, a sua configuração poderá ir do 

mais artificial (ornamental) para o mais naturalizado (exclusivamente autóctones, sem 

rega); 

 A implementação de albufeiras e lagos deverá sempre ter em conta o correcto 

enquadramento paisagístico e ambiental, diminuindo ao mínimo o seu impacto e 

aumentando o seu efeito positivo em termos de conservação da natureza e da qualidade 

estética da paisagem. As margens destes sistemas lacustres deverão reproduzir as 

condições biofísicas que se enquadrem na região em que se inserem. 

No que respeita à envolvente das áreas construídas, nomeadamente às relacionadas com os 

aldeamentos turísticos, equipamentos e infraestruturas salientam-se as seguintes orientações 

genéricas a pormenorizar no projecto de intervenção paisagística: 

 Nas áreas de usos comum, assim como nos espaços verdes ornamentais, os materiais 

vegetais a utilizar deverão ser constituídos por espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas 
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adaptadas às condições edafo-climáticas da região, privilegiando-se o uso de espécies 

autóctones dos sistemas secos mediterrânicos. Por se tratar de áreas ornamentais, 

admite-se uma maior artificialização e a utilização de espécies vegetais exóticas, desde 

que bem adaptadas às condições edafo-climáticas da região e não possuam grandes 

exigências em termos de rega; 

 Os materiais e técnicas de construção com inertes a aplicar, especialmente no que 

respeita a revestimentos, devem ter em atenção a manutenção da permeabilidade do solo; 

 A construção das zonas de jogo do campo de golfe e dos espaços verdes ornamentais, 

assim como a escolha da relva, serão efectuadas com o objectivo de garantir a melhor 

adaptação às características climatéricas locais, nomeadamente no que respeita à 

escorrência de águas e resistência a variação de temperaturas e humidade. 

Na estruturação e formalização do projecto deve ser bem defendido a quantidade de área a ser 

contemplada por rega. Desta forma ficaram definidas duas zonas de intervenção: 

 Áreas de Sequeiro - Inclusão do máximo de material vegetal próprio da região (e de 

preferência proveniente da própria região). Oferece uma garantia de sucesso adaptativo e 

é culturalmente coerente, contribuindo para a identificação do lugar como fazendo parte 

dum contexto local/regional; 

 Áreas contempladas por Rega (A rega, pretende satisfazer as necessidades hídricas da 

vegetação, através da optimização do funcionamento dos sistemas de rega e pela 

racionalização dos recursos de água, existindo uma constante preocupação não só a nível 

técnico e económico mas, também, a nível ambiental, de preservar os recursos naturais, o 

solo e a água.) 

Minimização da rega com a utilização de polímeros tipo TerraCottem 

A água da chuva ou rega, assim como os adubos e estimulantes de crescimento, são absorvidos 

e armazenados pelos polímeros da TerraCottem, formando uma estrutura tipo micropântanos, que 

estabelecem uma grande reserva de água e nutrientes localizada na zona das raízes. 

Quando as plantas necessitam de água e elementos nutritivos irão absorvê-los sem dificuldade, 

das reservas armazenadas nos polímeros. Quando chove, ou são novamente regadas, os 

polímeros voltam a armazenar evitando a sua perda por infiltração e/ou evaporação. Desta forma, 

é possível às plantas suportar longos períodos de seca sem sofrer com isso. Assim, as plantas 

dispõem de uma contínua reserva de água graças ao sistema de retenção de água dos polímeros 

hidrófilos, evitando o stress hídrico provocado por uma falta de rega ou uma seca prolongada. 
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IX. PLANO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES 

SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 19) ESPECIFICAR OS OBJECTIVOS DO PLANO DE GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES 

“Especificar os objectivos do Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes, e 

forma a garantir a integração paisagística e valorização do campo de golfe e 

empreendimento turístico.” 

 

RESPOSTA: 

1. Introdução 

A necessidade de uma gestão, activa e permanente, é essencial para promover a conservação e 

perpetuidade da ―estrutura vegetal‖ dos espaços verdes do Conjunto Turístico e do Campo de 

Golfe. Deste modo, o Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes procura realizar um 

planeamento adequado e economicamente viável das operações de gestão sustentável, 

integrando as componentes de gestão multifuncional, em particular pela interligação entre o seu 

património vegetal, ambiental e a função estética que esta representa no território. 

É objectivo do plano de gestão e manutenção assegurar e promover os seguintes domínios: 

 Uma manutenção preventiva; 

 Uma manutenção correctiva; 

 A gestão do ciclo de vida da vegetação. 

O Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes deve integrar uma breve situação de 

referência do local, com destaque para o relevo, a ocupação do solo, bem como outros factores 

de suporte biofísico (enquadramento fitossociológico e biogeográfico) e condições climáticas.  

A análise dos projectos de integração paisagística e a sua evolução, após execução, deve 

também ser avaliada no sentido de perceber antecipadamente se existem acções correctivas a 

realizar no ano zero. 

Sendo um Plano de Gestão, uma ferramenta de orientação e de suporte à manutenção da 

estrutura vegetal dos elementos integrantes do conjunto turístico e do campo de golfe, torna-se 

indispensável a sua revisão e actualização, face a situações que alterem a realidade para a qual o 

mesmo foi elaborado. 
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Para além das operações específicas de cada área a gerir e manter, o Plano de Gestão deve 

ainda referir as condições gerais e particulares na sua execução, os meios e as especificações 

técnicas dos materiais a utilizar, nomeadamente o material vegetal, assim como a periodicidade 

das operações de manutenção. 

Tendo, também, em consideração a dimensão da área de intervenção e os objectivos de 

integração paisagística do projecto, nomeadamente na relação e leitura com a envolvente natural, 

os Projectos a executar para as áreas verdes do empreendimento devem considerar um conjunto 

de medidas de protecção e salvaguarda com o objectivo de minimizar o custo das operações de 

gestão e manutenção dos espaços, nomeadamente: 

1. Medidas específicas para preservar eventuais áreas naturais existentes que possam 

contribuir desde logo para a estrutura / mosaico vegetal do projecto, nomeadamente na 

área abrangida pelo Campo de Golfe (Corredores de Vegetação); 

2. Identificação de zonas sensíveis a preservar e estabelecimento de um conjunto de 

medidas para a sua protecção/delimitação (interface de zonas naturais e áreas relvadas; 

zonas naturais adjacentes que não sofreram alterações, zonas naturais adjacentes a linhas 

de água ou zonas húmidas e, ainda, áreas com risco erosão); 

3. Definir os caminhos de obra, áreas de estaleiro e de armazenamento de materiais. 

 

2. Definição de áreas para efeito de gestão e manutenção 

A compartimentação da área de estudo para efeitos de gestão apresenta-se como uma acção de 

primordial importância, na medida em que permite definir áreas homogéneas do ponto de vista de 

ocupação do solo, da composição vegetal e do tipo de tratamento a conferir aos espaços verdes. 

Desta forma as unidades a criar têm como objectivo permitir a organização de programas de 

trabalho, optimizando a gestão integrada sobre a área de estudo. 

A estrutura de gestão a adoptar deve ter como pressuposto as características e exigências 

ecológicas de cada espaço verde concebido na fase de projecto, de modo estabelecer acções 

concretas para o cumprimento dos objectivos. 

O Plano de Manutenção deve, por sua vez, enumerar as acções de carácter preventivo e ou 

correctivo, e descrever um conjunto de operações de carácter global a aplicar em todas as áreas 

verdes que constituem a estrutura vegetal do empreendimento e área de golfe. Devendo-se, 

pormenorizar o conjunto de operações de carácter específico para as diversas tipologias de 
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vegetação presente, uma vez que o tipo e intensidade das operações varia em função da tipologia 

de espaço.  

Para o efeito, deverão ser consideradas as seguintes tipologias ou unidades de intervenção: 

 Estruturas Edificadas: 

a) Áreas de Uso Colectivo; 

b) Áreas de Logradouro; 

c) Áreas de Alinhamento;  

 Estruturas Naturais: 

a) Áreas Florestais periféricas ao Conjunto Turístico; 

b) Áreas associadas aos Sistemas Húmidos (ribeira da Lampreia e principais 

linhas de drenagem); 

c) Áreas associadas ao enquadramento das áreas de jogo do Campo de Golfe. 

As estruturas edificadas têm correspondência a todos os espaços verdes previstos para as 

áreas de uso colectivo, áreas de alinhamento (percursos hierarquizados) e zonas de logradouro.  

De acordo com o Projecto de Integração Paisagística, estes espaços concentram as áreas verdes 

onde se prevê a utilização de rega. As zonas a tratar (relvados, arborização arbórea e arbustiva) 

estão associadas ao uso colectivo, com funções de enquadramento de infra-estruturas, tais como 

campos desportivos e piscinas. Dos espaços de alinhamento fazem parte, o conjunto de 

percursos hierarquizados, constituídos pelas vias principais e secundárias, onde se inserem, 

também, os estacionamentos.  

Nos espaços de logradouro é objectivo a construção de pequenas áreas ajardinadas com árvores 

e arbustos de pequeno porte e bem adoptadas à estação para minimização das necessidades de 

rega. 

As estruturas naturais abrangem as áreas florestais do Conjunto Turístico, as áreas associadas 

aos sistemas húmidos, nomeadamente a ribeira da Lampreia e as principais linhas de drenagem, 

e ainda as áreas de enquadramento previstas para as áreas de jogo do Campo de Golfe, com 

funções específicas de ligação e continuidade ecológica à envolvente.  

A gestão destas áreas pelas características e pelo objectivo do projecto será menos exigente em 

termos de intervenção e manutenção (periodicidade). 
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3. Objectivos da Gestão 

Com a execução do Projecto de Integração Paisagística pretende-se atingir objectivos de ordem 

estética, funcional e económica. 

Dentro dos objectivos estéticos, devem criar-se zonas de elevada qualidade visual junto aos 

elementos do empreendimento, reduzindo os impactes visuais originados pela sua construção dos 

empreendimentos na paisagem envolvente e beneficiando de forma directa os potenciais 

utilizadores. 

Estes objectivos serão conseguidos através da implementação de uma estrutura verde adequada 

garantindo as relações de continuidade com a paisagem em que se insere, respeitando dentro do 

possível a topografia existente. 

Do ponto de vista funcional, torna-se necessário proteger as áreas que ficaram sem revestimento 

vegetal, principalmente os taludes de aterro e de escavação, da erosão hídrica e eólica através da 

sua estabilização biológica. A estabilização dos taludes (externa e interna) é incrementada pela 

modelação superficial e pela fixação de vegetação. A nível externo estas medidas favorecem a 

infiltração da água, ao reduzir a velocidade e energia de transporte da mesma e geram, 

simultaneamente, condições para a germinação de sementes. Internamente, o desenvolvimento 

de raízes da vegetação herbácea pioneira, principalmente de gramíneas e leguminosas, aumenta 

a infiltração e melhora a estrutura e estabilidade superficial do solo tornando mais difícil o 

arrastamento de partículas do solo. 

A constituição de uma estrutura verde respeitando as características edafoclimáticas da região, 

contribui para a criação de um contínuo verde sendo, por isso, favorável do ponto de vista 

ecológico. Por outro lado, também aumenta a legibilidade dos empreendimentos e da paisagem 

circundante. 

Com os objectivos económicos pretende-se atingir o melhor balanço custo/beneficio, através da 

redução dos custos inerentes à realização da obra e à manutenção da estrutura proposta, sem 

prejudicar os objectivos estéticos, ecológicos e funcionais. 

Para justificar e perpetuar estes três objectivos (estético, funcional e económico) é importante que, 

após a construção do empreendimento, se inicie um Plano de Gestão / Manutenção de Espaços 

Verdes adequado, caso contrário corre-se o risco destes mesmos objectivos se irem eliminando. 

A proposta de planeamento das intervenções a desenvolver, apresenta como principal objectivo a 

maximização dos recursos associados à manutenção, respeitando as orientações e as 

condicionantes próprias dos sistemas vegetais e da paisagem. Os principais objectivos de gestão 
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da área de estudo prendem-se com a valorização e melhoria das condições de desenvolvimento 

do sistema vegetal, de acordo com o seu enquadramento económico, ambiental e paisagístico, 

procurando assim salvaguardar a função primordial. Neste contexto, identificaram-se as principais 

linhas de orientadoras no que respeita ao plano de intervenção a elaborar: 

 Melhoria das condições de desenvolvimento e de fitossanidade da diferente vegetação 

presente na área em estudo;  

 Fomento da biodiversidade mediante a melhoria das condições dos diferentes habitats, 

nomeadamente os ribeirinhos; 

 Garantir as questões relacionadas com a segurança, tratamento e limpeza dos espaços 

verdes. 

 

Estrutura Natural 

A gestão de zonas naturais tem por objectivo manter e promover, na área de projecto, o padrão de 

vegetação característico do meio, no caso associado a formações arbustivas densas alternadas 

por zonas de clareira e zonas florestadas. 

Para estas áreas é importante definir previamente à construção as áreas de maior sensibilidade, 

na maior parte dos casos associadas à interface de zonas naturais e áreas relvadas, zonas 

naturais adjacentes que não sofreram alterações, zonas naturais adjacentes a linhas de água ou 

zonas húmidas e sobre estas considerar as seguintes medidas de gestão: 

a) Assegurar a conservação dos maciços arbustivos com interesse ecológico e paisagístico 

insistindo na condução das formações arbustivas, plantações e sementeiras; 

b) Assegurar a conservação de uma parte da vegetação espontânea, atenuando os 

potenciais impactos negativos da perda da biodiversidade; 

c) Assegurar a limpeza e desenraizamento de espécies infestantes existentes; 

d) Plantação e transplantação de espécies com interesse ecológico e paisagístico, 

promovendo a biodiversidade; 

e) Garantir na gestão dos matos a existência de zonas de clareia, como salvaguarda das 

operações de manutenção e prevenção de incêndios. 
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As intervenções propostas vão no sentido de assegurar a conservação/manutenção dos maciços 

arbustivos que já possuem estas características e/ou induzir a sua formação. Esta intervenção 

contempla, igualmente, a introdução de novas espécies de interesse ecológico e paisagístico, com 

características marcadamente regionais. Dada a sua importância do elemento arbóreo será, 

também, interessante gerir plantações de Zambujeiro, Pinheiro Manso e Azinheira na expectativa 

de constituir pequenos bosquetes. 

Por outro lado, prevê-se a criação de zonas de clareira e de faixas de descontinuidade, tendo em 

vista a salvaguarda de corredores para manutenção e prevenção de incêndios, através da 

remoção selectiva dos maciços arbustivos existentes. As faixas de descontinuidade adquirem 

especial importância junto aos caminhos propostos e limites dos lotes, evitando desse modo a 

proximidade da vegetação e diminuindo o risco de propagação de fogos. 

Para as áreas florestais existentes será efectuada a continuidade da sua gestão tendo em vista os 

seguintes objectivos: 

a) Assegurar a constituição de uma estrutura irregular arbórea de Pinhal Manso e Azinheira; 

b) Assegurar a instalação de prados de sequeiro em zonas que apresentem alguma 

degradação, ou que se encontrem desguarnecidas, na área influência da estrutura arbórea 

existente; 

c) Assegurar a continuidade entre as estruturas arbóreas e os restantes elementos naturais 

que constituem o enquadramento paisagístico do conjunto. 

O conceito de implementar um povoamento irregular, com uma distribuição espacial, estrutura e 

conformação de copas perfeitamente irregular, para além de incrementar o valor da componente 

paisagística, é o que melhor interpreta a ideia de floresta permanente, auto-suficiente e auto-

regenerável uma vez que: 

 Garante a perpetuidade do povoamento e das produções; 

 Garante em maior grau o sucesso da regeneração natural; 

 Apresenta uma maior resistência aos ataques de pragas e doenças. 

As intervenções de gestão a considerar vão no sentido de promover o bom desenvolvimento e 

estado vegetativo das árvores existentes, valorizando também a sua componente paisagística, 

considerando como acções de manutenção as operações de desramação, eliminação de 

sobrantes e instalação de prados de sequeiro. 
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Estrutura Edificada 

Os espaços de utilização comum constituem a estrutura base do Projecto de Espaços Verdes 

desenvolvido. O seu conjunto assume uma leitura integrada com o projecto turístico 

desenvolvendo-se de forma contínua ao longo dos acessos viários propostos e dos espaços 

intersticiais entre lotes e unidades turísticas. Esta articulação é responsável por assegurar 

continuidade visual e ecológica com a paisagem envolvente e consubstancia ao mesmo tempo, 

uma visão estratégica de enquadramento paisagístico do conjunto que se pretende promover 

numa atitude mais atenta à qualidade da paisagem.  

Para estas áreas devem ser definidos: 

a) Regas gerais de utilização; 

b) Regras de protecção e salvaguarda de espécies 

c) Normas para a execução das plantações e sementeiras. 

d) Normas para a gestão da rega 

e) Plano de resíduos. 

A gestão das áreas verdes associadas à estrutura edificada assume os seguintes objectivos: 

a) Assegurar a constituição de uma estrutura arbórea ao longo dos principais acessos do 

empreendimento; 

b) Garantir condições para o bom desenvolvimento vegetativo da estrutura vegetal; 

c) Assegurar o tratamento de pragas e doenças; 

d) Assegurar a manutenção de prados de sequeiro e áreas relvadas garantindo a 

(re)sementeira em áreas desguarnecidas; 

e) Garantir a boa execução das operações de retanchas de árvores e arbustos; 

f) Assegurar a limpeza dos espaços verdes; 

g) Verificar o sistema e controlo automático da rede de rega. 

No Quadro 19.1 são identificados os principais objectivos de gestão e manutenção das áreas 

verdes do Conjunto Turístico numa perspectiva de integração paisagística e valorização do campo 

de golfe e empreendimento.  
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Quadro 19.1 - Principais objectivos de gestão e manutenção das áreas verdes do Conjunto Turístico 

Objectivos 
específicos 

Medidas Tipologia 

Direccionar a 
manutenção no 
sentido de uma 
maior valorização 
ambiental 

Melhorar as condições de desenvolvimento e manutenção da sanidade 
vegetal das diferentes formações vegetais (limpezas sanitárias, eliminação 
de espécies exóticas ou consideradas infestantes, fertilizações); 

Estrutura 
Edificada e 
Estrutura Natural  

Apoiar a condução de formações arbóreas e arbustivas que conduzam a 
uma maior valorização ambiental, nomeadamente a nível de operações de 
desramação, podas e desbastes; 

Estrutura 
Edificada e 
Estrutura Natural 

Promover a implementação de acções que tenham em conta a 
recuperação e adensamento.  

Estrutura 
Edificada e 
Estrutura Natural 

Manutenção das 
áreas em situação 
de maior risco de 
erosão 

Beneficiação do coberto vegetal nas zonas de maior risco com espécies 
adequadas ao controlo da erosão e ao fomento da pedogénese; 

Estrutura Natural 

Manter em bom estado de conservação e incrementar vegetação ribeirinha 
na principal linha de água que atravessa a área de projecto; 

Estrutura 
Edificada e 
Estrutura Natural 

Utilizar as práticas silvícolas e de mobilização do solo com vista à 
protecção do solo. 

Estrutura Natural 

Valorizar os 
espaços com 
interesse 
paisagístico 

Valorizar os espaços com maior interesse paisagístico associados pontos 
de maior visibilidade sobre a envolvente natural; 

Estrutura 
Edificada e 
Estrutura Natural 

Promover e gerir as novas formações de habitats naturais junto dos 
principais lagos e albufeira e linhas de drenagem natural 

Estrutura Natural 

Constituição de uma estrutura irregular arbórea de Pinhal Manso e 
Azinheira; 

Estrutura Natural 

Instalação de prados de sequeiros em zonas que apresentem alguma 
degradação ou que se encontrem desguarnecidas, na área influência da 
estrutura arbórea existente; 

 

Garantir o bom 
estado vegetativo 
da estrutura 
vegetal instalada 

Assegurar atempadamente o tratamento de pragas e doenças  
Estrutura 
Edificada e 
Estrutura Natural 

Promover fertilizações e operações de manutenção periodicamente 
Estrutura 
Edificada e 
Estrutura Natural 

Garantir o correcto funcionamento do sistema de rega 
Estrutura 
Edificada  

Promover a segurança e o ordenamento das acessibilidades aos espaços 
naturais 

Estrutura Natural 

 

As áreas de jogo do Campo de Golfe devem ser alvo de um programa específico de gestão e 

monitorização que abranja detalhadamente todas as acções a executar e monitorizar, 

nomeadamente as que se referem à rega, massas de água e resíduos. 
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X. APRESENTAR AS ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS ADOPTADAS PARA A CONCEPÇÃO 

DO CAMPO DE GOLFE, EM TERMOS DE: A. CONSERVAÇÃO DOS CORREDORES DE 

VEGETAÇÃO – BUFFER STRIPS (FUNÇÕES); B. LARGURA DOS CORREDORES DE 

VEGETAÇÃO; C. ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO; D. SELECÇÃO DE ESPÉCIES 

AUTÓCTONES. 

 

RESPOSTA: 

1. Princípios e Estratégias de Sustentabilidade 

Na concepção do Campo de Golfe foram tomadas em consideração um conjunto de práticas e 

objectivos ambientais, de forma a minimizar eventuais impactes sobre os recursos naturais e de 

forma a potenciar, o mais possível, os benefícios ambientais que a prática do Golfe pode gerar no 

local. Os princípios adoptados vão ao encontro das recomendações identificadas em APA (2009)2. 

Um dos princípios adoptados, que se prende directamente com a questão acima referida, 

consistiu em considerar uma área superior à necessária para efeito de jogo, para a instalação do 

Campo de Golfe, disponibilizando-se assim mais recursos para a gestão de largas áreas, o que 

pode ser uma oportunidade do ponto de vista da conservação.  

Em simultâneo, na concepção do Campo de Golfe foram tomados em consideração: 

 A paisagem existente, dentro dos limites do campo e na envolvente do Conjunto Turístico; 

 Criação de áreas de transição entre as áreas de jogo e as áreas naturalmente mais 

sensíveis; 

 A conectividade entre áreas a (re)naturalizar; 

 A identificação das espécies autóctones a promover na área de intervenção no sentido de 

assegurar a valorização e aumento de biodiversidade no local; 

 Introdução do conceito de orla no Campo de Golfe. 

 

                                                

2
 APA (2009). “Manual de Boas Praticas para Campos de Golfe”- Normas para Planeamento, Projecto, Obra e 

Exploração de Campos de Golfe numa perspectiva de Sustentabilidade Ambiental (Edição 2009, Agência 

Portuguesa do Ambiente) 
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Os princípios definidos foram determinantes para integrar, na fase inicial de desenvolvimento do 

layout do Campo de Golfe, estratégias para reparar e promover os principais sistemas ecológicos 

presentes. Assim, nesta fase de planeamento do Campo de Golfe, a integração de Corredores de 

Vegetação foi considerada, devendo ser implementada durante a construção e manutenção das 

operações. 

Em termos conceptuais, poder-se-á considerar três corredores na área de projecto: 

 corredor associado à ribeira da Lampreia; 

 corredor que percorre o espaço central do campo de golfe; e 

 corredor associado aos espaços florestais que limitam, a propriedade. 

 

A leitura deste sistema é esquematizada na Figura X.1. 

 

 

Figura X.1 - Esquema Conceptual dos Principais Corredores 

 

A definição de Corredores de Vegetação no Campo de Golfe é de extrema importância, pelo que o 

layout inicial do Campo de Golfe procurou integrar as áreas afectas ao jogo e as áreas afectas aos 

Corredores de Vegetação. Pretende-se que a relação entre umas e outras seja estreita e de forte 

interdependência, sendo também importante o estabelecimento de ligações naturais à envolvente 

que, no caso em presença, se estabeleceram através do ―Corredor Associado à Ribeira da 

Lampreia‖.  

Para a concepção global do layout do Campo de Golfe, tendo em vista a definição das áreas de 

Corredores de Vegetação e respectiva estrutura e composição, tomou-se como referência, como 
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não poderia deixar de ser, as características da paisagem existente tanto na área do projecto 

como na envolvente. Neste sentido, é objectivo do projecto a manutenção na área abrangida pelo 

Campo de Golfe, as características associadas ao relevo, à cor e composição dos principais 

sistemas de ocupação do solo significando, em termos práticos, que as áreas regadas e tratadas 

sejam circunscritas às áreas de jogo, que se assegure a presença de prados, nas situações de 

menor declive e abertura visual, e que se mantenham áreas de matos com promoção de 

elementos arbóreos nas situações de maior declive. 

Pretende-se que a relação entre as áreas de jogo e as áreas de corredor seja estreita e de forte 

interdependência, sendo também importante referir as funções, larguras e composição previstas, 

as quais podem variar consoante a sua localização no campo de golfe. 

 

2. Corredores de Vegetação 

No seguimento do acima referido, os Campos de Golfe podem ser contributo para o 

(re)estabelecimento de corredores, integrando no seu desenho, para além dos elementos 

associados a estruturas construídas, como lagos ou albufeiras, corredores de vegetação que 

garantam a continuidade do padrão de paisagem dentro e fora dos limites do Campo de Golfe. 

No desenho inicial do Campo de Golfe procurou-se, para além de integrar as áreas de jogo na 

paisagem existente, promover um conjunto de Corredores de Vegetação com funções distintas 

capazes de promover a conectividade entre áreas, contribuir para a movimentação de espécies ao 

longo do corredor de vegetação, dentro e fora do campo, e ainda impulsionar a melhoria das 

condições ambientais. 

Os Corredores de Vegetação propostos compreendem duas tipologias em função do sistema 

ecológico presente e das funções a exercer, respectivamente: 

 Os Corredores de Vegetação associados aos Sistemas Húmidos, integrando: 

a. Áreas adjacentes às linhas de água: compreende a margem do curso de água ou da 

linha de drenagem natural; 

b. Áreas adjacentes a lagos e à albufeira da Lampreia: compreende a margem e faixa 

adjacente dos lagos e do espelho de água criado pelo açude da Lampreia; 

 Os Corredores de Vegetação associados aos Sistemas Secos, integrando: 

c. Áreas de Transição: estas compreendem as zonas entre as áreas de jogo e as áreas 

naturais, também designadas por biofiltros; 
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d. Áreas de Enquadramento: estabelecem a ligação vegetal à estrutura edificada, 

provendo ligação de conectividade entre o edificado a paisagem do natural do Campo 

de Golfe; 

e. Áreas Naturais: compreendem o conjunto da área abrangida pelo Campo de Golfe que 

não se encontra nas situações acima referidas, podendo integrar os aproveitamentos 

ligados à exploração florestal. 

 

2.1. Funções, Estrutura e Composição 

Os Corredores de Vegetação Associados aos Sistemas Húmidos integram a ribeira da Lampreia e 

todos os cursos de água existentes na área do Campo de golfe. Estes corredores adoptam uma 

estrutura linear (banda ou faixa) e assumem como funções principais: 

 Funções Físicas, Químicas e Biológicas; 

 Funções de Conectividade e Ligação do interior à paisagem envolvente. 

Os Corredores de Vegetação considerados para os Sistemas húmidos devem integrar, na fase de 

projecto, as seguintes dimensões: 

 Áreas adjacentes à linhas de água e linhas de drenagem natural – até 10 m; 

 Áreas adjacentes a lagos e à albufeira da Lampreia – variável (10 aos 20 m). 

Para esta tipologia de Corredor, dos quais fazem parte as linhas de água e linhas de drenagem 

natural, propõe-se a instalação de vegetação características destes elementos, constituída por 

árvores e arbustos de acordo com o seguinte elenco: 

 Árvores: Alnus glutinosa, Quercus faginea, Populus alba, Populus nigra, Fraxinus 

angustifolia e Salix alba; 

 Arbustos: Tamarix africana, Polygonum equisetiforme, Nerium oleander, Rhamnus 

alaternus, Cyperus involucratus, Eichhornia crassipes, Acorus gramineus, Agaphanthus 

praecox e Securinega tinctorea. 

Na fase de projecto seguinte, poder-se-á identificar outras espécies com interesse desde que 

integradas nas seguintes associações fitossociológicas: 

 Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae; 

 Rubo ulmifoliae-Nerietum oleandri. 
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Nos solos hidromórficos com horizontes ―glei‖ é frequente observarem-se os juncais, 

Holoschoeno-Juncetum acuti, Trifolio-Holoschoenetum e Juncetum rugosi-effusi, bem como, os 

prados, Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii, 

Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae, Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati e 

Hyperico humifusi-Chaetopogonetum fasciculati. Esta lista de espécies deverá ser integrada nas 

faixas e bandas de protecção associadas aos lagos e à albufeira. 

Os Corredores de Vegetação Associados aos Sistemas Secos integram grande parte da área do 

Campo de Golfe e adoptam uma estrutura irregular em mancha assumindo funções principais: 

 Funções de Protecção (erosão do solo); 

 Funções de Conectividade e Ligação do interior à paisagem envolvente; 

 Funções estéticas e de enquadramento. 

Os Corredores de Vegetação considerados para estas áreas devem assumir largura variável em 

função da sua localização e da função que desempenham, por exemplo: 

 Quando associados a zonas de maior declive e, portanto, com funções de protecção ao 

solo, devem assumir a forma de bolsa com dimensão variável; 

 Quando associados a funções de enquadramento, ou transição, os corredores podem 

assumir uma estrutura mais linear com largura também variável (entre 10 e 20 m); 

Ao nível da vegetação, os Corredores de Vegetação devem integrar e promover o azinhal 

termófilo, Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais espinhosos, Asparago albi-Rhamnetum 

oleoidis, o zambujal-lentiscal, Oleo-Pistacietum lentisci sensu auct., o esteval, Phlomido purpureo-

Cistetum albidi, e o escoval, Genistetum polyanthi. 

Preferencialmente, os corredores de vegetação onde se pretenda promover a protecção do solo 

contra fenómenos de erosão devem ser constituídos por maciços arbóreos, bosquetes (Quercus 

coccinea e Pinus pinea) e maciços arbustivos (Phyllyrea latifolia, Pistacea lentiscus e Callistemon 

pollandii). Serão, também, previstos, nas mesmas situações e nas áreas naturais, bolsas 

arbustivas com espécies como Lavandula luisieri, Lavandula multifida, Echium albicans, Erica 

vagans e Sparticum junceum. Para as áreas de enquadramento e arborização pontual Quercus 

suber, Pyrus piraster, Quercus ilex e Olea europea var. sylvestre. 

No layout do Campo de Golfe e, em termos gerais, os Corredores de Vegetação devem ser 

favorecidos entre tees, na envolvente de lagos e superfícies de água, e entre farways. 
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Corredores de 
Vegetação 

Funções Estrutura e Dimensão Composição 

Corredores de 
Vegetação 
associados aos 
Sistemas Húmidos 

Funções Físicas, 
Químicas e Biológicas 

Funções de 
Conectividade e 
Ligação do interior à 
paisagem envolvente. 

Estrutura linear e em 
bolsa com dimensão 
variável, assumindo-se 
como referencia: 

- 10 m (banda/ faixa) 

- 10 a 20m (bolsa) 

Alnus glutinosa, Quercus 
faginea, Populus alba, 
Populus nigra, Fraxinus 
angustifolia e Salix alba. 

Tamarix africana, 
Polygonum equisetiforme, 

Nerium oleander, Rhamnus 
alaternus, Cyperus 
involucratus, Eichhornia 
crassipes, Acorus 
gramineus, Agaphanthus 
praecox e Securinega 
tinctorea 

Corredores de 
Vegetação 
associados aos 
Sistemas Secos 

Funções de Protecção 
(erosão do solo) 

Funções de 
Conectividade e 
Ligação do interior à 
paisagem envolvente. 

Funções estéticas e de 
enquadramento 

Estrutura irregular em 
―bolsa‖, com dimensão 
variável. 

Bosquetes (Quercus 
coccinea e Pinus pinea) e 
maciços arbustivos 
(Phyllyrea latifolia, Pistacea 
lentiscus e Callistemon 
pollandii). 

Lavandula luisieri, 
Lavandula multifida, 
Echium albicans, Erica 
vagans e Sparticum 
junceum. Quercus suber, 
Pyrus piraster, Quercus ilex 
e Olea europea var. 
sylvestre 
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ANEXO 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL N.º 2366 
  

“Conjunto Turístico em Diogo Martins” 
 

(Estudo Prévio) 
 

Decorrente da avaliação efectuada ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA), pela Comissão de Avaliação 
(CA), com  vista à verificação da conformidade dos documentos recebidos para o procedimento de 
Avaliação  de  Impacte  Ambiental  (AIA),  foi  considerado  necessário  a  apresentação  de  elementos 
adicionais. Neste sentido, deve ser apresentado um Aditamento ao EIA que inclua os aspectos a seguir 
indicados, bem como  proceder-se à reformulação do Resumo Não Técnico (RNT), de acordo com o 
solicitado. 

 
I.  Geral 

 
1) Não é apresentada claramente a forma como se enquadram no EIA os equipamentos previstos 

fora do limite do Conjunto Turístico, entre o mesmo e a povoação de Diogo Martins. Solicita-se a 
correcção deste aspecto. 

 
II.  Identificação e Avaliação de Impactes Cumulativos 

 
2) Apresentar uma análise dos potenciais impactes cumulativos decorrentes do funcionamento do 

projecto nos factores ambientais relevantes na avaliação dos recursos afectados pelo projecto. 
 

III.  Uso actual 
 

Presença de valores naturais ou culturais/ sistemas ecológicos relevantes 
 

3) Os sistemas ecológicos mais sensíveis não se encontram bem identificados, designadamente, 
algumas  das áreas de Reserva Ecológica Nacional onde o sistema “Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo” aparece identificado como “Áreas estratégicas de protecção e recarga de 
aquíferos. Assim, solicita-se a correcção destes aspectos. 

 
4) Apresentar uma planta de localização de estaleiros e zonas de depósito (temporários ou não) de 

terras. Estes locais deverão situar-se fora das condicionantes como sejam a REN. 
 

5) Apresentar uma classificação e quantificação (em ha e em percentagem) das diferentes classes de 
uso do  solo a afectar às diferentes áreas do projecto (campo de golfe, barragem e adução e 
empreendimento turístico). 

 
IV.  Enquadramento  na  estratégia  de  ordenamento  territorial  para  a  região  e/ou  estratégia 

sectorial supra-municipal 
 

6) Efectuar o enquadramento no PROT Alentejo, nomeadamente, no que diz respeito ao normativo 
do referido plano. 

 
V.  Medidas de minimização / compensação 

 
7) Apresentar para as áreas de REN que serão ocupadas, e para cada projecto, um quadro onde 

conste quais os sistemas afectados e quantificação (ha e percentagem) da área afectada. 
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8) No que diz respeito à abertura de novos caminhos em áreas de REN, esta só é autorizável para 
percursos pedonais, pelo que deverá ser indicado se existe previsão de pedido de desafectação 
de áreas de REN para abertura de outra tipologia de vias. 

 

9) Apresentar  a  respectiva  Declaração  de  Interesse  para  o  Turismo,  por  parte  do  Turismo  de 
Portugal, I.P., relativamente à afectação de áreas de REN e para o campo de golfe. 

 

VI.  Geologia e Geomorfologia 
 

10) Indicar o volume de materiais a movimentar com escavações e aterros para a construção da 
Barragem e albufeira de Á-da-Gorda. 

 

VII.  Património 
 

11) Apresentar uma Carta de Visibilidade do solo aquando da prospecção. Nesta deverão constar 
igualmente as áreas onde a prospecção foi sistemática e a área onde foi selectiva. 

 

12) Apresentar uma  Figura 4.12.1 a uma escala mais legível e  destacando a área do Conjunto 
Turístico. 

 

13) Qualificar e quantificar os impactes previstos para a fase de construção bem como para as 
outras fases, não sendo suficiente referir apenas a existência dos mesmos. 

 

VIII.  Paisagem 
 

Caracterização da situação actual do ambiente 
 

Caracterizar e enviar cartografia (à escala 1:25 000 ou maior) da Fragilidade Visual de forma mais 
detalhada,  a partir da Qualidade Visual e da Capacidade de Absorção Visual. Esta última deve ser 
avaliada e cartografada (à escala 1:25 000 ou maior) de forma a caracterizar cada ponto do espaço 
no que respeita à sua maior ou menor exposição visual a potenciais observadores, localizados em 
locais   como   povoações,   estradas   e   outros   pontos   notáveis   com   afluência   significativa   de 
observadores, função do relevo e da ocupação do solo. 

 

Para a análise visual da paisagem, a área de estudo do descritor Paisagem não deve restringir-se à 
área caracterizada e usada em outros descritores, uma vez que os impactes na componente visual se 
farão sentir  para além desse limite. Esta definição não deve ser vaga, correndo o risco de não 
abranger totalmente o alcance visual dos potenciais impactes do projecto em análise. Teoricamente, 
a área de estudo, para a  componente cénica da Paisagem deve ser definida de acordo com um 
critério uniforme de equidistância como um buffer em torno dos elementos da obra em análise, com 
a dimensão máxima igual ao limite considerado normalmente da acuidade visual 3 a 4km para o tipo 
de estrutura. Como este é um valor difícil  de precisar e tendo em consideração a localização do 
projecto, sugere-se a utilização de um buffer de 3000 m. Deverá ser claramente delimitada uma área 
de estudo para o descritor Paisagem, cujos limites deverão também ser cartografados e deverá ser 
sobre a carta militar de forma translúcida. 

 

14) Para a análise estrutural e funcional da paisagem, apresentar a cartografia de sub-unidades de 
Paisagem (à escala 1:25 000 ou maior), já descritas textualmente. 

 

A avaliação da Qualidade Visual da Paisagem e da Fragilidade da Paisagem apresentada foi 
espacialmente discretizada sobre a unidade de paisagem, não apresentando detalhe suficiente 
para uma correcta análise. 

 

15) Caracterizar e enviar cartografia (à escala 1:25 000 ou maior) da Qualidade Visual de forma mais 
detalhada,  tendo  como  base  as  Subunidades  de  Paisagem (e  não  a  Unidade  de  Paisagem) 
identificadas no EIA; ou, em alternativa, com recurso ao relevo e à ocupação do solo. Deverá 
necessariamente reflectir as diferenças observáveis na Paisagem, decorrentes da presença de 
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elementos valorizadores – tais como ribeiras naturalizadas ou elementos de valor patrimonial – 
ou perturbadores da Paisagem – áreas degradadas, estradas e outras intrusões visuais. 

 

Avaliação de impactes 
 

Verifica-se que a análise de impactes elaborada é pouco detalhada, sobretudo no que respeita à 
construção e presença de elementos edificados (cuja volumetria não é ainda conhecida, mas que é 
possível  estimar com a exactidão necessária e suficiente para a avaliação dos impactes cénicos 
decorrentes da sua implementação). 

 

16) Apresentar cartografia das Bacias Visuais (escala 1:25 000) dos elementos que compõem o 
projecto em análise (barragem e respectiva albufeira; aldeamentos turísticos separadamente; e 
conjunto  turístico  na  sua  totalidade),  dentro  dos  limites  de  acuidade  visual  habitualmente 
usados para estas  estruturas  (3000m), sobre a carta militar de forma translúcida e com os 
limites do buffer dentro da área útil das cartas. A geração das bacias visuais deverá ser realizada à 
cota prevista para os volumes edificados a construir. 

 
17) Rever a análise de impactes, incorporando a informação contida na cartografia referida nos 

pontos anteriores, em particular no que respeita à presença dos volumes edificados previstos, que 
não são  referidos na análise apresentada. Todos os impactes devem ser classificados de acordo 
com os parâmetros que constam da legislação (DL n.º 197/2000, actualizado pelo DL n.º 
197/2005), nomeadamente no que respeita à sua significância e magnitude. 

 

Medidas de Minimização 
 

As medidas mitigadoras de impactes apresentadas no EIA têm por objectivo garantir a preservação dos  
sistemas naturais da área afectada pelo projecto em análise e minimizar os impactes cénicos 
decorrentes da presença da faixa inter-níveis da albufeira a criar. Contudo, são totalmente omissas no 
que respeita à  minimização de impactes cénicos decorrentes da implementação do conjunto 
turístico, não definindo quaisquer directrizes para o Projecto de Espaços Exteriores do mesmo; nem 
normas a incluir no Regulamento dos Aldeamentos Turísticos. 

 

18) Apresentar um conjunto de medidas de minimização mais completo, devendo necessariamente 
incluir medidas específicas para minimizar o impacte cénico decorrente da implementação do 
Conjunto Turístico, em particular do tecido edificado previsto, dos estacionamentos, da ETAR, do 
posto de abastecimento de combustíveis, etc. Nomeadamente, deverá definir regras no que 
respeita aos projectos de Arquitectura e de Arquitectura Paisagista a incluir no Regulamento dos 
Aldeamentos Turísticos, para garantir a minimização dos impactes na Paisagem decorrentes da 
implementação do loteamento; e directrizes para o Projecto de Espaços exteriores que integrará 
necessariamente o Projecto de Execução do Conjunto Turístico. 

 

IX.  Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes 
 

19) Especificar os objectivos do Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes, e forma a 
garantir a integração paisagística e valorização do campo de golfe e empreendimento turístico. 

 

X.  Apresentar as estratégias sustentáveis adoptadas para a concepção do campo de golfe, em 
termos de: 

 

a.   Conservação dos corredores de vegetação – Buffer strips (funções). b.    
Largura dos corredores de vegetação. 
c. Estrutura e composição. 
d.   Selecção de espécies autóctones. 
 

XI.  Resumo Não Técnico 
 



 
 

 

4 

 

  

 

O Resumo Não Técnico reformulado deverá ter em consideração os elementos adicionais ao EIA 
solicitados (de forma a não existir contradição ou omissão entre a informação apresentada no EIA 
e Aditamento e a informação apresentada no RNT) e ainda: 

 

Indicar claramente os componentes do projecto em avaliação; 
Completar a descrição do projecto e a avaliação, nomeadamente: 

o Apresentar cartografia específica; 
 

o Descrever o n.º de unidades para cada um dos sete empreendimentos, indicando 
a sua tipologia, área dos lotes, acessos, etc. 

 

o Indicar as características do hotel, dimensão, cércea 
 

o Indicar para a Barragem de Á-da-Gorda as áreas de empréstimo e de colocação de 
materiais sobrantes 

 

o Indicar as características e a profundidade a que será colocada a conduta adutora 
 

o Indicar  as  características  para  o  Açude  da  Lampreia:  altura,  área  inundada, 
materiais de empréstimo 

 

O novo RNT deverá ter uma data actualizada. 
 
 

Agência Portuguesa do Ambiente, 07 de Janeiro de 2011 
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