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1 Introdução 

1.1 Identificação do Projecto, Fase do Projecto e Proponente 
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o empreendimento turístico 
“Sintra Golf & Country Club”, localizado a Sul do Casal da Granja, em Sintra, denominação 
já aceite pela Direcção Geral de Turismo, conforme ofício de 12 de Julho de 2005.  

O projecto consiste na construção de um Estabelecimento Hoteleiro, classificado como 
Hotel de Apartamentos na categoria de quatro estrelas, constituído por uma unidade 
principal concentrada e por diversas unidades agrupadas e dispersas na envolvente desta 
(num total de 226 unidades de alojamento), bem como diversas instalações e 
equipamentos de exploração turística, como restaurantes, bares, espaços comerciais e 
lúdicos e piscinas de apoio às unidades de alojamento. Este conjunto ficará rodeado por 
um campo de golfe, de 9 buracos, disposto pela periferia do terreno. 

O projecto em análise encontra-se em fase de Estudo Prévio. 

A realização deste empreendimento turístico é da responsabilidade da RIOPART Lda. que 
adjudicou à Atkins (Portugal) o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). Para efeitos do 
presente EIA, a RIOPART Lda. assume o papel de “Proponente”.  

O projecto é da responsabilidade de João Brandão e Margarida Gomes, Arquitectos Lda.  

1.2 Identificação da Entidade Licenciadora 
A entidade licenciadora é a Câmara Municipal de Sintra. 

1.3 Equipa Técnica responsável pelo EIA e Período de 
Elaboração 
O EIA foi elaborado pela Atkins (Portugal) Lda. – Projectistas e Consultores Internacionais, 
no período compreendido entre Outubro de 2006 e Novembro 2009. A equipa técnica 
responsável pelo EIA consta do Quadro 1 . 

 

Quadro 1 – Equipa Técnica responsável pelo EIA 

NOME HABILITAÇÃO ACADÉMICA ÁREA DE RESPONSABILIDADE 

Madalena Coutinho Arquitecta Paisagista Direcção de Projecto e Coordenação 
Geral do EIA 

Raquel Lopes Engª do Ambiente Recursos e Qualidade do Ambiente 

Isabel Castel’Branco Socióloga Componente Social  

Helena Martins Eng.ª do Ambiente Ruído 

Miguel Mascarenhas Biólogo (BIO3) 

Hugo Costa Biólogo (BIO 3) 
Ecologia 
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NOME HABILITAÇÃO ACADÉMICA ÁREA DE RESPONSABILIDADE 

Alexandra Soares Arqueóloga (Gaiaa) Património 

Sara Fernandes Arqt.ª Paisagista (Biodesign) Paisagem 

Marlene Francisco Geógrafa  Ordenamento do Território 

Marco Pires Desenhador Técnico, 
AutoCAD e ArcView 

Cartografia 

 

1.4 Enquadramento Legal e Objectivos do EIA 
A legislação portuguesa incorporou, através do Decreto-Lei nº 186/90, de 6 de Junho, a 
Directiva 85/337/CEE, “Directiva relativa à avaliação dos efeitos de determinados 
projectos, públicos e privados, no ambiente”, vindo a regulamentar posteriormente esta 
matéria, através do Decreto Regulamentar 38/90, de 27 de Novembro. Posteriormente o 
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, veio transpor para a ordem jurídica interna a 
Directiva nº 85/337/CEE, com as alterações introduzidas pela Directiva nº 97/11/CE, do 
Conselho, de 3 de Março de 1997, diploma que aprovou o novo regime jurídico de 
avaliação de impacte ambiental.  

O Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, altera o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 
Maio, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2003/35/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, relativa à participação do público na 
elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente, na parte em que este 
altera a Directiva nº 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, já alterada pela Directiva 
nº 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março. Este diploma legal republica o Decreto-Lei nº 
69/2000, de 3 de Maio, com alterações relativas a algumas disposições processuais 
relativas ao processo de AIA, estabelecendo igualmente um novo conteúdo mínimo para o 
EIA.  

Assim, o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, de acordo com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, no n.º3 do Artigo 1º refere que estão sujeitos 
a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos do presente diploma: a) Os projectos 
tipificados no anexo I e b) Os projectos enunciados no anexo II.  

Tendo em consideração as características do presente projecto constata-se que o 
empreendimento “Sintra Golf & Country Club” não se insere no Anexo I mas sim no 
Anexo II, no seu número 12: ”Estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de 
alojamento turístico, quando localizados fora de zonas urbanas e urbanizáveis delimitadas 
em plano municipal de ordenamento do território ou plano especial de ordenamento de 
território”, uma vez que se trata de um hotél-apartamento com uma capacidade de 
alojamento superior a 200 camas.  

A Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, veio estabelecer as normas técnicas respeitantes 
aos conteúdos da Proposta de Definição de Âmbito (PDA), do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA), neste se entendendo abrangido, naturalmente, o Resumo Não Técnico 
(RNT), e do Relatório de Conformidade Ambiental do projecto de execução (RECAPE), 
com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) correspondente, e, finalmente, dos 
Relatórios de Monitorização (RM) a apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte 
Ambiental (Autoridade de AIA). 

As linhas de orientação para a realização do presente EIA decorrem, assim, do Conteúdo 
Mínimo do EIA, tal como definido no Artigo 12º e Anexo III do Decreto-Lei nº 69/2000, com 
a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005 e do conteúdo da Portaria nº 
330/2001, de 2 de Abril. 



Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental 
Relatório Síntese 
Introdução 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 3 Dez-09 
 

Seguindo a legislação referida, com o presente EIA, pretende-se dotar a RIOPART, Lda 
de um instrumento de apoio que permita: 

� Descrever os eventuais condicionantes à construção do projecto na localização 
prevista, e identificar e avaliar, a nível de Estudo Prévio, os impactes passíveis de 
serem por este originados; 

� Introduzir, para a fase do Projecto de Execução, recomendações, a nível do layout, 
soluções de projecto, materiais a utilizar, aspectos construtivos ou outros, com 
vista a evitar, minimizar ou compensar os potenciais impactes ambientais 
negativos identificados e maximizar os respectivos impactes positivos, criando 
uma mais-valia para o empreendimento; 

� Cumprir uma obrigação legalmente estabelecida, que se traduz na elaboração de 
um Estudo de Impacte Ambiental. 

1.5 Antecedentes do EIA 
O presente EIA foi precedido de uma fase de Pedido de Informação Prévia (PIP) durante a 
qual o Promotor estabeleceu contactos com as diversas entidades com jurisdição sobre a 
zona, a fim de identificar eventuais condicionantes à implementação do projecto e balizar a 
escolha da melhor opção para a conformidade ambiental e legal do mesmo. 

O PIP deu entrada na Câmara Municipal de Sintra em 2005, sintetizando-se o projecto 
então a avaliar na seguinte proposta: 

� Instalação de um empreendimento turístico com Apart-Hotel, compo de golfe de 9 
buracos e equipamentos complementares, totalizando uma área de 482 200 m2; 

� Um estabelecimento hoteleiro (Apart-hotel) de 4* com aproximadamente 
17 000,00 m2 área bruta de construção, um conjunto de unidades dispersas e 
isoladas de apartamentos, com cerca de 18 200 m2 de área bruta de construção, e 
equipamentos de apoio ao golfe e restante empreendimento, com 
aproximadamente 2 300,00 m2 de área bruta de construção, prevendo um total de 
construção de 37 500 m2. Para um total de 226 apartamentos corresponde uma 
capacidade máxima de 1015 camas. 

1.5.1 Consultas Efectuadas 

Dando cumprimento à legislação a Câmara Municipal Sintra (CM Sintra) submeteu o PIP 
as diversas entidades para parecer. No quadro seguinte indicam-se as entidades então 
consultadas, as datas dos respectivos pareceres obtidos e a síntese dos mesmos tal como 
consta da informação da CM Sintra datada de 14 de Março de 2008 (Anexo B ). 

 

Quadro 2 – Entidades consultadas no âmbito do Pedido de Informação Prévia 

RESPOSTA 

ENTIDADE Data do 
Parecer 

Informação 

Autoridade de Saúde – Delegação de 
Saúde de Sintra 18.07.05 

- É referido que não são entregues elementos que 
permitam uma correcta apreciação por parte daqueles 
serviços, devendo os mesmos pronunciar-se sobre os 
projectos de arquitectura devidamente desenvolvidos, 
desde que, "enquanto estabelecimentos autónomos, 
careçam, por determinação de legislação sectorial, do 
parecer da Autoridade de Saúde." 

Câmara Municipal de Sintra – 
Departamento de Urbanismo – 
Divisão de Projectos Estratégicos / 
Paisagismo 

22.01.08 

- “(...) os cortes apresentados, como não apresentam a 
linha do terreno existente, não representam a 
modelação de terreno prevista."; 
"A proposta não apresenta as áreas a impermeabilizar 
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como acessos ao edificado, zonas de logradouro 
pavimentadas, bolsas de parqueamento automóvel, 
áreas de recreio pavimentadas, áreas dos lagos, etc.., o 
que irá alterar a imagem de toda a mancha verde 
apresentada na envolvente do edificado. Dos elementos 
analisados parece-nos não haver como quantificar o 
índice de permeabilidade definido em PDM”; 
- "(...) deve ser aplicado o índice mínimo de cobertura 
arbórea potencial compatível."; 
- "A linha de água com uma galeria ripícola bem 
marcada deve ser objecto de protecção (...) Todas as 
linhas de drenagem devem ser mantidas (...) de forma a 
garantir o aproveitamento das águas pluviais, os lagos 
deveriam estar associados a linhas de drenagem 
naturais." 
- "Quanto as matas de pinheiro a carrasco, julga-se que 
as mesmas devem ser objecto de renovação (...) Esta 
renovação deve promover o melhoramento das 
condições de desenvolvimento vegetativo e ambiental." 
- "Da proposta, a partir das curvas de nível 
apresentadas, julga-se de referir que parece-nos que a 
proposta obrigará a movimentos de terras com algum 
impacto, nomeadamente na construção dos lagos."; 
- "Considerando-se tratar de terreno inserido na classe 
de espaço Agrícola (...) deve promover o mínimo de 
intervenção na topografia de forma a garantir a 
manutenção da camada de solo arável, o máximo da 
infiltração das águas pluviais no solo bem como a 
manutenção da drenagem superficial através das linhas 
de escoamento natural existentes." 
- "O desenvolvimento da proposta deve garantir a 
integração na envolvente de “expressão rústica 
relevantes na composição da paisagem do concelho”. 
Em termos ambientais, a proposta deve garantir a 
sustentabilidade dos espaços naturalizados a criar, 
nomeadamente a necessidade de água para a rega do 
campo de golfe e zonas ajardinadas." 

Câmara Municipal de Sintra – 
Divisão de Projectos Municipais 

07.05.07 

“ (...)  sugere: 
a) A adopção do perfil para as vias urbanas entre 
quarteirões, nos termos do PDM de Sintra; 
b) Largura dos passeios com 4,5 metros, onde seja 
previsível um certo grau de concentração de peões; 
c) Adopção de pendentes inferiores a 10%; 
d) Acompanhamento de passeios com alinhamento de 
árvores; 

A DPRO indica também, na referida informação, 
condições mínimas para o pavimento.” 

Câmara Municipal de Sintra – 
Divisão de Turismo 

09.08.05 

“Da informação destacam-se dois pontos: a 
preocupação sobre as "unidades dispersas agrupadas" 
e "unidades dispersas isoladas" que poderão ser 
desvirtuadas em relação ao seu uso original (...), e o 
facto do campo de golfe ter unicamente 9 buracos face 
à concorrência e oferta de concelhos vizinhos.” 

Câmara Municipal de Sintra – 
Divisão de Trânsito 

10.05.07 

- "O local da pretensão não dispõe actualmente de infra-
estruturas viárias compatíveis com a dimensão da 
mesma (...) julga-se que será necessário prever a 
ligação do local da pretensão ao IC19, IC30 e IC16 
através de infra-estruturas viárias com capacidade 
compatível com a pretensão."; 
- "(...) a EM603 tem actualmente problemas de 
segurança rodoviária na proximidade do local da 
pretensão pelo que julga-se indesejável o aumento de 
tráfego neste local com as condições actuais da infra-
estrutura rodoviária"; 
- “No que respeita as características dos arruamentos a 
criar e à dotação e tipologia de estacionamentos, deverá 
ser cumprido o PDM de Sintra e o Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edificação do Concelho de 
Sintra.” 

Direcção Regional do Ambiente e do 
Ordenamento do Território (DRAOT) 
/ Comissão de Coordenação e Data 

ilegível 

“A informação (...) refere-se a Parecer sobre licença de 
utilização de domínio hídrico em pedido de informação 
prévia, destacando as condicionantes decorrentes do 
domínio hídrico e REN, sendo que "o projecto relativo ao 
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atravessamento viário deverá ser previamente 
licenciado por esta CCDR-LVT, mediante entrega do 
respectivo projecto de execução.”  
A informação destaca igualmente: 
a) Deve ser clarificada a ocupação do solo e 
implantação das construções face aos cursos de água, 
pelo que a planta de implantação deverá assinalar as 
linhas de água; 
b) O local encontra-se desprovido de redes de esgotos 
domésticos e pluviais, pelo que as referidas ETAR não 
poderão estar ligadas à rede pública, conforme descrito 
na Memória Descritiva; 
c) As descargas de águas domésticas em ETAR e 
águas pluviais em linhas de água carecem de prévio 
licenciamento da CCDR-LVT; 
d) A "pretensão carece, ao abriqo do disposto no D.L n.º 
55/2002. de 11 de Marco, de parecer vinculativo desta 
CCDR-LVT no âmbito do Ordenamento do Território." ” 

07.09.05 

“ (...) foi promovida consulta à EPAL, dado terem 
considerado a passagem de uma adutora, por leitura da 
Planta de Condicionantes do PDM de Sintra (...) no 
respeitante à adutora referida, julga-se tratar de uma má 
interpretação da carta de condicionantes (...) ”. 

17.03.06 

“No âmbito do pedido de informação prévia (...), a 
CCDR-LVT informa o seguinte: 
"1- respeita em termos de uso e indicadores de 
ocupação 0 PDM (...) 
2- não interfere com o regime da REN, nem com os 
Sítios da Rede Natura 2000; 
3- obteve parecer da CRARO (Novembro de 2005) 
quanto a relocalização do caminho existente; 
4- no âmbito do domínio hídrico não se vê inconveniente 
na proposta" 

" (...) carece a mesma de se sujeitar a AIA nos termos 
da legislação em vigor." “ 

03.09.07 

“A CCDR-LVT procede à clarificação de que a 
pretensão, em fase de informação prévia, não necessita 
de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) (...) sendo 
unicamente exigível em fase de licenciamento.” 

Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo (CCDRLVT) 

10.05.07 

“ (...) com efeito e após apreciação técnica (...) a 
proposta assume uma postura de articulação com o 
PROT-AML; respeita em termos de uso e de indicadores 
de ocupação o PDM do concelho para Espaços 
Agrícolas de Nível 3. Contudo, tratando-se de área 
ardida identificada na planta de condicionantes do PDM, 
carece de ser sujeita a parecer da DGRF; não interfere 
com o regime da REN, nem com os Sítios da Rede 
Natura 2000; obteve parecer favorável da CRARO (...) 
quanto à relocalização do caminho existente; no âmbito 
do domínio hídrico não se vê inconveniente na proposta. 
(...) Assim, estará agora essa Autarquia em condições 
de diligenciar e acautelar o cumprimento dos 
procedimentos legais a aplicar." 

Comissão Regional da Reserva 
Agrícola de Ribatejo e Oeste 
(CRARO) 

10.11.05 

“ (...) nada há a obstar à relocalização do caminho 
existente, ocupando a nova proposta uma área inferior, 
desde que previamente recuperada a capacidade 
produtiva dos solos actualmente ocupados com o 
acesso." 

02.08.05 

“Parecer Favorável Condicionado "à autorização pelas 
entidades competentes das localizações em RAN e a 
possibilidade de edificação na “área ardida” demarcada 
no PDM de Sintra a verificar pela Câmara Municipal, 
devendo o projecto a apresentar dar cumprimento ao 
referido nos dois últimos parágrafos do ponto 2.2 do 
parecer técnico de 12 de Julho de 2005." Os parágrafos 
referidos dizem respeito ao projecto de arquitectura, 
acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada 
e o projecto da piscina.” 

Direcção-Geral do Turismo (DGT) 

09.11.05 

“A informação refere-se a uma "alteração parcial da 
implantação do campo de golfe e dos espelhos de água 
de forma a não coincidirem com as áreas integradas na 
RAN." 
Mantém-se as condicionantes referentes ao projecto de 
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arquitectura, acessibilidade de pessoas com mobilidade 
condicionada e o projecto da piscina.” 

EDP, Distribuição 07.07.05 “Parecer de carácter informativo sobre o cadastro com a 
localização da rede eléctrica na zona.” 

Electricidade de Lisboa e Vale do 
Tejo (LTE) 12.02.96 

“ (...) refere a disponibilidade da LTE em alterar o 
traçado da linha, caso esta prejudique qualquer futura 
urbanização.” 

Instituto do Desporto de Portugal 
(IDP); 06.09.05 

" (...) do ponto de vista programático não há nada a 
objectar, é possível detectar na planta geral de 
implantação algumas situações no campo de golfe onde 
não são respeitadas distâncias mínimas de segurança 
relativamente a habitações, vias ou caminhos de 
circulação pública." 
Deverão ser apresentados os projectos do campo de 
golfe e piscina para parecer do lDP, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 317/97 de 25 de Novembro.” 

Ministério da Defesa Nacional - 
Força Aérea 

13.07.05 

" (...) nos termos da Servidão, não há impedimento, 
apesar dos inconvenientes para a qualidade de vida dos 
seus utilizadores, decorrentes da sua implantação na 
proximidade de uma Base Aérea." 

Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Sintra (SMAS Sintra) 23.09.05 

Fornecimento de elementos cadastrais da rede de 
abastecimento de água existente nas imediações do 
local. “Não existe rede de esgotos domésticos no local.” 

Serviço Nacional de Bombeiros e 
Protecção Civil (SNBPC) 

06.07.05 

"Nada a objectar ao desenvolvimento do projecto. Faz-
se notar que deverão ser salvaguardadas as facilidades 
para intervenção de Bombeiros previsto no D.L. 64/90 
de 21/02." 

 

1.5.2 Análise da Proposta 

Na informação da CM de Sintra ao Pedido de Informação Prévia, emitida a 14 de Março 
de 2008, é também feita a avaliação da solução urbanística apresentada, das infra-
estruturas/ infra-estruturas viárias e de estacionamento, das cedências para espaços 
verdes e equipamentos de utilidade pública e sobre o cumprimento do Regulamento Geral 
do Ruído. 

Da sua análise resultam comentários relacionados com a adequação da proposta ao 
terreno natural, com faltas de indicadores que permitam avaliar o cumprimento dos índices 
urbanísticos em vigor para a área em causa, com questões relacionadas com a 
inexistência de rede de saneamento e com a capacidade das infra-estruturas viárias e 
dotação de estacionamento face à dimensão da pretensão, bem como ainda a não 
apresentação de quaisquer cedências para o domínio público, nomeadamente de espaços 
verdes e de equipamentos de utilidade pública. 

Já no tocanto à verificação do cumprimento do regulamento geral do ruído, o mesma é 
remetido para o procedimento de avaliação de impacte ambiental, tal como é estipulado 
no n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento Geral de Ruído. 

1.5.3 Conclusões 

Da análise efectuada resultaram as seguintes conclusões: 

� Relativamente ao uso e localização não há qualquer “ (...) inconveniente na 
instalação de um empreendimento turístico na área apresentada.” 

� “A proposta não cumpre o PDM de Sintra, nomeadamente no que respeita a altura 
máxima de fachada, que é de 7,5 metros”; 

� “(...) o empreendimento constitui uma sobrecarga incomportável para as infra-
estruturas existentes (...)”; 
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� “Não é demonstrado o cumprimento da percentagem máxima de ocupação do solo, 
nos termos do número 6.2, art.º 31, do PDM de Sintra.”; 

� “Não é apresentado índice mínimo de cobertura arbórea potencial, nos termos do 
número 5, art.º 31, do PDM de Sintra, nem apresentada justificação, por 
cumprimento ou não, e compatibilização com o uso proposto”; 

� “Suscitam-se dúvidas sobre a utilização turística, nos termos do art.º 30 do Decreto-
Regulamentar n.º 16/99, de 18 de Agosto”; 

� “Não são efectuadas cedências para equipamentos públicos e espaços verdes de 
utilidade pública”. 

Da análise destacam-se ainda os seguintes condicionamentos a serem suprimidos em 
fase de licenciamento: 

� “O projecto carece de Avaliação de Impacte Ambiental (...) No âmbito da AlA deve ser 
dado cumprimento ao Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 01 de 
Agosto; 

� A operação urbanística encontra-se sujeita a estudo de tráfego (...); 

� Domínio Hídrico / REN - O atravessamento viário deverá ser previamente licenciado 
pela CCDR-LVT (projecto de execução); 

� Domínio Hídrico / REN - as descargas de águas pluviais em linhas de água carecem 
de licenciamento prévio da CCDR-LVT; 

� As descargas de águas domésticas em ETAR carecem igualmente de licenciamento 
prévio da CCDR-LVT; 

� RAN - Deverá ser apresentada peça desenhada comprovativa de que não há 
intervenção em RAN, com excepção da devidamente autorizada (relocalização do 
caminho existente) (...) Caso se intervenha em RAN, deverá ser solicitada 
declaração de interesse para o turismo, pela DGT, e remetido o processo à DRARO 
para autorização; 

� Rede Eléctrica - Alta Tensão - deverá ser apresentado documento com a implantação 
actual das linhas de alta tensão (levantamento topográfico), planta de implantação 
com o desvio previsto (caso se verifique), e declaração actualizada da entidade 
responsável confirmando a disponibilidade para alteração da localização do traçado, 
conforme proposta a apresentar; 

� O projecto de arquitectura deverá constituir "um conjunto harmónico e articulado 
entre si, inserido num espaço delimitado, apresentando expressão arquitectónica e 
características funcionais homogéneas (...); 

� Deverá possuir instalações adequadas a acessibilidades de pessoas com mobilidade 
condicionada, nos termos do Decreto-Lei 163/2006, de 08 de Agosto; 

� O projecto da piscina deverá estar de acordo com o Dec. Reg. n.º 5/97 de 31/01; 

� Os projectos do campo de golfe, piscinas e outros equipamentos desportivos 
previstos no Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, carecem de parecer do 
IDP; 

� Deverão ser salvaguardadas as facilidades para intervenção dos Bombeiros(...); 
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� Os projectos carecem de parecer da Autoridade de Saúde; 

� Deverá ser identificada a rede de esgotos domésticos mais próxima da área de 
intervenção, e desenvolvidas as soluções para estes resíduos; 

� Deverá ser apresentado pelo requerente um mecanismo (...) que garanta a 
verificação da utilização hoteleira do empreendimento, para verificação do art.º 30 do 
Decreto Regulamentar n.º16/99; 

� Deverá ser garantido o acesso a terrenos particulares adjacentes que dependam da 
área de intervenção para o efeito; 

� No que respeita as infraestruturas viárias e estacionamento, deverá ser dado 
cumprimento ao Capítulo IV do PDM de Sintra.” 

“Assim, e face ao exposto, verifica-se que a operaçã o urbanística entregue para 
pedido de informação prévia não reúne condições par a aprovação, pelo que deve 
ser atribuída Informação Desfavorável, nos termos d o art.º 16 do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação. 

Para cumprimento do n.º 4 do mesmo artigo, indica-se que a proposta deverá ser revista 
no sentido de cumprir as questões resumidas (...) na presente informação.” 

1.5.4 Sintese das questões relevantes para o EIA 

Da informação recolhida no PIP resulta a identificação de algumas condicionantes e 
questões relacionadas com a concepção e implantação do projecto, na sua concepção 
inicial, nomeadamente: 

1. Existência de solos da RAN, com limitações à transformação de uso. 

2. Inserção do terreno em zona definida com “Área Ardida” sujeita a condicionantes 
legais relativamente à transformação de uso. 

3. Inserção do terreno na Área de Protecção à Base Aérea n.º 1, com eventuais 
limitações construtivas. 

4. Classificação da linha de água que atravessa o terreno como REN, segundo a Carta 
de REN do concelho de Sintra, publicada em 17 de Abril de 1996.  

5. Intervenção em área de Domínio Hídrico e condicionantes a intervenções na linha de 
água. 

6. Atravessamento do terreno por uma adutora. 

7. Presença de uma linha de alta tensão de energia. 

8. Obrigatoriedade de sujeição a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no 
tocante ao Hotel – Apartamento. 

9. Questões relacionadas com a concepção do próprio projecto, tanto ao nível das 
capacidades das infra-estruturas como pelo respeito das demais disposições 
regulamentares aplicáveis a empreendimentos desta tipologia.  

Tendo em conta o referido procede-se desde já a uma breve verificação da resposta do 
projecto às questões enlencadas, remetendo-se a avaliação dos efeitos ambientais do 
projecto para o apresentado no Capítulo 7. 
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� Existência de solos da RAN, com limitações à transformação de uso. 

Como referido, o terreno engloba uma mancha de solos incluídos na RAN. Dadas as 
restrições à transformação de uso deste tipo de solos, algumas entidades, 
nomeadamente a DGT e a CCDR-LVT alertaram para o facto de qualquer intervenção 
nessa zona necessitar obtenção prévia de autorização por parte da CRARO 
(Comissão da Reserva Agrícola da Região Oeste). 

A interferência com a mancha de solos RAN era devida à necessidade de se 
relocalizar um caminho existente. Esta acção foi sujeita a Parecer da CRARO, que, 
em 10 de Novembro de 2005 declarou “nada haver a obstar à relocalização do 
caminho existente, ocupando a nova proposta uma área inferior, desde que 
previamente seja recuperada a capacidade produtiva dos solos actualmente 
ocupados com o acesso”, solicitando apenas que “essa recuperação lhe seja 
comunicada, de forma a permitir a vistoria ao local” (Quadro 2 ). 

� Inserção do terreno em zona definida com “Área Ardida” sujeita a condicionantes 
legais relativamente à transformação de uso. 

Quer a DGT, quer a CCDR-LVT alertam para o facto da localização em análise estar 
inserida em zona demarcada como “área ardida” no PDM de Sintra, pelo que 
qualquer edificação nesses terrenos estaria sujeita aos condicionalismos legais em 
vigor e a parecer prévio quer da CM Sintra, quer da DGRF.  

De acordo com a legislação em vigor o prazo máximo durante o qual ficarão 
condicionados os terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios é de 
10 anos a contar da data do fogo. No presente caso esta eventual condicionante 
revela-se inexistente uma vez que o último incêndio neste território ocorreu em 1990.  

� Inserção do terreno na Área de Protecção à Base Aérea n.º 1, com eventuais 
limitações construtivas. 

Alertado pela CCDR-LVT para o facto de o terreno se encontrar abrangido pela 
Servidão da Base Aérea de Sintra, foi contactado o Ministério da Defesa Nacional – 
Força Aérea, que, em 13 de Julho de 2005, informou que “nos termos da Servidão, 
não há impedimento, apesar dos inconvenientes para a qualidade de vida dos seus 
utilizadores, decorrentes da sua implantação na proximidade de uma Base Aérea”. 

Deste modo, esta situação foi tida em consideração na concepção do 
empreendimento. 

� Classificação da linha de água que atravessa o terreno como REN, segundo a Carta 
de REN do concelho de Sintra, publicada em 17 de Abril de 1996 e Intervenção em 
área de Domínio Hídrico e condicionantes a intervenções na linha de água. 

Estas duas vertentes estão intimamente relacionadas tendo sido abordadas, muitas 
vezes, conjuntamente pelo que se optou por lhes dar um tratamento igualmente 
conjunto. 

A CCDR-LVT alertou para estas duas situações, referindo que “a linha de água 
encontra-se classificada como REN, segundo a Carta de REN do concelho de Sintra, 
publicada em 17/04/96” e que, “(...) pela observação dos elementos submetidos, 
constata-se que, embora sejam assinaladas as diversas linhas de água existentes na 
área de intervenção e embora seja referido na memória descritiva que “na sua 
envolvente não se encontra proposta qualquer edificação (contígua num raio de 10 m), 
existindo intervenções ao nível de espaços verdes exteriores, incluindo Campo de 
Golfe”, da observação das plantas de implantação parece haver ocupação das linhas 
de água pelo campo de golfe. Deverá assim ser devidamente clarificada esta questão 
(...). Não é autorizado o entubamento destas linhas de água”. 
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Na sequência desta comunicação, o Promotor diligenciou junto das entidades 
competentes e procedeu a ajustamentos ao projecto, de modo a assegurar a 
conformidade da intervenção com o regime da REN e do Domínio Hídrico. Assim, a 
CCDR-LVT, em 26 de Setembro de 2005, emite parecer favorável, “(...) face ao 
compromisso assumido pelo requerimento de respeito pelo domínio hídrico, e não 
estando em causa a violação do regime da REN”, reafirmando, em 17 de Março 2006, 
que o projecto “não interfere com o regime REN, nem com os sítios da Rede Natura 
2000” e que “no âmbito do domínio hídrico não se vê inconveniente na proposta”.  

� Atravessamento do terreno por uma adutora. 

Verificou-se que esta indicação resultou de uma má interpretação da planta de 
condicionantes do PDM de Sintra, sendo assim anulada esta eventual condicionante. 

� Presença de uma linha de alta tensão de energia. 

Concluiu-se que se trata de uma linha de distribuição, da responsabilidade da LTE – 
Electricidade de Lisboa e Vale do Tejo, entidade que informou estar disponível para 
alterar o traçado da linha se esta vier a prejudicar a implantação da proposta. 

� Obrigatoriedade de sujeição a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no 
tocante ao Hotel – Apartamento. 

O promotor deu início à elaboração do respectivo EIA, que constitui o objecto do 
presente Relatório. 

� Questões relacionadas com a concepção do próprio projecto, tanto ao nível das 
capacidades das infra-estruturas como ao nível do respeito das demais disposições 
regulamentares aplicáveis a empreendimentos desta tipologia.  

A evolução e o apuramento da solução do projecto dá resposta a estas questões.  

Síntese conclusiva  

Como resultado desta primeira etapa do processo, procedeu-se aos ajustamentos 
necessários ao projecto de modo a maximizar a conformidade ambiental do mesmo e 
evitar os principais impactes da sua implementação.  

Deste modo, a solução que constitui o objecto do presente EIA, corresponde já a uma 
versão ajustada, face às recomendações e sugestões das entidades envolvidas, e que 
traduz a solução ambientalmente mais favorável e que melhor minimiza eventuais 
impactes sobre o ambiente, potenciando as suas valências em termos de valorização 
ecológica, ambiental e socioeconómica.   

Sobre esta solução, procedeu-se à elaboração do EIA relativo à unidade hoteleira, que 
agora se apresenta. 

1.6 Abordagem Metodologia 

1.6.1 Metodologia 

O presente EIA foi elaborado de modo a dar cumprimento às exigências estabelecidas na 
legislação aplicável em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 3 de Abril. 
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Assim, a metodologia geral adoptada no EIA envolveu as seguintes etapas principais: 

� Descrição do ambiente afectado  

A descrição do ambiente afectado pelo projecto tem por objectivo a identificação 
das principais condicionantes legais e ambientais consideradas mais restritivas 
para a implantação do “Sintra Golf & Country Club” no que se refere às 
características biofísicas, socioeconómicas, ambientais e culturais da área de 
estudo, o que permite fundamentar a identificação e análise dos impactes 
ambientais que serão originados pelo projecto e a subsequente proposta de 
medidas de minimização.  

Numa primeira fase, procedeu-se à pesquisa bibliográfica e recolha de informação 
de base e de dados relevantes relativamente à área a intervencionar, que foram 
complementados com a realização de visitas de reconhecimento ao local. No 
âmbito da recolha de informação e em função da relevância no contexto em 
estudo, foram contactadas diversas entidades locais e regionais (veja-se 1.6.2).  

� Identificação e avaliação dos impactes  

A identificação e avaliação dos impactes foram elaboradas para a fase de 
construção, exploração e de desactivação, para cada um dos descritores 
ambientais considerados. Os principais efeitos do projecto no ambiente foram 
identificados e avaliados de uma forma qualitativa e, sempre que possível e 
apropriado, de uma forma quantificada. Foram também analisados, os impactes 
cumulativos em consequência de outros projectos na área em estudo. 

� Definição de medidas de minimização  

Para os impactes significativos foram identificadas e definidas medidas de 
minimização destinadas a reduzir ou compensar os efeitos negativos do projecto 
ou, pelo contrário, a potenciar os efeitos positivos do mesmo. O grau de definição 
destas medidas teve em devida consideração a fase de desenvolvimento em que 
o projecto se encontra, fazendo-se recomendações, sempre que relevante, a 
serem contempladas nas fases subsequentes de desenvolvimento e concretização 
do projecto. 

� Definição de directrizes de monitorização para os descritores considerados mais 
relevantes 

Após identificação e avaliação dos impactes do presente projecto no ambiente, 
foram definidas as directrizes de monitorização para aqueles descritores que se 
revelaram mais importantes do ponto de vista dos efeitos sobre o ambiente. Tal 
como referido anteriormente, em fases subsequentes de desenvolvimento do 
projecto, deverão ser definidos os Programas de Monitorização que envolverão 
um maior grau de detalhe. 

1.6.2 Contactos com entidades externas 

Como referido, uma das formas de recolha de informação no presente processo de EIA, 
consistiu no contacto com diversas entidades consideradas relevantes face ao contexto do 
projecto e da região onde o mesmo se insere. No Quadro 3  apresenta-se um resumo das 
diferentes respostas recebidas enquanto no Anexo C  se reproduz a troca de 
correspondência efectuada. 
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Quadro 3 – Entidades contactadas. Síntese da informação recebida 

Resposta / Condicionante 
Entidade 

Data Informação Condicionantes 
identificadas 

Aeroportos de 
Portugal, S.A. 

(ANA) 

20.10.06 

“Informamos que o local onde se pretende construir o 
empreendimento turístico “Sintra Golf & Country Club”, não é 
condicionado por qualquer servidão aeronáutica civil. 

Sem prejuízo do exposto, julgamos pertinente que, dada a 
proximidade do Aeródromo Base n.º1 em Sintra, sobre este 
assunto, seja igualmente colhido o parecer do Estado Maior 
da Força Aérea e das entidades gestoras dos meios afectos 
ao combate a incêndios florestais.” 

Nenhuma 
assinalada. 

(Remete para outras 
entidades) 

Águas de 
Portugal 

(ADP) 

23.10.06 

“Vimos por este meio informar que na área referida, o pedido 
de informação deve ser endereçado à SANEST, 
concessionária do Sistema de Saneamento da Costa do 
Estoril (...) ” 

Nenhuma 
assinalada. 

(Remete para outra 
entidade) 

Autoridade 
Nacional de 

Comunicações 

(ANACOM) 

17.10.06 

“Verificou-se que a referida área não é presentemente 
atravessada por ligações hertzianas nem integra centros 
radioeléctricos com servidão radioeléctrica associada já 
constituída ou em processo de constituição (...), pelo que não 
pendem sobre ela quaisquer condicionantes desse tipo. 
Assim, o ICP-ANACOM não coloca objecção à implementação 
do projecto em causa no local indicado.”  

Nenhuma 
assinalada. 

 

Câmara 
Municipal de 

Sintra 

(Departamento 
de Urbanismo/ 

Divisão de 
Projectos 

Estratégicos)  

19.04.07 

“(...) Para os devidos efeitos e sobre as questões colocadas, 
vem a Divisão de Projectos Estratégicos, esclarecer o 
seguinte: 

a) O Município de Sintra não possui “Mapa de Ruído e 
Zonamento Acústico”, sendo que o cumprimento do 
Regulamento Geral do Ruído deverá ser feito com 
base em levantamento de dados acústicos e 
estudos considerados necessários para o efeito; 

b) A DPES identificou, recorrendo ao SIG, a rede de 
abastecimento de água e a rede de esgotos 
domésticos identificada nas plantas em anexo (...). 

c) Sobre dados de tráfego, acessibilidades previstas e 
assuntos relacionados com as infraestruturas 
rodoviárias, deverá ser promovida a consulta ao 
D.O.M (...). 

(...) Informa-se que não existem, nesta divisão, 
contagem/dados de tráfego da zona em estudo, 
nomeadamente da EM 613, e que relativamente à Via 
Atlântica os condicionamentos existentes derivam do 
aprovado em PDM, nomeadamente o espaço canal definido 
para a sua passagem. 

Face à localização do projecto de unidade hoteleira na zona 
do Casal da Granja, e face à rede viária de ligação a este 
local, apoiada em vias cuja ligação à rede estruturante implica 
a passagem por localidades e centros urbanos que 
actualmente já apresentam problemas ao nível da circulação 
interna e de passagem, julga-se que qualquer solução que 
venha a ser estudada ou analisada para o local deva 
considerar uma possível ligação à Via Atlântica, fazendo com 
que o tráfego gerado pelo complexo turístico não venha a 
sobrecarregar a rede viária existente.      

(...) é intenção desta autarquia desenvolver estudo de 
mobilidade, circulação e estacionamento na zona costeira de 
Sintra, na qual se inclui a presente área, considerando que 
existem artérias, na envolvente do projecto em análise que já 
apresentam características insuficientes para a circulação e 
tráfego, pelo que um projecto com dimensões consideráveis 
poderá suscitar sobrecarga incomportável para as infra-
estruturas existentes.” 

Deverá ser 
consultado o SMAS 

Sintra. 

Rede viária 
existente 

insuficiente para a 
circulação e tráfego 

actual. 
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Resposta / Condicionante 
Entidade 

Data Informação Condicionantes 
identificadas 

24.04.07 

“O Serviço Municipal de Protecção Civil informa que foi 
solicitado pelo CDOS (Centro Distrital de Socorros de Lisboa), 
para efectuar visita de acompanhamento com técnico desse 
serviço, a fim de ser emitido parecer pela entidade referida”, e 
que cabe ao Departamento de Urbanismo a emissão de 
pareceres técnicos no que confere à implantação e 
condicionantes ao licenciamento de obras de edificação e 
urbanização. 

Considerando que a pretensão está enquadrada no Pedido de 
Informação Prévia n.º 711/2005 em nome de Riopart – 
Consultoria, Investimentos e Participação, Lda e que a Divisão 
de Projectos Estratégicos aguarda a recepção de pareceres 
para emissão de parecer final, (...), julga-se não haver, por 
ora, lugar à emissão de qualquer parecer técnico que incida 
sobre a proposta apresentada. 

Na suposição que as questões relacionadas com a protecção 
civil ficarão enquadradas no referido paracer do CDOS no 
âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, julga-se, salvo 
melhor opinião, juntar unicamente cópia de informação ao 
Processo n.º IP/711/2005, em nome da Riopart-Consultoria, 
Investimentos e Participação e comunicar ao Serviço 
Municipal de Protecção Civil os procedimentos já tidos, 
conforme consta nesta informação.”    

Nenhuma 
assinalada. 

Comissão de 
Coordenação e 

Desenvolvimento 
Regional 

de Lisboa e Vale 
do Tejo 

(CCDRLVT) 

19.10.06 Envio da Carta da REN do Concelho de Sintra. 

Existência de linha 
de água classificada 
como REN, segundo 
a Carta de REN do 
concelho de Sintra, 

publicada em 
17/04/96. 

Direcção-Geral 
de Energia e 

Geologia  
 

(MEI - DGEG) 

27.06.07 

“ (...) informa-se não haver sobreposição da área de 
implantação do projecto com área afecta a direitos mineiros 
concedidos ou requeridos não se vendo por isso 
inconveniente, sob este ponto de vista, quanto ao 
licenciamento pretendido.” 

Nenhuma 
assinalada. 

Direcção-Geral 
de Infra-

estruturas 

 

(MDN - DGIE) 

24.11.06 

A entidade informa que “o empreendimento turístico “Sintra 
Golf & Country Club”, sito no Casal da Granja, concelho de 
Sintra, se encontra abrangido pela Servidão Militar da Base 
Aérea nº1, mas que nos termos desta não há impedimento ao 
mesmo, apesar dos inconvenientes de qualidade de vida para 
os seus utilizadores, decorrentes da proximidade de uma 
Base Áérea”    

Servidão Militar da 
Base Aérea nº 1. 

Direcção-Geral 
do Ordenamento 

de Território e 
Desenvolvimento 

Urbano 
(MAOTDR -
DGOTDU) 

26.10.06 

“Tratando-se de assunto da competência dessa CCDR, junto 
envio a V. Ex.ª, (...), a documentação remetida a esta 
Direcção-Geral (...) ”  

Nenhuma 
assinalada. 

(Remete para outra 
entidade) 

Direcção-Geral 
de Recursos 

Florestais 

(DGRF) 

22.11.06 

“Na área delimitada pela vossa empresa (freguesias de S. 
Martinho e Sta. Maria e S. Miguel do concelho de Sintra) não 
existem áreas submetidas a Regime Florestal (Matas 
Nacionais ou Perímetros Florestais), sob gestão desta 
Direcção-Geral. 

Na área de estudo delimitada pela vossa empresa não 
existem árvores ou arvoredo classificados de interesse público 
(...) no entanto de acordo com o Dec.-Lei n.º 28468 de 
15.02.1938, quaisquer árvores englobadas na zona de 
protecção de monumentos nacionais ou imóveis de interesse 
público ou edifícios do estado, estão sujeitas aos mesmos 
condicionalismos das árvores que sejam classificadas de 
interesse público por esta Direcção-Geral. 

Caso existam exemplares de Sobreiros e de Azinheiras na 

 

Nenhuma 
assinalada. 
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Resposta / Condicionante 
Entidade 

Data Informação Condicionantes 
identificadas 

área a intervencionar, referimos que o abate de exemplares 
destas espécies deve prévia e obrigatoriamente cumprir com o 
determinado no Decreto -Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 155/2004, de 
30 de Junho – medidas de protecção aos povoamentos de 
sobreiro e azinheira (...)  

Deverá ser cumprido o Decreto-Lei nº 173/88 de 17 de Maio, 
no caso de ser efectuado o corte prematuro de exemplares de 
Pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha e de Eucalipto em 
áreas superiores a 1 ha (...) e do Decreto-Lei nº 174/88 de 17 
de Maio, que estabelece a obrigatoriedade de manifestar o 
corte ou arranque de árvores. 

Devem ser tomadas em consideração as várias medidas 
constantes do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho – 
medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (...)”                                  

Direcção 
Regional de 

Agricultura do 
Ribatejo e Oeste 

(MADRP – 
DRARO) 

 

 

 

Direcção 
Regional de 
Agricultura e 

Pescas de Lisboa 
e Vale do Tejo – 

Direcção de 
Serviços de 
Agricultura e 

Pescas 

(MADRP – DRAP 
LVT) 

18.10.07 

“Na análise da área em estudo e, dando resposta ao 
solicitado, informamos: 

1. Na área não há obras de aproveitamento 
hidroagrícola (...); 

2. De acordo com a Carta de Condicionantes do PDM 
de Sintra, são intersectados solos incluídos na 
Reserva Agrícola Nacional, pelo que há lugar ao 
procedimento previsto no art. 11º do Dec. Lei nº 
196/89, e 14 de Junho alterado pelo D.L. nº 274/92 
de 12 de Dezembro, procedimento este a efectuar 
pelo dono da obra, junto da Comissão Regional da 
Reserva Agrícola Nacional de Lisboa e Vale do 
Tejo; 

3. A Direcção Geral de Veterinária, deverá ser uma 
entidade a consultar, a fim de assegurar a não 
existência de explorações pecuárias, localizadas na 
área em estudo e nas suas imediações, que 
possam vir a conflituar com o projecto; 

4. (...) sugere-se que as Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública sejam abordadas em capítulo 
próprio; 

5. No capítulo do solo e Uso do Solo, para além do 
item “Solo” deve ser feito um levantamento das 
culturas instaladas (áreas e espécies) e respectivas 
Infra-estruturas de equipamento; 

6. No que se refere à Cartografia, entendemos que 
são fundamentais as seguintes Plantas: Situação 
Existente, Ocupação Actual do Solo e 
Condicionantes.” 

Intersecção de solos 
incluídos na RAN. 

Direcção 
Regional de 
Educação de 

Lisboa 

(ME - DREL) 

06.10.06 

“ (...) informo V. Exa. de que à DREL só compete pronunciar-
se sobre condicionantes devidas da existência ou previsão de 
instalações escolares. 

Neste aspecto e na eventualidade de existir no local algum 
estabelecimento escolar deve ser respeitado o Decreto-Lei 
37575 de 08.10.1949” 

Nenhuma 
assinalada. 

EDP 

EDP Produção 
06.02.07 

“Em resposta à vossa comunicação (...), junto enviamos os 
cadastros com a localização das nossas redes eléctricas na 
zona. 

Aproveitamos, no entanto, a oportunidade para chamar a 

Nenhuma 
assinalada. 
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Resposta / Condicionante 
Entidade 

Data Informação Condicionantes 
identificadas 

atenção que esta localização poderá não estar devidamente 
actualizada, considerando eventuais alterações da topografia 
local, pelo que serão da vossa inteira responsabilidade 
quaisquer danos que se venham a verificar nas nossas redes 
durante a execução dos trabalhos”.   

Estradas de 
Portugal  

(EP) 
04.10.06 

“ (...) refere-se que as informações solicitadas pela vossa 
carta não poderão ser satisfeitas uma vez que esse assunto 
não é do âmbito desta empresa.  

Recorda-se, no entanto, que deverá ser feita análise do 
impacte do tráfego na rede rodoviária.” 

Nenhuma 
assinalada. 

Gabinete de 
Estudos e de 

Planeamento de 
Instalações / PSP  

(MAI – G.E.P.I.) 

06.11.06 

“Em resposta ao solicitado na vossa carta de 02/10/2006, 
junto cópias do ofício enviado a este Gabinete pela PSP, 
sobre a matéria em assunto.” 

“Informa-se que por parte da PSP não existe, na área 
atravessada, qualquer valor natural ou condicionamento 
ambiental (ou de outra natureza) susceptível de ser afectado 
ou de afectar a implantação do referido projecto” 

Nenhuma 
assinalada. 

 

Gabinete de 
Estudos e de 

Planeamento de 
Instalações/GNR 
(MAI – G.E.P.I.) 

28.11.06 

“ (...) na área abrangida pelo empreendimento não existem 
quaisquer infra-estruturas de Transmissões que interfiram com 
o mesmo.”   

Nenhuma 
assinalada. 

Grupo de 
Estudos de 

Ordenamento do 
Território e 
Ambiente 
(GEOTA) 

   

GNR - Posto 
Territorial de 

Sintra- Serviço 
de Protecção da 

Natureza e do 
Ambiente 

(MAI – GNR) 

30.10.06 
A entidade contactada remete a resposta ao ofício para o 
“Chefe do OCD do Grupo Territorial da Guarda Nacional 
Republicana de Sintra.”   

Nenhuma 
assinalada. 

(Remete para outra 
entidade) 

GNR-Grupo 
Territorial de 

Sintra - Serviço 
de Protecção da 

Natureza e do 
Ambiente 

(MAI – GNR) 

 

08.01.07 A entidade informa que “ (...) este serviço não possui qualquer 
elemento técnico para efectuar a avaliação solicitada” 

Nenhuma 
assinalada. 

GNR-Chefia do 
Serviço de 

Protecção da 
Natureza e do 

Ambiente 

(MAI – GNR) 

 

16.01.07 
“ (...) não existem quaisquer inconvenientes técnicos 
relativamente às instalações ou rádio-comunicações afectas à 
GNR.” 

Nenhuma 
assinalada. 

Instituto da Água 

(INAG) 
18.10.06 

“Informa-se que, e sem prejuízo de outro tipo de 
condicionantes, de se consultarem outras fontes de 
documentos e de se realizarem trabalhos de campo, as 
condicionantes/aspectos a estudar e a ter em conta no que se 
refere aos Recursos Hídricos, são:” Quantidade e qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas. 

“Estes aspectos deverão ser analisados nas diversas fases de 
projecto, incluindo acções acessórias (...) ” 

Quantidade das 
águas superficiais e 

subterrâneas. 

Qualidade das 
águas superficiais e 

subterrâneas. 
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Resposta / Condicionante 
Entidade 

Data Informação Condicionantes 
identificadas 

A entidade apresenta ainda as fontes de informação a 
consultar no âmbito dos diversos temas na área de recursos 
hídricos, nomeadamente a página do INAG (www.inag.pt), a 
página do SNIRH – Sistema Nacional de Informação sobre 
Recursos Hídricos (http://snirh.inag.pt), no site 
http://insaar.inag.pt, a respeito de estruturas hidráulicas 
existentes relacionadas com a distribuição de água e 
tratamento de águas residuais, bem como na Divisão de 
Documentação e Informação do INAG. É igualmente 
recomendado que se complemente a informação obtida “com 
a recolha de informação de campo e com a realização de 
estudos específicos, que demonstrem ser necessários, 
atendendo à especificidade da área de intervenção e ao tipo e 
escala do projecto. 

Para outros aspectos complementares dos Recursos Hídricos, 
poderá ainda consultar a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e as 
diversas entidades gestoras dos serviços relacionados com a 
exploração dos recursos hídricos.” 

Instituto do 
Ambiente 

((MAOTDR - IA) 

23.10.06 

“Em resposta ao solicitado no vosso ofício (...), informa-se que 
este Instituto dispõe de um arquivo histórico dos Estudos de 
Impacte Ambiental (...). Este Instituto dispõe ainda de um 
Centro de Documentação e Informação (...).”    

Nenhuma 
assinalada. 

Instituto de 
Conservação da 
Natureza (ICN) 

 
 

 

Instituto de 
Desenvolvimento 

Rural e 
Hidráulica 

(MADRP - IDRHa) 

10.10.06 

“Em resposta ao solicitado (...), temos a referir que o estudo 
em causa não interfere com projectos da área de competência 
deste Instituto, pelo que nada temos a opor ao referido estudo. 

Deverá ser consultada a Direcção Regional de Agricultura do 
Ribatejo e Oeste e a Comissão Regional da Reserva Agrícola 
Nacional, no que respeita a eventuais interferências com, 
respectivamente, projectos ou exploração de estruturas da 
sua competência, ou solos da Reserva Agrícola Nacional.” 

Nenhuma 
assinalada. 

(Remete para outras 
entidades) 

Instituto 
Geográfico 
Português 

(MAOTDR - IGP) 

17.10.06 

“Após análise da localização do projecto supra referido, 
verificou-se que este poderá interferir com a visibilidade entre 
os vértices geodésicos “Pedras da Granja” e “Roque”. 

Para podermos analisar se este projecto não constitui 
impedimento para as actividades desenvolvidas pelo Instituto 
Geográfico Português, solicita-se o envio das coordenadas 
das infra-estruturas a implantar, com indicação do respectivo 
sistema de referência (Hayford-Gauss Datum 73, se possível), 
assim como a altura máxima das mesmas.” 

Visibilidade entre 
Vértices Geodésicos 

Instituto Nacional 
de Aviação Civil - 

INAC 
 

 
 

“O projecto em causa encontra-se implantado numa área onde 
não são conhecidas estruturas tectónicas com ou sem 
actividade neotectónica, que importe assinalar, nem é 
conhecido qualquer património ou valor geológico que 
interesse preservar. Dever-se-á, no entanto efectuar um 
levantamento de campo com vista à identificação de eventual 
património geológico até agora não reconhecido (...).” 

Nenhuma 
assinalada. 

“A área afectada pelo projecto não intercepta nenhum ponto 
de água identificado e referenciado no arquivo do 
Departamento de Hidrogeologia. No entanto, segundo o 
mesmo arquivo nas imediações da área de estudo existem 
furos e nascentes (...).” 

Nenhuma 
assinalada. 

Instituto Nacional 
de Engenharia, 
Tecnologia e 
Inovação, I.P. 

(INETI) 

28.11.06 

“De acordo com a informação disponível à data e no que diz 
respeito a Recursos Minerais não Metálicos, não temos 
elementos para fornecer. 

Nenhuma 
assinalada. 

Remete para a 
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Resposta / Condicionante 
Entidade 

Data Informação Condicionantes 
identificadas 

No que respeita a Recursos Minerais Metálicos e Energéticos, 
segundo a informação de que dispomos, não existem na área 
onde se pretende construir o empreendimento.” 

DGGE. 

Instituto 
Português de 
Arqueologia 

(MC - IPA) 

10.10.06 

“É, ainda parecer deste Instituto que, após a análise da 
cartografia enviada, verificou-se que a área em questão é 
considerada de sensível do ponto de vista arqueológico, pelo 
que deverá ser tida em consideração a prospecção 
arqueológica prévia do terreno e o devido acompanhamento 
arqueológico de todos os trabalhos que impliquem 
movimentações de terras e/ou a decapagem do terreno, a 
realizar por um arqueólogo e/ou equipa de arqueologia, 
devidamente autorizado por este Instituto (...) ”     

Área sensível do 
ponto de vista 
arqueológico. 

Instituto 
Português do 

Património 
Arquitectónico – 

Direcção 
Regional de 

Lisboa 

(MC - IPPAR) 

23.10.06 

“Informo (...), de que, na área onde se localiza o projecto não 
existe, à presente data, servidão administrativa instituída na 
área do património arquitectónico ou arqueológico, não 
havendo lugar à emissão de parecer por parte deste Instituto.”   

Nenhuma 
assinalada 

(Remete para outra 
entidade) 

Junta de 
Freguesia de 
Sintra –São 

Martinho 

   

Liga para a 
protecção da 

Natureza 

(LPN) 

20.11.06 

“A Liga para a Protecção da Natureza, (...), não tem 
infelizmente capacidade de dar resposta a todas as 
solicitações que nos são feitas (...) 

Para o caso em questão, recomenda-se a consulta das 
entidades tutelares competentes, nomeadamente o Instituto 
para Conservação da Natureza – ICN (...) e Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves – SPEA (...). Deverá ser 
dada especial atenção às áreas classificadas (Rede Natura 
2000 e Sítios Ramsar) e IBAs – Important Bird Areas.”    

Nenhuma 
assinalada. 

(Remete para outras 
entidades.) 

NAV Portugal, 
E.P.E. 07.08.07 

“O local verificado fica situado a cerca de 22400 metros a 
Oés-Noroeste do Aeroporto de Lisboa. Pelo que não há 
inconvenientes ao deferimento do processo.” 

Nenhuma 
assinalada. 

Olho Vivo – 
Associação para 

a Defesa do 
Património, 
Ambiente e 

Direitos 
Humanos 

   

Parque Natural 
Sintra – Cascais 

(ICN) 
   

QUERCUS    

REN – Rede 
Eléctrica 

Nacional, S.A. 
15.11.06 

“Por análise dos elementos recebidos (...), verifica-se que a 
área do Casal da Granja, (...), se situa a mais de nove 
quilómetros de distância das linhas de Muito Alta Tensão da 
RNT mais próximas e/ou de quaisquer outras infra-estruturas 
da REN, S.A. 

Desta forma, não ocorrerão quaisquer interferências da obra 
em título com Linhas de Muito Alta Tensão da RNT – Rede 
Nacional de Transporte e outras infra-estruturas da REN – 
Rede Eléctrica Nacional, S.A. 

Alerta-se ainda que, quanto às infra-estruturas da Rede de 
Distribuição (subestações e linhas eléctricas de Média e Alta 
Tensão, com tensão não superior a 110 kV) que existam na 
região e às possíveis interferências com as mesmas, deve ser 

Nenhuma 
assinalada. 

(Remete para outra 
entidade.) 
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Resposta / Condicionante 
Entidade 

Data Informação Condicionantes 
identificadas 

consultada a empresa EDP (...).”        

REN – 
Gasodutos, S.A. 26.10.06 

“Em resposta à vossa carta datada de 02/10/2006, (...), 
esclarecemos que, de acordo com os elementos que nos 
foram facultados, não possuímos quaisquer infra-estruturas 
construídas ou em estudo na área abrangida pelo projecto 
identificado em assunto.” 

Nenhuma 
assinalada. 

Saneamento da 
Costa do Estoril, 

S.A. 

SANEST 

30.01.07 
“ (...) na área em estudo não existem infra-estruturas da 
SANEST, nem estão previstas quaisquer obras para esse 
local, a curto e a médio prazo.”  

Nenhuma 
assinalada. 

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento de 

Sintra 

   

Serviço 
Municipal de 

Protecção Civil 
de Sintra 

   

Serviço Nacional 
de Bombeiros e 
Protecção Civil 

(MAI - SNBPC) 

 

08.03.07 

“ (...) informamos que área em estudo está localizada na zona 
denominada “Zona Crítica de Sintra – Cascais”, a qual é 
definida como área onde é “prioritária a aplicação de medidas 
mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao 
risco de incêndio que apresenta e em função do seu valor 
económico, social e ecológico”, nos termos da Portaria 
1056/2004 de 19 de Agosto. 

(...) considera-se importante garantir que o projecto não venha 
a contribuir para o aumento do risco de incêndio florestal na 
área em estudo, pelo que se julga ser conveniente estar 
prevista, em projecto e no respectivo EIA a elaborar a 
adopção das seguintes medidas: 

1. Assegurar a tomada de medidas complementares 
de segurança, durante a fase de construção, de 
modo a que a manobra de viaturas e o 
manuseamento de determinados equipamentos 
não venha a estar na origem de focos de incêndio; 

2. Remover de modo controlado todos os despojos 
das acções de desmatação, desflorestação, corte 
ou decote de árvores, cumpridas que sejam as 
disposições legais que regulam esta matéria. 
Estas acções deverão ser realizadas fora do 
período crítico de incêndios florestais e utilizando 
mecanismos adequados à retenção de eventuais 
faíscas. Adicionalmente, na fase de desmontagem 
dos estaleiros, deverão ser removidos todos os 
materiais sobrantes, não devendo permanecer no 
local quaisquer objectos que possam originar ou 
alimentar a deflagração de incêndios. 

Além do referido, considera-se ainda que, durante a fase de 
construção, é expectável a existência de efeitos de 
potenciação da erosão e arrastamento de sedimentos para 
linhas de água, sendo importante, como medida preventiva de 
situações hidrológicas extremas, garantir que o movimento de 
terras não comprometa a livre circulação das águas, 
recorrendo, se necessário e quando aplicável, a caixas ou 
bacias de retenção de sólidos. 

Ainda no que respeita à fase de construção, deverá ser 
prestada atenção à possibilidade de armazenamento de 
matérias perigosas no espaço físico do estaleiro, devendo ser 
assegurado o cumprimento das normas de segurança 
respeitantes. Os locais de armazenamento deverão estar 
devidamente assinalados e compartimentados, com vista a 

Localização na Zona 
Crítica Sintra-

Cascais. 
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Resposta / Condicionante 
Entidade 

Data Informação Condicionantes 
identificadas 

evitar situações de derrame, explosão ou incêndio. Devem 
ainda evitar-se situações que coloquem em perigo enventuais 
agricultores que utilizem os caminhos de acesso às suas 
propriedades. 

Sociedade 
Portuguesa do 

Estudo das 
Aves(SPEA) 

   

 

Para além das entidades cuja resposta acima se transcreve, foram ainda ouvidas a C.M. 
de Sintra e a Associação “Olho Vivo”. 

A C.M. de Sintra alertou para a necessidade de se garantir uma boa acessibilidade do 
empreendimento quer a Lisboa, quer às praias quer, ainda, à Via Atlântica (via projectada 
a nível do PDM e que se desenvolve no sentido Norte-Sul, a leste do local de intervenção). 

Por sua vez, da reunião com a Associação “Olho Vivo”, a 22 de Novembro de 2006, 
resultou a não identificação de quaisquer condicionantes à implementação do projecto por 
parte daquela Associação, a qual ficou, no entanto, de se pronunciar por escrito, após 
análise mais detalhada do projecto, situação não concretizada até à data.  

1.7 Estrutura Geral do EIA 
O Estudo de Impacte Ambiental que agora é apresentado é constituído pelos seguintes 
volumes: 

� Relatório Síntese 

� Anexos Técnicos 

� Resumo Não Técnico 

O presente Volume, Relatório Síntese, encontra-se estruturado por capítulos de acordo 
com a seguinte organização: 

1 – Introdução, correspondente ao presente capítulo. 

2 – Objectivos e Justificação do Projecto, onde se apresentam os objectivos globais do 
projecto e se justifica a sua necessidade, para além de se fazer referência aos 
antecedentes e à sua conformidade com os instrumentos de gestão territorial. 

3 - Descrição do Projecto, onde para além de se apresentar a localização do projecto 
se descrevem as suas principais características, desde o conceito e mais valias 
ambientais ao programa urbanístico e temporal, também se evidenciando as principais 
actividades com influência para a análise de impactes.  

4 – Alternativas Consideradas, onde se justifica a não apresentação de alternativas 

5 – Caracterização da Situação Actual, onde se procede ao levantamento e 
caracterização das componentes ambientais e das condições socio-económicas da 
zona em estudo, de modo a estabelecer um quadro de situação actual da área de 
implantação do projecto 

6 – Evolução Previsível da Situação Actual na Ausência do Projecto, onde, com base 
no conhecimento que se tem da área de estudo, se procede a uma projecção da 
provável evolução da mesma. 

7 – Identificação e Avaliação de Impactes, onde se procede à identificação dos 
impactes mais significativos susceptíveis de serem provocados pela implantação do 



 

 
 

Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental  

Relatório Síntese 
Introdução 

 

Imp – 5007_R2 Página 20 Dez-09 
 

projecto, para a fase de construção, exploração e desactivação, para além de se 
descreverem os impactes cumulativos identificados.  

8 – Medidas de Minimização, onde se procede à enunciação de medidas de mitigação 
destinadas a reduzir ou compensar os efeitos negativos do projecto ou, pelo contrário, 
a potenciar os efeitos positivos dos mesmos, tendo em devida consideração a fase de 
estudo prévio em que o projecto se encontra. 

9 – Monitorização, onde se apresentam as directrizes dos programas de monitorização 
para os descritores que se revelem mais importantes do ponto de vista do 
conhecimento da sua evolução. 

10– Lacunas de Conhecimento, onde se identificam eventuais lacunas técnicas e de 
conhecimentos susceptíveis de condicionarem as conclusões do EIA. 

11 – Conclusões, onde se evidenciam as questões relevantes do EIA e se apresentam 
recomendações para as fases subsequentes do projecto. 

12 – Bibliografia, onde se enumeram as referências bibliográficas consultadas durante 
a execução do EIA. 

Os Anexos Técnicos incluem as peças desenhadas (Anexo A ) e toda a informação 
complementar para a análise dos efeitos do presente projecto no ambiente. 

O Resumo Não Técnico pretende sintetizar e traduzir em linguagem não técnica os 
aspectos mais relevantes do Estudo de Impacte Ambiental, de modo a apoiar a Consulta 
Pública do EIA. 
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2 Objectivos e Justificação do Projecto 

2.1 Objectivos e Necessidade do Projecto 
O projecto que constitui o objecto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) visa a 
construção de um empreendimento turístico com a tipologia de estabelecimento hoteleiro 
e a classificação de Hotel de Apartamentos, complementado por outras valências 
associadas ao recreio e lazer, das quais se destaca o campo de golfe. 

O empreendimento no seu conjunto visa criar as condições para a requalificação de um 
espaço rural mediante a transformação do seu uso, de agrícola para turístico, conferindo-
lhe uma mais-valia significativa quer em termos ambientais, quer socioeconómicos e 
urbanísticos. Para tal, foi programada uma intervenção que terá em conta as 
características morfológicas dos terrenos e o seu enquadramento na Região, e obedecerá 
a determinados parâmetros base que garantirão a continuidade com a envolvente próxima 
e possibilitarão o desenvolvimento de um projecto inovador e sustentável.  

Acresce que este projecto pretende colmatar uma lacuna na oferta local face a estruturas 
similares. Na realidade, um empreendimento com estas características e conjunto de 
instalações representará algo inteiramente novo na área onde se insere e no Concelho de 
Sintra, respondendo certamente ao anseio da população residente e da crescente 
demanda turística.  

2.2 Antecedentes do Projecto 
O projecto, na forma de que se reveste actualmente, resulta de um processo de estreita 
interligação entre o Promotor e as entidades da Administração Central e Local, de modo a 
chegar a uma solução que fosse integralmente conforme com os instrumentos de gestão 
territorial em vigor e com toda a demais legislação aplicável. 

Nesse sentido, foi desenvolvido um processo de Pedido de Informação Prévia (PIP) do 
qual resultou a identificação de algumas condicionantes e a formulação de sugestões, as 
quais foram contempladas a nível da proposta de ocupação do espaço e na solução 
conceptual do empreendimento, de forma a eliminar eventuais incompatibilidades ou 
desconformidades, de natureza ambiental, urbanística ou outra e promover uma solução 
consentânea com a elevada qualidade ambiental que se pretende conferir ao 
empreendimento. Esta fase do processo foi apresentada mais detalhadamente em 1.5. 

Deste modo, a solução agora apresentada traduz o desenvolvimento e a evolução natural 
do projecto após o pedido de informação prévia.  

2.3 Conformidade do Projecto com os Instrumentos de Gestão 
Territorial 
Sem prejuízo de uma análise mais detalhada no âmbito do descritor “Ordenamento do 
Território” (veja-se 5.11.3.1), o terreno onde se desenvolve o complexo hoteleiro está 
classificado no Plano Director Municipal de Sintra (PDM) como Espaço Agrícola, de Nível 
3 e Nível 1. De acordo com o Regulamento do PDM, nos espaços agrícolas de Nível 3 
podem ser instalados equipamentos de turismo e recreio desde que se respeitem alguns 
índices de edificabilidade, que a proposta contempla inteiramente. Pelo referido pode-se 
afirmar que o projecto respeita totalmente os instrumentos legais em vigor.  
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O mesmo se pode dizer em relação aos instrumentos de âmbito regional, uma vez que o 
projecto em apreço não viola oas suas disposições regulamentares, mas antes contribue 
para a oferta de condições de vida privilegiada para o recreio, lazer e turismo na ligação 
ao mar, aos rios e à natureza, tal como é fdefendido no PROTAML.  
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3 Descrição do Projecto 

3.1 Localização do Projecto  

3.1.1 Enquadramento Administrativo 

A área de estudo implanta-se geograficamente na NUT II1, Região de Lisboa e Vale do 
Tejo e, segundo a divisão do território em NUT III, na sub-região da Grande Lisboa, 
Concelho de Sintra, desenvolvendo-se maioritariamente nas freguesias de Sintra (S. 
Martinho) e Sintra (Sta. Maria e S. Miguel), tal como se pode observar na Figura 1  e 
Desenho 1 . Localizado entre os lugares da Várzea de Sintra, a Sudoeste, e Casal da 
Granja, a Norte, a área de implantação do projecto é delimitada a Poente pela EM603, 
contíguo, a Norte, da Quinta dos Lagos e, a Sul, do lugar de Meirames. 

 

Figura 1 – Enquadramento Administrativo 

                                                      
1 NUT é a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, criada pelo 
INE (Instituto Nacional de Estatística). De acordo com esta Nomenclatura, o território foi dividido em Continente, NUT II e NUT 
III, sendo que as NUT II correspondem às Regiões e as NUT III às Sub-Regiões. O nível abaixo é constituído pelos Concelhos. 
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3.1.2 Áreas sensíveis 

A definição de áreas sensíveis, de acordo com o definido nos termos da alínea b) do artigo 
2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, inclui Áreas Protegidas, Sítios da Rede 
Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação, Zonas de Protecção Especial (ZPE) e 
áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público. 

Tal como se pode verificar por análise da Figura 2 , a área de estudo não se implanta no 
interior de qualquer área sensível. Contudo, na sua envolvente alargada, existem diversas 
áreas classificadas, a saber:  

� O Parque Natural Sintra Cascais (PNSC), criado pelo Decreto-Lei nº 8/94, de 11 
de Março;  

� O Sítio Sintra - Cascais (PTCON008) classificado ao abrigo da Directiva 
92/43/CEE (Directiva Habitats), transposta para o direito interno pela Resolução 
do Conselho de Ministros nº 142/97 de 28 de Agosto; 

� O Sítio da ”Granja dos Serrões e Negrais”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 393/91, 
de 11 de Outubro.  

 

Figura 2 - Áreas sensíveis na envolvente da área de estudo 
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3.1.3 Planos de ordenamento do território em vigor 

No Capítulo 5.11 do presente EIA abordam-se em maior detalhe os instrumentos de 
gestão territorial em vigor na área do projecto os quais são aqui listados: 

� Plano Director Municipal de Sintra; 

� Plano Regional de Ordenamento da Área Metropolitana de Lisboa; 

� Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste; 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa. 

3.1.4 Condicionantes, servidões e restrições de uti lidade pública 

No Capítulo 5.12 do presente EIA identificam-se as condicionantes, servidões e restrições 
de utilidade pública existentes na área de estudo. Salientam-se, desde já que a área de 
estudo abrange terrenos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional e à Reserva Ecológica 
Nacional, assim como se insere numa Zona com Risco Médio de Incêndio Florestal e se 
encontra abrangida pela Servidão Militar da Base Aérea nº1 de Sintra. 

3.1.5 Equipamentos e infra-estruturas relevantes po tencialmente afectados 

Na área de implantação do projecto e na sua envolvente próxima não se identificam 
equipamentos e infra-estruturas relevantes que possam vir a ser potencialmente afectados. 

3.2 Caracterização do Projecto 
O terreno objecto de intervenção do projecto do Empreendimento Turístico “Sintra Golf & 
Country Club – Hotel de Apartamentos”, possui uma área total de 482 200 m², e localiza-
se a Sul da povoação de Casal da Granja, junto à EM603, principal acesso viário à Várzea 
de Sintra. Esta área caracteriza-se pela presença de diversos maciços de pinheiros e 
apresenta um suave declive de Norte para Sul, ligeiramente acentuado na zona central do 
mesmo, o qual assume papel fulcral da implantação do conjunto. 

Os elementos a seguir apresentados foram extraídos da Memória Descritiva e Justificativa 
do Estudo Prévio do empreendimento turístico “Sintra Golf & Country Club”, sendo as 
respectivas peças desenhadas mais relevantes apresentadas no Anexo D . 

3.2.1 O conceito e a sustentabilidade do projecto 

O conceito proposto aposta num Hotel de Apartamentos (Apart-Hotel) enquanto melhor 
solução possível para este projecto ao nível do seu enquadramento no sítio e na região, 
dando assim resposta às lacunas na oferta local no que se refere a estruturas similares, 
enquadrando-se num contexto de revitalização de actividades de cariz turístico na área 
Metropolitana de Lisboa. 

Toda a intervenção assenta em princípios de integração nas características morfológicas e 
de enquadramento na Região e em conceitos de unidade e de sustentabilidade, os quais 
valorizam a componente paisagística e ecológica e consideram o recurso água como um 
elemento chave de todo o empreendimento. 

A intervenção nestes terrenos (...) obedecerá a determinados parâmetros base que 
garantam a continuidade com a envolvente próxima e que possibilitem o desenvolvimento 
de um projecto inovador, integrado e que de forma sustentada, recrie e requalifique o 
espaço existente, concedendo-lhe uma mais-valia. 

Assim, o terreno identifica-se como a principal matéria de trabalho (...), pretendendo-se 
uma intervenção agarrada ao sítio, encaixada no terreno e na envolvente. 
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Por sua vez, o balanço hídrico surge como condicionante à selecção e dimensionamento 
dos processos e órgãos fundamentais para a sustentabilidade do uso do recurso água, 
prevendo-se uma poupança hídrica significativa, através da reutilização das águas pluviais.  

Do mesmo modo, a fim de alcançar uma melhor integração e contextualização 
paisagística e ecológica do espaço construído no terreno, assim como das manchas e 
revestimentos arbóreos existentes (a valorizar) e previstos propõem-se coberturas 
ajardinadas conjugadas com construção em pedra e alvenaria de tijolo. Toda a 
intervenção assenta na utilização de materiais naturais, como seja a pedra da região, 
madeira, cobre, entre outros.  

Em termos programáticos, pretende-se a criação de um Estabelecimento Hoteleiro 
classificado como Hotel-Apartamento na categoria de quatro estrelas, de baixa densidade, 
constituído por uma unidade principal concentrada e por diversas unidades agrupadas e 
dispersas na envolvente desta, bem como diversas instalações e equipamentos de 
exploração turística, como restaurantes, bares, espaços comerciais e lúdicos, piscinas de 
apoio às unidades de alojamento, e o campo de golfe disposto na sua generalidade pela 
periferia do terreno.  

Surgem, deste modo, um conjunto de infra-estruturas de apoio, que dadas as suas 
características, se tornam no pólo dinamizador do conjunto. Serão ainda criados espaços 
de lazer, circuitos de manutenção e percursos de apoio em total harmonia com o percurso 
de golfe e superfícies viárias criadas. 

A arquitectura recorrerá, na concepção de cada uma das suas casas, à utilização de 
técnicas solares passivas no domínio da Arquitectura Bioclimática, bem como a uma 
escolha criteriosa dos materiais a empregar na sua construção, que deverão ser de origem 
sustentável, não tóxicos e recicláveis. A redução de gastos energéticos pelo recurso a 
tecnologias solares passivas e activas na concepção de todo o empreendimento é 
também um objectivo do projecto.  

São estas as opções a nível projectual do empreendimento “Sintra Golf & Country Club” 
que, no seu conjunto como um todo integrado, conferem ao projecto qualidade e 
sustentabilidade ambiental. 

3.2.2 A arquitectura e o programa 

Este projecto propõe assim a criação de um conjunto de 226 unidades de alojamento, 
apoiadas por estruturas de lazer individuais e outros equipamentos de carácter colectivo, 
com a implantação que se pode observar no Desenho 2 . 

Ao nível da implantação e organização do edificado e estruturas, privilegiou-se a 
concentração das construções, a fim de proporcionar grandes áreas verdes livres e não 
promover a dispersão na paisagem, garantindo simultaneamente a individualidade e 
privacidade de cada unidade de alojamento, recorrendo a barreiras verdes e implantações 
desniveladas. 

A implantação da edificação procura a melhor adequação possível ao perfil natural do 
terreno, produzindo o menor volume possível de movimentações de terras durante a sua 
construção. 

Relativamente à implantação geral proposta, as edificações em desenvolvimento dispõem-
se da seguinte forma: 

� Unidade Concentrada de Apartamentos (Área Bruta de Construção - 17.000m2)  

Implanta-se na zona centro/nascente do terreno, aproveitando o declive existente, 
ligeiramente mais acentuado, usufruindo em toda a sua extensão da paisagem 
que se projecta a sul: a Serra de Sintra e o seu património edificado.  
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� Unidades Dispersas Agrupadas e Isoladas de Apartamentos (Área Bruta de 
Construção – 18.083m2)  

Surgem na sua maioria implantadas na zona norte e centro/poente do terreno, 
junto à unidade concentrada e ao longo do percurso viário principal, adossando-se 
pontualmente aos maciços de árvores existentes.  

� Equipamento de apoio ao Golfe e restante Empreendimento (Área Bruta de 
Construção - 2417m2), Portarias e Recepção Geral, Restaurantes/Bares, espaços 
comerciais, espaço lúdico e de recreio, ClubHouse e campo de golfe, balneários 
de apoio a piscinas, parque infantil, instalações sanitárias, parques de 
estacionamento, acessos viários e percursos pedonais  

Distribuem-se por zonas específicas do terreno, desde a entrada principal à 
entrada norte do mesmo, interagindo com as áreas adjacentes das unidades de 
alojamento, na presença dos lagos e/ou espelhos de água e nas diversas zonas 
de lazer comum.  

No que se refere à descrição da edificação, far-se-á a caracterização de cada unidade 
consoante a sua tipologia. 

A Unidade Concentrada 

No que diz respeito à Unidade Concentrada esta apresentará uma capacidade máxima 
aproximada de 270 camas em 110 apartamentos, quantificados segundo as seguintes 
tipologias pré-definidas: 

� Apartamentos T1 – 25 unidades com 82,50m2 de área bruta de construção;  

� Apartamentos T0 (Estúdio) – 57 unidades com 55m2 de área bruta de construção; 

� Apartamentos T0a (Estúdio) – 28 unidades com 47,50m2 de área bruta de 
construção. 

O projecto do edifício reflecte a preocupação efectiva de integração da construção na 
modelação do terreno existente através de volumes parcialmente enterrados e coberturas 
ajardinadas, aproveitando o declive na área de implantação. 

O seu programa prevê o acesso “público” nos 2 pisos coincidentes acima da cota de 
soleira, desenvolvendo-se as áreas técnicas, de serviço e estacionamento nos pisos 
inferiores. 

Este edifício apresentará 4 pisos, 2 acima da cota de soleira e 2 abaixo, segundo 
desnivelamentos dos corpos e respeitando assim a altura de fachada máxima de 7,5 
metros, de acordo com o especificado no PDM de Sintra, nos quais se desenvolvem o Hall 
de entrada principal e Bar em mezannine, apartamentos, Health Club, Centro de reuniões 
e conferências e respectiva entrada independente, lojas, áreas comuns e restantes 
serviços de apoio directo às unidades. O estacionamento e áreas técnicas de apoio 
desenvolver-se-ão num piso em cave, aproveitando os limites de construção na projecção 
dos pisos superiores do edifício a nascente, dissimulando-se através de coberturas 
ajardinadas e muros de contenção quando se estende para o exterior da área de 
implantação.  

Equipando-se das infra-estruturas e serviços essenciais para o seu funcionamento e 
demais especificações estipulados no Decreto Regulamentar nº16/99, Anexo II, o Hotel-
Apartamento disporá das Unidades de Alojamento acima descritas com todas as 
condições e requisitos mínimos de um estabelecimento de quatro estrelas, tais como 
Recepção/Portaria, Zonas de Estar, Restaurante, Bar, demais serviços que garantam o 
normal funcionamento da Unidade.  
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O Health Club, dispondo-se na zona central da Unidade Concentrada, integrará espaços e 
equipamentos à disposição dos hóspedes, funcionando igualmente como um dos 
principais atractivos turísticos do empreendimento. De entre diversos serviços, existirá o 
SPA, composto por salas de massagens, saunas, salas de repouso e diversas salas de 
tratamentos, indo ao encontro de um mercado crescente no que respeita à necessidade 
de equipamentos e serviços de relaxamento, embelezamento e emagrecimento. Incluem-
se ainda diversas piscinas interiores, articuladas com as piscinas exteriores e uma zona 
de fitness, que disporá de ginásio com aparelhos para musculação e ginástica. Prevê-se 
para este núcleo uma Área Bruta de Construção de 1800m2.  

Por sua vez, o Centro de Reuniões e Conferências acomodará diversas salas de reuniões 
e conferências de dimensões variáveis, ballrooms convertíveis e de uso polivalente, 
auditório com capacidade máxima para 1000 pessoas, foyers e restaurante/bar de apoio. 
Prevê-se para este núcleo uma Área Bruta de Construção de 3500m2. 

As Unidades Dispersas  

O projecto em desenvolvimento para cada uma das unidades dispersas obedece 
igualmente a determinados parâmetros construtivos, os quais, de acordo com os 
objectivos definidos e condicionantes actuais nos terrenos em questão, definem-se da 
seguinte forma:  

Unidades Dispersas Agrupadas – com capacidade máxima de 410 camas, encontram-se 
organizadas da seguinte forma:  

� T0 – 16 Apartamentos de 1 piso, com 55m2 de a.b.c.2, totalizando 880m2  

� T1 – 17 Apartamentos de 2 pisos, com 88m2 de a.b.c., totalizando 1496m2.  

� T2A – 18 Apartamentos de 2 pisos, com 141m2 de a.b.c., totalizando 2538m2.  

� T2B – 7 Apartamentos de 2 pisos, com 133m2 de a.b.c., totalizando 931m2.  

� T3 – 20 Apartamentos de 2 pisos, com 180m2 de a.b.c., totalizando 3600m2.  

Unidades Dispersas Isoladas – com capacidade máxima de 324 camas, encontram-se 
organizadas da seguinte forma:  

� T3 – 23 Apartamentos de 2 pisos, com 206m2 de a.b.c., totalizando 4738m2.  

� T4 – 15 Apartamentos de 2 pisos, com 260m2 de a.b.c., totalizando 3900m2.  

Tal como no caso do edifício da unidade concentrada, procurou-se ao máximo uma 
integração das unidades dispersas na modelação do terreno existente, recorrendo 
igualmente a volumes parcialmente enterrados, coberturas ajardinadas, etc.. 

O programa de ocupação apresentado traduz-se no quadro seguinte (Quadro 4) no qual 
se sistematiza a informação relativa às tipologias do edificado propostas, e as diferentes 
unidades a que correspondem, assim como os indicadores de ocupação e edificação 
destas unidades. 

 

Quadro 4 – Programa de Ocupação 

N.º pisos 

 
Tipologia dos 
apartamentos 

N.º de 
unidades 

N.º de 
camas 

Área bruta 
de 

construção 
(m2) 

Acima 
do solo 

Abaixo do 
solo 

T1 25 100 82,50 
T0 57 114 55,00 

T0a 28 56 47,50 
2 2 Unidade 

Concentrada 
Sub-total 110 270 -- -- -- 

                                                      
2 Área bruta de cosntrução 
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N.º pisos 

 
Tipologia dos 
apartamentos 

N.º de 
unidades 

N.º de 
camas 

Área bruta 
de 

construção 
(m2) 

Acima 
do solo 

Abaixo do 
solo 

T0 16 32 55,00 1 -- 
T1 17 68 88,00 2 -- 

T2A 18 108 141,00 2 -- 
T2B 7 42 133,00 2 -- 
T3 20 160 180,00 2 -- 

Unidades 
dispersas 
agrupadas 

Sub-total 78 410 -- -- -- 
T3 23 184 206,00 2 -- 
T4 15 150 260,00 2 -- 

Unidades isoladas 
em apartamentos 

Sub-total 38 334 -- -- -- 
Total -- 226 1014 -- -- -- 

Health Club -- -- -- 1800,00 2 -- 
Centro de 
reuniões e 

conferências 
-- -- -- 3500,00 2 -- 

Equipamentos de 
apoio ao golfe e 

restante 
empreendimento 

-- -- -- 2417,00 1 -- 

 

A capacidade máxima de 1014 camas no empreendimento foi determinada de acordo com 
o especificado no Decreto Regulamentar nº 16/99, Capítulo II, Artigo 8º e 9º, incluindo o 
número de camas adicionais convertíveis no conjunto das unidades de alojamento criadas, 
sendo aplicável 1 cama por cada T0 e 2 camas pelas restantes tipologias.  

3.2.3 Os parâmetros urbanísticos 

O quadro seguinte apresenta os índices urbanísticos constantes no Plano Director 
Municipal de Sintra, estabelecendo-se a correspondência destes com os índices 
apresentados pela proposta deste empreendimento. 

Através da análise deste quadro verifica-se que o projecto responde ao disposto no PDM 
de Sintra, apresentando valores mais baixos aos estabelecidos, visando a sustentabilidade 
de todo o empreendimento. 

 
Quadro 5 – Índices urbanísticos 

Índices Urbanísticos  PDM (art. 31.º e art. 41.º) PROJECTO 

Índice máximo de construção  0,04 Não se aplica 
Índice máximo de construção 
bruto 

0,20 0,07 

Índice máximo de ocupação 0,04 Não se aplica 
% máxima de ocupação do solo 15% 4,5% 
Índice mínimo de 
permeabilidade 

0,86 0,948 

Índice de cobertura arbórea 
potencial 

0,50 0,64 

Níveis máximo acima do solo 2 2 

Dotação de estacionamento 

Estabelecimento hoteleiro: 2 lugares 
por cada 5 quartos; estacionamento de 
veículos pesados de passageiros em 
função da dimensão 
Salas de espectáculo: 2 lugares por 
cada 25 lugares sentados 

Cumpre perfeitamente: 
 
156 lugares interiores + 89 
lugares exteriores 
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3.2.4 O campo de golfe 

Ao contrário da maioria dos espaços desportivos, um campo de golfe faz parte do meio 
urbano. Desde que bem planeados e bem geridos, beneficiam quer a população, quer o 
ambiente. 

Este capítulo procura evidenciar os princípios inerentes ao desenho deste campo de golfe 
na área do empreendimento turístico. 

A proposta de um campo de golfe como o que se propõe para o “Sintra Golf & Country 
Club” satisfaz a procura identificada nesta área e contribui para o desenvolvimento da 
actividade turística local. Em simultâneo contribui com espaços verdes essenciais à 
manutenção e conservação da biodiversidade. 

Com nove buracos e um driving range, o campo de golfe desenvolve-se nas faixas 
perímetricas do terreno, funcionando como barreira entre o empreendimento e os terrenos 
vizinhos, numa total conjugação e harmonia com as zonas verdes.  

Aposta-se num campo de golfe sustentável ao qual estão subjacentes os seguintes 
objectivos de planeamento e gestão: 

� Promover e preservar a flora e a fauna autóctones, assim como a paisagem local 
– considerando o terreno e a sua actual ocupação como a principal matéria de 
trabalho, reconhecendo os valores presentes; 

� Proporcionar santuários da vida selvagem – preservando e enriquecendo a 
biodiversidade da área, mantendo uma grande percentagem de área natural e 
contribuindo para o surgimento de novos habitats através da criação de lagos e 
zonas húmidas; 

� Proteger os recursos hídricos – toda a intervenção baseia-se na procura da melhor 
gestão da água, através da recolha das águas pluviais e do controlo do 
escoamento superficial de forma a evitar a poluição dos solos e da água, assim 
como o seu desperdício (veja-se 3.2.6.1.6); 

� Proteger o solo da sua degradação superficial – garantindo um correcto 
revestimento das diferentes áreas e controlando os potenciais efeitos erosivos; 

� Melhorar a qualidade do ar e contribuir para a amenização do clima – através da 
manutenção de espaços verdes num meio urbano; 

A estes objectivos associam-se boas práticas ambientais que estiveram presentes desde o 
início do desenho do campo de golfe. Assim, á parte da melhor gestão do recurso água, 
onde as necessidades de rega foram integradas no balanço hídrico de todo o 
empreendimento (este considerado um factor decisivo na selecção da tipologia das infra-
estruturas, na dimensão dos reservatórios e dos sistemas de recolha e tratamento, veja-se 
3.2.6.1.6), as boas práticas ambientais estão associadas a: 

� Desenhar de campo de golfe que minimize o abate das espécies arbóreas 
existentes e que garanta corredores verdes em contínuo; 

� Seleccionar espécies vegetais autóctones a utilizar nos diferentes espaços do 
campo golfe; 

� Estabelecer um correcto e optimizado sistema de rega e de drenagem; 

� Evitar o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes; 

� Garantir a monitorização regular da qualidade das águas e do solo; 

� Estabelecer um local de manutenção e guarda de produtos e materiais fora de 
zonas sensíveis; 

� Formar os operadores e greenkeepers sobre as melhores técnicas disponíveis e 
as boas práticas ambientais para campos de golfe. 
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Para além dos nove buracos, o campo de golfe contará com um Club house, edifício de 
um piso a ser implantado junto à “unidade concentrada” e que integrará um restaurante, 
um bar e diversos espaços de apoio à prática do golfe e que terá uma área bruta de 
construção de 850 m2 e ainda com um espaço para as operações de manutenção a ser 
localizado junto da ETAR. 

Também os lagos serão parte integrante do desenho do golfe e do empreendimento e 
terão funções de reservatório de água para rega, funções paisagísticas e estéticas de 
embelezamento da zona tratada, de conforto climático e de contributo para o aumento da 
diversidade ecológica. 

Tendo por base empreendimentos semelhantes, estima-se que o campo de golfe receberá 
cerca de 20 mil golfistas por ano, numa fase consolidada. A utilização será gerada pelo 
hotel e habitações do próprio empreendimento, por turistas e visitantes da região e por 
portugueses que joguem ou que pretendam aprender a jogar golfe. 

O transporte dos utilizadores será efectuado com recurso a buggies. 

3.2.5 A integração paisagística 

Tendo em consideração a localização e características da área objecto de intervenção o 
conceito de intervenção paisagística segue os princípios de valorização paisagística, 
ambiental, funcional e estética do empreendimento, particularmente na sua relação com o 
sistema de paisagem rural e costeira e com os edifícios. 

A solução apresentada assenta no respeito pelos elementos que conferem a identidade do 
território e na sua manutenção, nomeadamente, o carácter rural, a morfologia de terreno 
suave e a vegetação autóctone. Neste sentido, os diferentes espaços a criar serão neutros 
e integrarão as opções arquitectónicas, privilegiando-se os materiais de qualidade 
existentes. 

As questões ambientais e de sustentabilidade são, neste contexto, o instrumento 
orientador de toda a proposta, apostando-se na aplicação de uma enorme diversidade de 
soluções, desde as técnicas solares, aos jardins sobre cobertura, à gestão da água, à 
utilização de vegetação adequada e com poucas necessidades de manutenção, à 
utilização de pavimentos permeáveis, materiais locais, entre outras, visando no global a 
obtenção de certificação ambiental do empreendimento.  

Em particular e como se tem vindo a referir, o desenho e toda a concepção do projecto, é 
baseado no ciclo da água e na sua gestão optimizada como valor essencial a preservar no 
sítio, tanto a nível funcional como estético ao qual se associam preocupações de 
manutenção e protecção da mata existente e preocupações de salvaguarda do sistema de 
vistas.  

São princípios orientadores do projecto de integração paisagística: 

� Dar expressão às qualidades intrínsecas do local;  

� Responder às necessidades específicas de funcionalidade e enquadramento dos 
edifícios;  

� Obter a máxima rentabilidade ecológica e de fruição por parte dos utentes, 
definindo uma estrutura tanto quanto possível auto-suficiente (em particular no que 
diz respeito à gestão e conservação da água e à simplificação exaustiva dos 
trabalhos de manutenção), para que o empreendimento possa constituir um 
exemplo de sustentabilidade nesta área. 
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Para cumprir estes objectivos, a proposta atende aos seguintes aspectos prioritários: 

� Salvaguarda e valorização das preexistências mais significativas, como a 
vegetação endémica e estrutura arbórea e arbustiva em bom estado fitossanitário; 

� Integração biofísica e utilização de material vegetal adequado às condições locais, 
com preferência pelas espécies espontâneas ou tradicionais na paisagem vegetal 
da zona de intervenção; 

� Optimização dos recursos financeiros e naturais, nomeadamente na selecção de 
materiais e redução de consumos de água para rega; 

� Implementação de infra-estruturas necessárias para o correcto funcionamento do 
espaço (rede de rega, implantação de iluminação decorativa). 

Relativamente à organização espacial da área de intervenção serão introduzidos espaços 
de jardim ou elementos vegetais que permeabilizem o solo, permitam sombra, recreio 
passivo e activo e regulação do ambiente do espaço. Este distribuem-se por toda a área 
de intervenção e estão associados aos diferentes espaços de vivência do 
empreendimento, distinguindo-se pela sua especificidade os seguintes: 

� Percursos pedonais/percursos de manutenção serão projectados ao longo de toda 
a área de intervenção, apresentando diferentes níveis de dificuldade e 
equipamentos de exercício associados, bem como zonas de descanso, permitindo 
a percepção de todo o espaço. Estes percursos serão permeáveis em toda a sua 
extensão permitindo a infiltração das águas pluviais. 

� Jardins de cobertura, utilizados sempre que possível, de forma sustentável e 
segundo as técnicas mais avançadas, conseguindo-se uma boa gestão da água e 
vegetação. Deste modo, a imagem do empreendimento, tanto a partir da vila de 
Sintra como dos locais da área de intervenção a cotas superiores, será 
predominantemente natural. A boa utilização de jardins de cobertura permitirá 
também a criação de maior conforto e isolamento térmico. 

� Piscina biológica que alia o tratamento oxigenado da água a um conceito de jardim 
de água que promove a criação de um novo habitat. Já no caso das piscinas 
convencionais recorrer-se-á a modelos que optimizem a gestão da água e a 
sistemas de tratamento que incluam o sal e outros elementos naturais. 

� Horto, a localizar junto à linha de água e na proximidade do Hotel, com o intuito de 
incentivar os utentes a cultivar o espaço e a usufruir do mesmo através do 
consumo dos próprios produtos. 

� Linhas de água, a serem recuperadas, procedendo-se à sua limpeza, controlo do 
assoreamento e plantação de uma galeria ripícola, restabelecendo e promovendo 
a criação de habitats. 

Relativamente ao material vegetal  a utilizar, pretende-se manter a identidade e estrutura 
da paisagem actual, caracterizada como mata-clareira. Neste sentido, a proposta de 
aplicação de material vegetal divide-se em três grandes tipologias: 

� Estrutura de porte arbóreo – mantém-se a maioria dos exemplares existentes, 
nomeadamente as manchas de Pinus pinea e todas as outras que estiverem em 
boas condições fitossanitárias. As novas plantações serão de árvores autóctones 
ou muito adaptadas, com particular enfoque para as árvores de fruto. 

� Estrutura herbáceo-arbustiva – propõe-se a plantação de maciços herbáceo-
arbustivos; na envolvente, é valorizada a vegetação endémica, com o recurso a 
espécies locais, num mosaico característico de maciços arbustivos e clareiras de 
prado. O desenho das plantações resulta da convergência de linhas estruturantes 
das moradias. 

� Sementeiras de prado – será privilegiado e mantido tanto quanto possível o prado 
existente e as novas sementeiras seguirão uma mistura idêntica. Consoante as 
zonas terá ou não regadio, uma vez que, tratando-se de uma mistura de 
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herbáceas e leguminosas, consegue uma resistência superior à dos relvados. Do 
mesmo modo, recorrer-se-á ao corte nas zonas mais nobres e mantém-se o 
estado natural nas áreas mais naturalizadas. 

Os materiais previstos a nível de pavimentação  procuram soluções de adequação à 
imagem local, com adopção preferencial de materiais permeáveis e semi-permeáveis e de 
conforto de utilização. Neste sentido, para a circulação viária será utilizado o betuminoso 
frio drenante pigmentado a cor ocre. No caso da circulação pedonal, será utilizada gravilha 
com aglomerante, que é totalmente permeável, o que permitirá o máximo aproveitamento 
das águas pluviais no subsolo. 

3.2.6 As infra-estruturas 

3.2.6.1 Instalações Hidráulicas Públicas 

3.2.6.1.1 Rede de Abastecimento de Água 

O abstecimento de água terá origem na rede pública existente na EM603. Será, assim, 
executado um ramal de alimentação/adução ao empreendimento a partir da conduta 
existente em FFD de 150 mm de diâmetro. Prevê-se que este ramal faça adução de forma 
gravítica ao reservatório de água potável e de incêndio que se localizam no Hotel.  

De forma a garantir as necessidades de conforto relativas à pressão e caudal em todos os 
dispositivos de consumo do empreendimento, previu-se um reservatório a instalar no piso 
-2 da unidade concentrada (Hotel), a partir do qual a água será pressurizada através de 
duas centrais de bombagem diferentes, uma central para as unidades dispersas isoladas e 
agrupadas (Moradias) e outra central para a unidade concentrada (Hotel). 

A capacidade do reservatório foi determinada para fazer face ao consumo máximo diário 
do mês de maior consumo, tendo como base as diversas tipologias de consumos, 
associadas aos valores de capitação e do número de utentes/consumidores, de acordo 
com o quadro seguinte: 

 

Quadro 6 – Cálculo da capacidade de reserva de água potável 

 
Unidade Quantidade 

Capitação 

(l/unidade 
medida/dia) 

Consumo 

(l/dia) 
CMDA 
(m3/d) 

CMDA 
(l/s) 

Unidade Concentrada 
(Hotel) 

Camas 270 500 135 000 135 1,563 

Unidades dispersas 
agrupadas e isoladas 

Camas 744 400 297 600 298 3,444 

Restaurantes e bares 
exteriores ao hotel 

Utentes/dia 360 25 9 000 9 0,104 

Piscinas, espelhos de 
água do hotel e 
moradias 

m2 5 000 10 50 000 50 0,579 

Culb house Utentes/dia 200 50 10 000 10 0,166 

Total 501 600 502 5,806 

 

O volume final considerado para o depósito foi de 560 m³, sendo que 60 m³ correspondem 
à reserva para incêndio das infra-estruturas, tomando como base o funcionamento de um 
marco de incêndio durante um tempo de 60 minutos. 
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No que se refere às redes de distribuição, para as unidades dispersas isoladas e 
agrupadas estas serão constituídas por um sistema de condutas que transportará a água 
desde o reservatório de armazenamento até à entrada de cada unidade, fazendo também 
a alimentação dos restaurantes e bares exteriores, assim como englobando a rede exterior 
de marcos de incêndio. As condutas serão instaladas em vala técnica própria, localizada 
em zona sobranceira aos arruamentos, e serão dotadas dos órgãos de manobra e 
segurança necessários ao seu bom funcionamento. Propõe-se que sejam executadas em 
PEAD. 

A rede de distribuição para a unidade concentrada (Hotel) é uma rede predial a partir de 
um grupo de bombagem próprio. 

3.2.6.1.2 Rede de Extinção de Incêndio 

A rede de extinção de incêndio exterior será assegurada, tal como referido, pelas condutas 
da rede de distribuição de água que se desenvolverão ao longo dos arruamentos e será 
materializada pela instalação de marcos de incêndio que terão os espaçamentos 
consagrados na legislação em função do tipo de urbanização proposta. 

Para tal, serão implementados diâmetros na rede de distribuição que permitam a 
alimentação destes marcos nas condições regulamentares de pressão e caudal, sendo a 
reserva de água assegurada pelo reservatório de armazenamento referido no capítulo 
anterior. 

A unidade concentrada (Hotel) apresentará um sistema de extinção de incêndios 
autónomo com reservatório e grupo de bombagem próprios. Este sistema será formado 
por uma rede interna armada e por uma rede de extinção automática através de sprinklers. 
O reservatório terá uma capacidade de 150 m3 e também será localizado no piso -2. 

3.2.6.1.3 Rede de Rega 

O sistema de rega do campo de golfe terá como base a reutilização das águas residuais 
domésticas após tratamento terciário. Neste sentido será executado um reservatório 
enterrado em betão armado com 500 m³ de capacidade a jusante da ETAR. 

O sistema de rega dos espaços verdes será sustentado por lagos que recebem as águas 
pluviais, interligados com o reservatório de água tratada a jusante da ETAR. 

De forma a garantir a resposta da rede de rega em períodos críticos, serão realizadas 
captações através de furos artesianos, que farão adução às lagoas, permitindo a 
regularização dos seus níveis. 

Necessidades de água para rega 

Na avaliação das necessidades de água para rega teve-se em consideração que a zona 
em questão tem uma contribuição pluvial na ordem de 800 mm/ano, ou seja 2,19 mm/dia. 
Assumindo uma captação dessas águas na ordem de 90%, teremos uma contribuição 
efectiva de 1,97 mm/dia. O tempo de rega anual considerado foi de 225 dias. 
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Quadro 7 – Consumos máximos diários para rega do campo de golfe 

 
Unidade Quantidade 

Consumo 
unitário 

(mm/m 2/dia) 

Consumo 

(l/dia) 

Tee m2 5 225 6 31 348 

Green  m2 5 373 10 53 728 

Fairway m2 68 910 4 275 642 

Total 360 718 

 

Considerando uma eficiência do sistema de rega por aspersão na ordem dos 75% teremos 
um volume máximo diário igual a 481 m3, pelo que foi considerado um volume final de 
500 m3. 

Ao nível da avaliação das necessidades de água para rega as necessidades médias 
anuais ponderadas para o campo de golfe são de 4,54 mm/dia. Considerando uma 
contribuição pluvial efectiva de 1,97 mm/dia e estimando uma eficiência de rega na ordem 
de 75 %, resulta num consumo médio anual diário de 272,45 m3/dia. 

 

Quadro 8 – Consumos máximos diários para rega dos espaços verdes 

 
Unidade Quantidade 

Consumo 
unitário 

(mm/m 2/dia) 

Consumo 

(l/dia) 

Prado de regadio m2 15 960 5 79 800 

Arbustos e herbáceas m2 10 640 3 31 920 

Total 111 720 

 

No tocante aos restantes espaços verdes, propõe-se a criação de uma rede de rega 
automática para os relvados, espaços verdes de enquadramento e jardins de cobertura, 
com recurso a rega localizada, como forma de reduzir os consumos de água e adequar 
melhor o fornecimento de água às necessidades das plantas. Serão, assim, utilizados 
tubos gotejadores. 

Em complemento desta cobertura e nas áreas de plantação arbórea e arbustiva menos 
nobres, serão instaladas bocas de rega manual, para apoio à instalação da vegetação nos 
primeiros anos e à manutenção dos espaços. 

Pressupondo que o sistema de rega gota a gota possuiu uma elevada eficiência, o volume 
máximo diário final a considerar será igual a 120 m3.  

Desta análise deduz-se que as necessidades médias anuais ponderadas para os espaços 
verdes sejam de 4,2 mm/dia. Assim, deduzindo a contribuição pluvial efectiva de 
1,97 mm/dia a rega fará face a diferença, ou seja a valores médios anuais ponderados de 
2,23 mm/dia, que para uma eficiência de rega na ordem de 80%, perfaz um consumo 
médio anual diário de 74,15 m3. 

Como referido, prevê-se que a água para rega seja proveniente sobretudo da recolha de 
águas pluviais, da reutilização das águas residuais domésticas tratadas e, nos períodos 
críticos, da recolha de água no subsolo, através de furos. 
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3.2.6.1.4 Rede de Drenagem de Águas Residuais 

Dada a inexistência de infra-estruturas de saneamento municipal nas imediações da área 
de intervenção, prevê-se que o destino dos efluentes colectados seja um ETAR a ser 
construída na proximidade do acesso principal ao empreendimento turístico, que serão 
conduzidos a esta, de forma gravítica.  

As edificações deverão ligar à rede colectora através de caixas de ramal de ligação que 
deverão localizar-se na zona pedonal do arruamento. As redes serão executadas em 
polipropileno corrugado de parede interior lisa. Toda a rede colectora será munida de 
caixas de visita em todas as mudanças de direcção em planta e em perfil. As caixas de 
visita serão executadas em elementos pré-fabricados de betão armado. 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

O tipo de tratamento a efectuar na ETAR tem em consideração que as águas residuais 
produzidas no empreendimento são exclusivamente do tipo doméstico e o facto de se 
pretender reaproveitar a água tratada para fins de rega. Assim propõe-se que a ETAR 
possua o grau de tratamento terciário. 

O dimensionamento da ETAR teve em consideração as capitações descritas no capítulo 
de abastecimento de água, um factor de afluência à rede de 0,80, e uma taxa média de 
ocupação no empreendimento de 70%, pelo que se obteve uma capacidade de tratamento 
médio diário anual igual a 280,9 m3/dia. 

Face as características próprias de capitações diferenciadas em função dos tipos de 
utilizações que se verificam no empreendimento, resulta uma população equivalente de 
aproximadamente 1 500 hab.eq3.. 

O tratamento da ETAR deverá consistir num sistema de lamas activadas de regime de 
baixa carga/arejamento prolongado ou oxidação total. A solução a adoptar é de ETAR 
compacta uma vez que estas apresentam inúmeras vantagens em termos de utilização, 
nomeadamente: 

� Reduzido impacte visual e ambiental, uma vez que toda a instalação será 
enterrada. 

� Processo de tratamento completamente automático, requerendo pouca 
manutenção. 

� Modularidade, ou seja, facilidade em utilizar o mesmo tipo de solução de 
tratamento para diferentes tamanhos de aglomerados a servir. 

� Poucas necessidades em termos de obras de construção civil necessárias. 

No presente empreendimento, seguindo os princípios de sustentabilidade ambiental, 
prevê-se a utilização das lamas na valorização dos solos. A utilização da lama como 
correctora dos solos contribui para fechar o ciclo ecológico dos nutrientes minerais. Sendo 
as lamas constituídas em grande parte por matéria orgânica, micro e macronutrientes, 
conferem ao solo uma maior capacidade de retenção da água, maior resistência à erosão 
e permitem a diminuição da utilização de fertilizantes químicos.  

3.2.6.1.5 Rede de Drenagem de Águas Pluviais 

A drenagem de todo o empreendimento será realizada de forma gravítica, através de um 
sistema de drenagem de águas pluviais com capacidade para os efluentes que incidem 
sobre as coberturas dos edifícios e arruamentos, capaz ainda de colectar parte da 
drenagem subsuperficial de determinadas zonas do campo de golfe. 

                                                      
3 Entenda-se por população equivalente a correspondente a carga orgânica biodegradável com uma carência bioquímica de 
oxigénio ao fim de 5 dias (CBO5) de 60 g de oxigénio por dia por habitante 
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Com vistas a neutralizar os efeitos negativos de aumento dos caudais pluviais efluentes na 
bacia hidrográfica envolvente produto da impermeabilização de determinadas áreas, foi 
previsto uma bacia de retenção/lago ao qual afluirão todos os caudais produzidos nas 
áreas impermeáveis e arruamentos do empreendimento. Esta bacia de retenção/lago foi 
dotada de uma capacidade suficiente capaz de reter o pico da chuvada máxima provável 
para o período de retorno e tempos de concentração considerados. 

Determinação dos caudais máximos 

Para a avaliação dos parâmetros a ter em consideração na determinação dos caudais 
máximos efluentes, foi realizado um estudo hidrológico da bacia envolvente, considerando: 

Tempo de Concentração 

Para o cálculo de tempo de concentração foi utilizado o método de Temez (MOUP 
1987). 

tc = 0,3 x (L/i^0,25) ^0,76 

onde: 

tc -> tempo de concentração (h) 

L -> Comprimento do talvegue (km) 

i -> Inclinação média da bacia (%) 

Intensidade Máxima de Precipitação 

A partir dos tempos de concentração para cada secção, e os parâmetros a e b, em 
função do período de retorno obtido das curvas intensidade-frequência-duração de 
Hathaway para a zona, procedeu-se ao cálculo da intensidade máxima da 
precipitação: 

I = a Tc^b 

onde: 

a e b - Parâmetros em função do período de retorno. 

Tc - Tempo de Concentração (min) 

Período de Retorno 

Foi considerado um período de retorno igual a 10 anos 

Cálculo dos Caudais de Cheia 

Para avaliar os caudais máximos afluentes, utilizou-se a Fórmula Racional: 

Q = (C.I.A.) / 3,6 

onde: 

Q - Caudal (m3/s) 

C - Coeficiente de escoamento 

I - Intensidade máxima de precipitação (mm/h) 

A - Área da bacia (km2) 
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Os valores dos coeficientes de escoamento adoptados, foram obtidos a partir de 
tabelas publicadas em literatura da especialidade, em função da cobertura vegetal e 
das características topográficas. 

A magnitude dos caudais máximos afluentes para o período de retorno considerado é 
apresentada no quadro seguinte: 

 

Quadro 9 – Caudais máximos 

 

Unidade Quantidade 
Coeficiente 

de 
escoamento 

Tempo de 
concentração 

(min) 

Intensidade 
de 

precipitação 

(mm/h) 

Caudal 
máximo 

(m3/s) 

Área total do terreno actual m2 482 200 0,30 32,55 42,95 1,73 

Área de construção 
impermeável proposta  

m2 25 000 0,90 28,86 45,89 0,32 

Área de arruamentos 
propostos 

m2 30 153 0,80 27,60 47,02 0,35 

Área de zonas verdes m2 427 047 0,30 28,86 45,89 1,64 

Acréscimo de caudal na solução proposta  0,58 

 

Na solução proposta resulta um acréscimo de caudal máximo efluente de 0,58 m3/s, o que 
representa para um tempo de duração da chuvada igual ao tempo de concentração médio, 
um volume de 1004,5 m3. 

A bacia de retenção/lago terá assim uma superfície de aproximadamente 3 000 m2 e uma 
profundidade média de 1,5 m, resultando uma capacidade de retenção de 4 500 m3, o que 
significa que se dispõe de uma capacidade máxima de 4,5 dias de retenção do caudal 
máximo afluente na solução preconizada. 

Rede de colectores 

A rede de drenagem de águas pluviais será constituída por colectores assentes em vala 
enterrada com o fundo bem regularizado. As redes deverão ser executadas em 
polipropileno corrugado de parede interior lisa e/ou manilhas de betão. Os colectores 
serão dotados de caixas de visita em todas as mudanças de direcção em planta e em 
perfil. As caixas de visita e as sarjetas ou sumidouros serão executadas em elementos 
pré-fabricados de betão armado.” 

Armazenamento de águas pluviais 

O armazenamento de águas pluviais é uma questão fundamental ao nível do 
funcionamento do empreendimento, uma vez que estas destinar-se-ão à rega dos espaços 
verdes e à criação de espelhos de água nas imediações da zona da unidade concertada 
(Hotel). 

Como referido, uma parte significativa da água da chuva afluente aos terrenos e 
coberturas impermeabilizadas será conduzida ao local de armazenamento, de forma a 
serem reunidas e, posteriormente, utilizadas. 

Prevê-se que o armazenamento dos efluentes pluviais seja realizado por o conjunto de 
lagoas localizadas na parte sul do empreendimento. Estas lagoas serão interligadas entre 
si por um percurso de água em canal aberto e possuirão uma recirculação através de 
bombagem desde a lagoa inferior para a lagoa superior; os caudais excedentes serão 
descarregados para a linha de água existente. 
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Quadro 10 – Disponibilidade de armazenamento de águas pluviais em valores médios 

 
Unidade Quantidade 

Coeficiente 
de 

escoamento 

Precipitação 
média diária 

(mm/dia/m 2) 

Volume 
armazenado 

(m3/dia) 

Área coberta do hotel m2 16 000 0,90 2,19 32 

Arruamentos  m2 13 466 0,80 2,19 24 

Zonas verdes m2 106 108 0,30 2,19 70 

Total  125 

 

Através da análise do quadro anterior verifica-se que “os coeficientes de escoamentos 
considerados determinam uma capacidade global de retenção de 42 % destas águas para 
as áreas de reserva, obtendo-se um volume médio diário anual disponível de 125 m³/dia. 

3.2.6.1.6 Eficiência Ambiental 

Como se tem vindo a mencionar é pretensão do “Sintra Golf & Country Club” constituir-se 
como um projecto inovador e sustentável. É neste contexto que, com o intuito de alcançar 
uma gestão eficaz dos recursos hídricos e de minimizar a construção civil a executar, se 
propuseram as soluções técnicas anteriormente descritas nos capítulos antecedentes, que 
no seu conjunto permitem a reutilização e a poupança de água, nomeadamente: 

� Execução das redes hidráulicas em materiais que diminuam as perdas de água e 
as infiltrações nos esgotos. 

� Funcionamento automático e contínuo das estações de tratamento de águas 
residuais, numa perspectiva de optimização do funcionamento e de poupança de 
energia. 

� Armazenamento da água residual tratada em reservatório, para posterior utilização 
na rede de rega. 

� Armazenamento das águas pluviais em lagoas, para posterior utilização na rede 
de rega. 

Em resultado da conjugação dos sistemas, no organigrama seguinte apresenta-se o 
balanço hídrico  que representa as necessidades versus disponibilidades de água para 
uma base do ciclo anual. 
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Da análise do organigrama pode concluir-se que existe um superavit das necessidades 
médias anuais de água para rega, o que representa um impacte muito positivo do ponto 
de vista ambiental. 

3.2.6.2 Infra-estruturas eléctricas e mecânica 

O empreendimento em causa terá a alimentação de energia eléctrica a partir da rede 
pública de média tensão existente no local. Para este efeito será instalado um ramal 
subterrâneo que terminará no posto de transformação de cliente, a instalar em zona 
técnica, no interior do edifício principal, ou em edifício técnico na proximidade do edifício 
principal. Com esta solução pretende-se colocar a origem da instalação na zona de maior 
consumo energético favorecendo desta forma a eficiência energética do empreendimento. 
O posto de transformação terá, nesta fase do projecto, uma potência instalada de cerca de 
1000kVA. 

No edifício principal prevê-se ainda a instalação de dois grupos geradores de energia 
eléctrica, um para assegurar, em caso de falha do abastecimento de energia eléctrica da 
rede pública, o funcionamento dos equipamentos de segurança do empreendimento e o 
outro (de carácter opcional) para assegurar o funcionamento de outros equipamento que 
se mostrem fundamentais para o decorrer das actividades principais do empreendimento. 
De modo a reduzir o ruído emitido para o exterior pelos grupos geradores estes serão 
instalados em salas com isolamento acústico dimensionado de acordo com as exigências 
regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Decreto de Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Necessidade de 
água p/ rega do 

golfe 
 

272,45 m3/d 

Necessidade de 
água p/ rega de 
espaços verdes 
 

74,15 m3/d 

Necessidade 
total de água p/ 

rega 
 

346,6 m3/d 

Consumo de 
água potável 

 
351,12 m3/d 

 

Disponibilidade 
de água tratada 

da ETAR 
 

280,9 m3/d 

Disponibilidade 
de água pluvial 

 
125,0 m3/d 

 

Disponibilidade 
total de água p/ 

rega 
 

405,9 m3/d 
 

Balanço médio 
diário anual 

 
59,3 m3/d 
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No que diz respeito à iluminação artificial no empreendimento, propõe-se nos espaços 
exteriores de circulação e lazer a utilização de conjuntos de iluminação equipados com 
leds. A solução proposta permitirá uma redução no consumo de energia eléctrica, em 
comparação com os sistemas “tradicionais” utilizando lâmpadas de vapor de sódio de alta 
pressão e iodetos metálicos, que poderá chegar aos 80%. Para além disso, este 
equipamento permitirá reduzir os custos de exploração/manutenção das instalações pois é 
concebido segundo o princípio de “zero manutenção”. 

Na iluminação interior dos edifícios propõe-se igualmente a utilização de equipamentos 
equipados com leds e com lâmpadas de alto rendimento associadas a balastros 
electrónicos de classe energética A1 (reguláveis) e A2 (com perdas reduzidas). Associado 
a este equipamento propõe-se a concepção de um sistema de gestão técnica dotado com 
sensores de luz que permitirão, a cada momento, adequar o nível de iluminação artificial à 
iluminação natural de cada um dos espaços iluminados. 

No exterior do empreendimento será também instalada uma rede de condutas 
multitubolares que servirá quer para a entrada dos cabos dos distribuidores de 
telecomunicações e TV por cabo quer para a ligação entre os vários edifícios que 
constituem o empreendimento. 

No empreendimento em causa e devido às tipologias e tipo de ocupação/utilização, todos 
os equipamentos de produção de energia térmica serão colocados na cobertura com 
atenuadores acústicos  

3.2.6.3 Gestão de Resíduos 

O sistema de gestão de resíduos do empreendimento estará assente na localização de 
“ilhas” de recolha e de depósitos individualizados para cada unidade de alojamento. 
Seguindo os princípios de sustentabilidade pretendidos para o empreendimento, os 
depósitos serão por tipologia de resíduos.  

Prevê-se que a recolha selectiva seja efectuada pelo sistema municipal. 

3.2.6.4 Acessos Viários e Arruamentos 

O sistema viário proposto foi alvo de Estudo de Tráfego (Anexo D ), tendo sido avaliadas 
as condições e consequências do funcionamento dos acessos ao empreendimento, 
desempenho do sistema viário envolvente e funcionamento interno em termos de 
circulação, estacionamento e cargas/descargas.  

Este estudo permite assegurar as condições suficientes para uma circulação rodoviária e 
pedonal de qualidade, apresentando igualmente soluções de adequabilidade à estrutura 
viária existente e edificação proposta.  

A localização prevista para o acesso principal ao empreendimento foi alvo de 
reformulação, através da criação de uma rotunda de acesso ao empreendimento e aos 
residentes nas propriedades localizadas a poente desta via, definindo numa escala 
apropriada a entrada no empreendimento e melhorando a segurança rodoviária na 
EM603.  

O local de entrada na área de intervenção teve em consideração a topografia local, a 
preservação dos maciços de árvores existentes, o atravessamento perpendicular da linha 
de água e o próprio enquadramento do empreendimento. 

A circulação interna prevê um eixo principal a partir do qual surgem ramais que servirão as 
diferentes zonas edificadas do empreendimento. Apostou-se na optimização do serviço e 
na melhoria da adequação viária ao perfil de terreno existente.  
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No perfil tipo de arruamento propõe-se a circulação automóvel desnivelada com 6m de 
largura, acompanhada lateralmente por faixa verde e alinhamentos de árvores, intercalada 
com estacionamentos com 3m de largura. Desta forma, possibilita-se o afastamento dos 
passeios relativamente à circulação automóvel, originando maior privacidade na circulação 
e acessos pedonais. O dimensionamento do perfil tipo de arruamento, acessos e 
inclinações encontram-se em cumprimento do disposto no PDM de Sintra e no Decreto-Lei 
n.º 163/20064. 

3.2.7 Estimativa de movimentação de terras 

As movimentações de terras previstas nesta fase de Estudo Prévio referem-se aos 
quantitativos previstos de escavações e aterros necessários à implantação das diferentes 
estruturas e espaços verdes do empreendimento. 

 

Quadro 11 – Estimativa de movimentação de terras 

 Escavação  
(m3) 

Aterro  
(m3) 

Escavação - Aterro 
(m3) 

Edificações 104.430,00 -- 104.430,00 

Arruamentos 22.490,00 14.390,00 8.100,00 

Campo de golfe 84.850,00 87.990,00 - 3.140,00 

Restante intervenção paisagística 23.222,00 49.452,00 - 26.230,00 

Totais 234.992,00 151.832,00 83.160,00 

 

Como é possível verificar, a implantação do projecto “Sintra Golfe & Country Club” será 
responsável por um excedente de terras de 83.160 m3. Trata-se de um volume de terras 
excedentárias considerável o qual, em fase seguinte de Projecto de Execução, poderá ser 
minimizado aquando do apuramento do desenho do campo de golfe. 

3.2.8 Materiais e energia 

Durante a fase de construção  do empreendimento “Sintra Golfe & Country Club” em 
estudo, prevê-se a utilização e consumo dos seguintes materiais: 

� Materiais comummente utilizados em obras de construção civil, nomeadamente 
areia, betão, pedra, madeira, vidro e cerâmicas;  

� Materiais comummente utilizados em obras de arranjos exteriores e em campos 
de golfe, nomeadamente material vegetal (árvores, arbustos, sub-arbustos, 
herbáceas, relvado e sementes), terras para aterro, terra vegetal, adubos, 
fertilizantes e pesticidas, materiais inertes para pavimentos; 

Os consumos energéticos durante a fase de construção estão relacionados com a 
eventual utilização de electricidade para iluminação da área de trabalho e funcionamento 
dos equipamentos e com combustíveis, essencialmente gasóleo, para o funcionamento 
dos veículos e maquinaria de apoio à obra. 

Durante a fase de exploração  os materiais a consumir estarão directamente associados 
às operações de manutenção do empreendimento, quer do campo de golfe quer dos 
espaços verdes quer, ainda, das próprias edificações, equipamentos e arruamentos. 

                                                      
4 Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais 
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Prevê-se assim que possam vir a ser utilizados os mesmos materiais anteriormente 
referidos, embora em menor quantidade. 

Já quanto aos consumos energéticos estes associam-se essencialmente aos combustíveis 
utilizados nas viaturas dos diferentes utilizadores e serviços de apoio à exploração do 
empreendimento, nomeadamente do campo de golfe, bem como aos consumos de 
energia necessários à iluminação exterior e interior, ao funcionamento dos diferentes 
equipamentos, ao funcionamento das diferentes infra-estruturas, etc. 

3.2.9 Efluentes, resíduos e emissão de ruído previs íveis 

Na fase de construção  prevê-se a produção dos seguintes tipos de efluentes, resíduos e 
emissões: 

Efluentes líquidos 

� Águas residuais sanitárias produzidas nas instalações sociais dos estaleiros que 
vierem a ser instalados. O projecto prevê que venham a ser adoptadas estruturas 
amovíveis para a recolha de águas residuais geradas, quando não for possível a 
construção de instalações sanitárias ligadas à rede; 

� Águas residuais provenientes da lavagem de equipamentos e máquinas e de 
pavimentos da zona do estaleiro. As actividades de reparação dos veículos e 
equipamentos utilizadas na obra, incluindo os ligeiros serão realizadas fora do 
estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas para o tratamento dos 
hidrocarbonetos e óleos usados, aqui apenas se precavendo situações 
inesperadas. Não serão armazenados hidrocarbonetos nem óleos usados no 
estaleiro, reduzindo assim, a ocorrência de eventuais contaminações acidentais, 
decorrentes da utilização destas substâncias. 

Emissões sonoras 

� Emissão de ruído em resultado das operações de escavações para abertura de 
fundações e outras acções de construção civil, da circulação de veículos e 
maquinaria de apoio à obra, nomeadamente de geradores, e do transporte de 
materiais; 

Emissões gasosas 

� Poeiras resultantes das movimentações de terra, das diversas operações de 
construção civil, da circulação de veículos de apoio à obra sobre os caminhos e 
vias não pavimentadas, e do transporte de materiais; 

� Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria da obra. Os principais 
poluentes associados são os típicos das fontes móveis, nomeadamente o 
monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os óxidos de azoto e os 
hidrocarbonetos. 

Resíduos 

No quadro seguinte, identificam-se os principais resíduos previstos na fase de 
construção, a sua classificação definida na Lista Europeia de Resíduos (LER) bem 
como o destino adequado dos mesmos. 

 

Quadro 12 – Principais resíduos identificados para a fase de construção 

Tipo de Resíduo LER Destino Final Autorizado 

Capítulo 13:Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (excepto óleos alimentares) 
Sub-capítulo: 13 01: Óleos hidráulicos usados 
Óleos hidráulicos contendo 13 01 01 (*) Empresa licenciada para o efeito 
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Tipo de Resíduo LER Destino Final Autorizado 

PCB 
Óleos sintéticos 13 01 11 (*) Empresa licenciada para o efeito 
Sub-capitulo: 13 02: Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 
Óleos sintéticos de motores, 
transmissões e lubrificação 

13 02 06 (*) Empresa licenciada para o efeito 

Outros óleos de motores, 
transmissões e lubrifacação 13 02 08* Empresa licenciada para o efeito 

Capítulo 15: Resíduos de embalagem; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 
protecção 
Sub-capítulo: 15 01: Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos 
separadamente) 
Embalagens de papel e cartão 15 01 01 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens de plástico 15 01 02 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens de madeira 15 01 03 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens de metal 15 01 04 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens compósitas (sacos 
de cimento) 15 01 05 Empresa Licenciada 

Misturas de embalagens 15 01 06 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens de Vidro 15 01 07 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

15 01 10 (*) Empresa licenciada para o efeito 

Capítulo 17: Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 
Sub-capítulo: 17 01: Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos: 
Betão 17 01 01 Empresa Licenciada para esse efeito 
Tijolos 17 01 02 Empresa Licenciada para esse efeito 
Ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos 17 01 03 Empresa Licenciada para esse efeito 

Misturas ou fracções separadas 
de betão, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos contendo 
substâncias perigosas 

17 01 06 Empresa Licenciada para esse efeito 

Mistura de Inertes 17 01 07 Operador autorizado para reciclagem 
Sub-capítulo: 17 02: Madeira, vidro e plástico: 
Madeira 
Vidro 
Plástico 

17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 

Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 

Sub-capítulo: 17 04: Metais (incluindo ligas): 
Cobre, bronze e latão 
Zinco 
Ferro e aço 
Mistura de metais 

17 04 01 
17 04 02 
17 04 05 
17 04 07 

Empresa Licenciada para esse efeito 

Sub-capítulo: 17 05: Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem: 
Solos e rochas contaminadas 17 05 03 (*) Empresa Licenciada para esse efeito 
Solos e rochas não abrangidos 
em 17 05 05 17 05 04 Aterro municipal ou de resíduos não perigosos mais próximo 

Sub-capítulo: 17 08: Materiais de construção à base de gesso: 
Materiais de construção à base 
de gesso  17 08 02 Empresa Licenciada para esse efeito 

Sub-capítulo: 17 09: Outros resíduos de construção e demolição: 
Mistura de resíduos de 
construção e demolição 17 09 04 Aterro municipal ou de resíduos não perigosos mais próximo 

Capítulo 20: Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, industria e serviços), 
incluindo as fracções recolhidas selectivamente 
Súb-capítulo: 20 01: Fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01) 
Papel e cartão 20 01 01 Empresa Licenciada para esse efeito 
Vidro 20 01 02 Empresa Licenciada para esse efeito 
Resíduos biodegradáveis de 
cozinhas e cantinas 

20 01 18 Empresa Licenciada para esse efeito 

Madeira não abrangida em 20 
01 37 20 01 38 Empresa Licenciada para esse efeito 

Plásticos 20 01 39 Empresa Licenciada para esse efeito 
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Tipo de Resíduo LER Destino Final Autorizado 

Metais 20 01 40 Empresa Licenciada para esse efeito 
Sub-capítulo: 20 01: Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios) 
Resíduos biodegradáveis 20 02 01 Empresa Licenciada para esse efeito 
(*) Resíduos perigosos 
 

Durante a fase de exploração  do empreendimento será expectável a produção das 
seguintes emissões e resíduos: 

� Efluentes líquidos, serão produzidos efluentes domésticos provenientes dos 
apartamentos e cozinhas, das áreas técnicas/áreas de manutenção e de serviços 
(lavandaria, limpeza a seco, etc.).  

� Emissão de ruído associado ao tráfego automóvel, às actividades de manutenção 
do empreendimento (obras de reparação, corte de relva, etc.) e ao funcionamento 
de equipamentos ruidosos (bombas, chillers, torres de arrefecimento, ventilação, 
etc.) e às actividades lúdicas e de lazer disponíveis no empreendimento. 

� Emissões gasosas, associadas ao funcionamento dos equipamentos e da 
maquinaria necessária à manutenção do empreendimento, assim como da 
circulação dos veículos dos residentes e visitantes. 

� Produção de resíduos: os principais resíduos produzidos nesta fase serão, 
maioritariamente provenientes das operações de manutenção do empreendimento, 
funcionamento geral dos apartamentos e dos diversos serviços (restaurante, 
limpeza, etc.), bem como da manutenção de maquinaria. A maior fracção de 
resíduos a produzir será do tipo urbano ou equiparado.  

Tomando por base capitações típicas para Hóteis de 4 e 5 estrelas patentes em 
diversos estudos, determinadas com base em dados reais de produção, 
englobando a produção média de todas as componentes habituais neste tipo de 
empreendimentos, incluído restaurantes, bares, serviços de limpeza, etc., foram 
estimadas as quantidades de resíduos urbanos ou equiparados para o 
empreendimento “Sintra Golf & Country Club” de acordo com os seguintes 
pressupostos: 

- Capitação diária para hotéis de 4 e 5 estrelas e categoria superior: 20,0l/unid. 
alojamento; 

- N.º unidades de alojamento: 226; 

- Ocupação em época baixa: 80%; 

- Densidade: 0,10 a 0,15 kg/l (consoante a percentagem de orgânicos); 

Estimam-se assim as seguintes produções: 

 

Quadro 13 – Estimativa da produção de resíduos sólidos urbanos e equiparados 

 Produção Mínima  
(kg/dia) 

Produção Máxima  
(kg/dia) 

Época Alta 456 684 

Época Baixa 365 547 

 

No quadro seguinte, identificam-se os principais resíduos previstos na fase de 
exploração, a sua classificação definida na Lista Europeia de Resíduos (LER) bem 
como o destino adequado dos mesmos. 
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Quadro 14 – Principais resíduos identificados na fase de exploração 

Tipo de Resíduo LER Destino Final Autorizado 

Capítulo 13:Óleosusados e resíduos de combustíveis líquidos (excepto óleos alimentares) 
Sub-capítulo: 13 01: Óleos hidráulicos usados 
Óleos hidráulicos contendo 
PCB 13 01 01 (*) Empresa licenciada para o efeito 

Óleos sintéticos 13 01 11 (*) Empresa licenciada para o efeito 
Sub-capitulo: 13 02: Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 
Óleos sintéticos de motores, 
transmissões e lubrificação 13 02 06 (*) Empresa licenciada para o efeito 

Outros óleos de motores, 
transmissões e lubrifacação 13 02 08* Empresa licenciada para o efeito 

Capítulo 15: Resíduos de embalagem; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 
protecção 
Sub-capítulo: 15 01: Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos 
separadamente) 
Embalagens de papel e cartão 15 01 01 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens de plástico 15 01 02 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens de madeira 15 01 03 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens de metal 15 01 04 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens compósitas (sacos 
de cimento) 15 01 05 Empresa Licenciada 

Misturas de embalagens 15 01 06 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens de Vidro 15 01 07 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 
Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

15 01 10 (*) Empresa licenciada para o efeito 

Sub-capítulo 15 02: Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção 
Absorventes, materiais 
filtrantes, panos de limpeza e 
vestuário de protecção não 
abrangidos em 15 02 02  

15 02 03 Ecocentro mais próximo ou empresa licenciada para o efeito 

Capítulo 20: Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, industria e serviços), 
incluindo as fracções recolhidas selectivamente 
Súb-capítulo: 20 01: Fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01) 
Papel e cartão 20 01 01 Empresa Licenciada para esse efeito 
Vidro 20 01 02 Empresa Licenciada para esse efeito 
Resíduos biodegradáveis de 
cozinhas e cantinas 

20 01 18 Empresa Licenciada para esse efeito 

Madeira não abrangida em 20 
01 37 20 01 38 Empresa Licenciada para esse efeito 

Plásticos 20 01 39 Empresa Licenciada para esse efeito 
Metais 20 01 40 Empresa Licenciada para esse efeito 
Sub-capítulo: 20 01: Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios) 
Resíduos biodegradáveis 20 02 01 Empresa Licenciada para esse efeito 
(*) Resíduos perigosos 

 

3.2.10 Principais actividades previstas 

Prevê-se que o projecto se concretize sem o recurso a processos tecnológicos que 
tenham intrinsecamente um elevado potencial de induzir impactes ambientais significativos. 
As principais acções e actividades relacionadas com o projecto incluirão: 

Na fase de construção 

� Instalação do estaleiro; 

� Melhoramentos dos acessos; 



Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental 
Relatório Síntese 
Descrição do Projecto 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 47 Dez-09 
 

� Desmatação e limpeza do terreno e outros trabalhos preliminares; 

� Terraplenagens e modelação do terreno; 

� Construção das Infra-estruturas; 

� Construção das edificações, equipamentos e estruturas de apoio; 

� Construção do campo de golfe; 

� Plantações e sementeiras. 

Fase de exploração 

� Ocupação do espaço pelo empreendimento turístico; 

� Uso e utilização do espaço e das infra-estruturas turísticas; 

� Operações de manutenção do campo de golfe e dos espaços verdes (irrigação, 
cortes, limpezas, fertilizações, tratamento fitossanitário, etc.) 

� Manutenção de infra-estruturas e equipamentos; 

� Preservação de habitats; 

� Recolha e destino final dos resíduos orgânicos e não orgânicos produzidos; 

� Desenvolvimento de actividades induzidas. 

3.2.11 Projectos complementares ou subsidiários 

No âmbito da construção do empreendimento “Sintra Golf & Country Club” prevê-se o 
deslocamento / enterramento de uma linha eléctrica de média tensão, que actualmente 
atravessa a propriedade. Da articulação entre o promotor do empreendimento e a 
respectiva entidade competente, mantem-se a intensão de alterar o traçado da linha 
eléctrica. 

Com excepção da deslocação da linha eléctrica, não se identificam quaisquer outros 
projectos que possam ser considerados como complementares ou subsidiários do 
empreendimento “Sintra Golf & Country Club”. Com efeito, não se prevê que este projecto 
venha a desencadear a necessidade de novos acessos viários, linhas de transporte de 
energia eléctrica, condutas de água, colectores de águas residuais ou a exploração 
exclusiva de pedreiras para a obtenção de materiais. 

De acordo com o descrito no capítulo 3.2.6, as diferentes infra-estruturas, incluindo a 
ETAR, fazem parte integrante do projecto, apenas se prevendo as respectivas ligações às 
redes públicas existentes no local.  

3.2.12 Programação temporal do projecto e mão-de-ob ra prevista 

A calendarização prevista para a concretização do empreendimento “Sintra Golf & Country 
Club” é a que seguidamente se explicita, prevendo-se que cada uma das suas fases de 
desenvolvimento envolva cerca de 200 trabalhadores: 

� Fase de construção: 30 meses 

� Fase de exploração (tempo de vida útil do projecto): 960 meses. 
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4 Alternativas Consideradas  

O projecto turístico em análise não contempla a existência de alternativas de localização, 
preconizando-se a sua implantação na propriedade da empresa RIOPART, único local 
possível para a construção do projecto.  

O projecto turístico em análise também não contempla a existência de alternativas em 
termos programáticos. Atente-se que a solução agora apresentada se trata de uma 
evolução natural do projecto após pedido de informação prévia à Câmara Municipal de 
Sintra – Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Urbana, não constituindo assim 
uma alternativa propriamente dita. 

Neste contexto, as características do projecto foram ajustadas à realidade local e em 
função dos pareceres emitidos de entidades, nomeadamente atendendo às conclusões do 
pedido de informação prévia da Câmara Municipal de Sintra, conforme referido no capítulo 
1.5. 

Assim, resulta um projecto ajustado de modo a maximizar a sua conformidade ambiental, 
que ao nível da distribuição espacial das edificações e equipamentos define um conjunto 
harmonioso e articulado entre si, privilegiando a concentração num espaço delimitado em 
detrimento da sua dispersão pela área da propriedade, optimizando a distribuição das 
diferentes redes de infra-estruturas, nomeadamente da rodoviária, e garantindo uma maior 
área de espaço ajardinado e de enquadramento, assegurando, assim, a salvaguarda das 
manchas de pinheiro manso existentes. 

O desenho agora proposto tem também a preocupação de minimizar as interferências com 
áreas de RAN e de REN e de minimizar as movimentações de terra, modelando-se muito 
agarrado ao terreno natural. Este último aspecto contribui para um melhor enquadramento 
do conjunto na paisagem local, o qual é também potenciado pela selecção dos materiais 
propostos e pelo respeito dos índices volumétricos das construções. 

Um outro aspecto que merece referência como evolução do projecto apresentado na fase 
de pedido de informação prévia é o facto de na presente solução se garantir uma 
eficiência ambiental do conjunto assente na sustentabilidade do uso do recurso água, 
considerado como sendo um elemento chave de todo o empreendimento que se quer 
inovador, de qualidade e sustentável. 
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5 Caracterização da Situação Actual 

5.1 Área de Estudo 
No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação de referência da área de 
estudo relativamente a um conjunto de descritores ambientais que, em face do tipo e da 
fase em que se encontra o projecto em causa, foram tidos como mais importantes. 

Para a caracterização do ambiente recorreu-se a elementos cartográficos existentes, à 
recolha de informação com base em contactos efectuados com entidades com jurisdição 
sobre a zona e com interesse para o desenvolvimento do estudo, bem como a 
reconhecimentos de campo levados a cabo directamente por elementos da equipa técnica. 

A área de estudo do projecto corresponde ao terreno onde se irá desenvolver o 
empreendimento, compreendendo a impantação do Hotel (unidade concentrada), 
Apartamentos isolados e agrupados (unidades dispersas), campo de golfe de 9 buracos, 
planos de água (lagos e piscinas), instalações e equipamentos de exploração turística 
(restaurantes, bares, espaços comerciais e lúdicos), vias de circulação interna, circuitos de 
manutenção e percursos de apoio pedestres. 

Para todos os descritores ambientais, a caracterização da situação de referência foi 
realizada para a área de estudo, com excepção do descritor Ecologia, que considera uma 
área de estudo mais abrangente. 

Os Desenhos que acompanham a caracterização realizada no presente capítulo são 
apresentados no Anexo A  do EIA. 

5.2 Clima 

5.2.1 Classificação climática 

O território de Portugal continental situa-se numa latitude de transição entre a zona de 
anticiclones tropicais e a zona de depressões subpolares, o que se traduz numa 
variabilidade climática sazonal. Factores como o relevo, a distância ao mar e a orientação 
da linha de costa contribuem ainda para uma acentuada variação regional. 

Para a identificação do clima existente na área em estudo foi utilizada a Classificação 
Climática de Koppen. Esta classificação considera 5 tipos de clima planetários, que se 
distinguem entre si através de critérios de temperaturas médias mensais e anuais e 
precipitação: 

� Clima de tipo A – Clima Tropical húmido; 

� Clima de tipo B – Clima Seco; 

� Clima de tipo C – Clima Húmido de Média Latitude com Invernos moderados; 

� Clima de tipo D – Clima Húmido de Média Latitude com Invernos frios; 

� Clima de tipo E – Clima polar, com Invernos e Verões extremamente frios. 

De acordo com a classificação anterior e respectivas sub-divisões, a área de estudo 
apresenta um clima do tipo Csa, Húmido Subtropical ou Mediterrânico,  com as 
seguintes características: 
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� Verões quentes e secos com forte influência continental e Invernos moderados, 
com a influência dominante de um ciclone de média latitude;  

� Temperaturas moderadas com a média do mês mais frio entre os – 3ºC e os 18ºC; 

� Precipitações muito diferenciadas entre o semestre seco e o húmido, com valores 
para o mês mais chuvoso pelo menos 3 vezes maiores do que o mês mais seco 
de Verão, que regista precipitações abaixo dos 40 mm; 

� Temperatura média do mês mais quente superior a 22ºC, com um mínimo de 4 
meses com temperaturas acima dos 10ºC. 

5.2.2 Análise dos factores meteorológicos 

Para a elaboração da caracterização meteorológica da área em estudo recorreu-se à 
consulta do Atlas de Portugal (escala 1:1 000 000) e das Normais Climatológicas da 
Região de “Ribatejo e Oeste”, correspondentes ao período 1951-1980. Foram analisados 
os dados relativos à estação Climatológica de Sintra/Granja, cujas características 
operacionais e maior proximidade ao local em estudo a torna adequada para análise no 
âmbito do presente descritor. No Quadro 15  e Figura 3  apresenta-se a caracterização e 
respectiva localização da estação Sintra/Granja. 

 

Quadro 15 – Caracterização da estação climatológica Sintra/Granja 

Coordenadas 
Local 

Latitude Longitude  

Altitude  
(m) 

Sintra/Granja 38º50’ 9º20’ 134 
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Figura 3 – Localização da estação climatológica Sintra/Granja 

5.2.2.1 Temperatura 

No quadro e figura seguintes apresentam-se os valores registados e a variação de 
temperatura na estação de Sintra/Granja (Quadro 16  e Figura 4 ). De uma forma geral a 
área em estudo caracteriza-se pela ocorrência de temperaturas bastante moderadas e 
amplitudes térmicas médias, resultantes, essencialmente, da relativa proximidade do 
oceano Atlântico. 

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Sintra/Granja é de 
14,6ºC, tendo a temperatura média do mês mais frio ocorrido em Janeiro (9,9ºC), e a 
temperatura média mensal do mês mais quente em Agosto (20,0ºC). Regista-se, assim, 
uma amplitude térmica média de 10,1ºC, o que traduz uma importante variabilidade 
térmica ao longo do ano.  

Quanto às temperaturas mínimas e máximas registadas verifica-se que, as temperaturas 
médias máxima e mínima ocorreram, respectivamente, no mês de Agosto (24,9ºC) e em 
Janeiro (5,8ºC). 

Relativamente aos valores máximos e mínimos absolutos, registaram-se valores de 38,5ºC 
e de -5,5ºC, valores registados nos meses de Agosto e Janeiro, respectivamente. 
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Quadro 16 – Valores de temperatura do ar na estação de Sintra/Granja 

Temperatura (ºC) 

Mês Mín. 
Abs. 

Média 
Mín. Mensal  Média 

Máx. 
Máx. 
Abs. 

Janeiro -5,5 5,8 9,9 14,0 20,7 

Fevereiro -3,0 6,6 10,6 14,5 23,5 

Março -1,5 7,3 11,6 15,8 26,4 

Abril 0,0 8,3 12,9 17,5 29,5 

Maio 3,0 10,6 15,1 19,6 33,6 

Junho 5,1 12,6 17,6 22,3 36,0 

Julho 6,0 14,8 19,6 24,4 38,1 

Agosto 8,3 15,1 20,0 24,9 38,5 

Setembro 6,0 14,1 19,2 24,2 37,0 

Outubro -1,0 11,6 16,5 21,4 34,0 

Novembro -3,5 8,2 12,6 16,9 26,4 

Dezembro -4,0 5,8 10,2 14,6 22,5 

Ano -5,5 10,1 14,6 19,2 38,5 
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Figura 4 – Variação da temperatura do ar ao longo do ano em Sintra/Granja 

 

5.2.2.2 Evaporação 

A análise da variação da evaporação média ao longo do ano (Quadro 17 e Figura 5 ) 
permite constatar que a evaporação média anual na região é da ordem dos 1362 mm. Os 
valores de evaporação média total são mais elevados durante o período seco, atingindo os 
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valores máximos nos meses de Julho e Agosto. Na estação de Sintra/Granja, o valor 
médio mensal máximo de evaporação é de 164,7 mm em Agosto e o valor mínimo mensal 
é de 76,5 mm em Dezembro.  

 

Quadro 17 – Evaporação na estação de Sintra/Granja 

Mês Evaporação 
(mm) 

Janeiro 77,5 

Fevereiro 80,0 

Março 97,2 

Abril 108,6 

Maio 126,4 

Junho 137,2 

Julho 161,2 

Agosto 164,7 

Setembro 134,6 

Outubro 110,1 

Novembro 87,8 

Dezembro 76,5 

Ano 1361,8 
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Figura 5 – Variação da evaporação ao longo do ano em Sintra/Granja 

 

5.2.2.3 Precipitação 

A análise da variação da precipitação média registada ao longo do ano (Quadro 18) 
permitiu constatar que a estação de Sintra/Granja apresenta um valor médio anual de 
precipitação de 860,9 mm/ano, o que revela a sentida influência da Serra de Sintra. A 
maior concentração de precipitação ocorre no mês de Novembro, valor de 132,1 mm, O 
valor mais baixo ocorre no mês de Julho, com registos de 2,8 mm. A precipitação máxima 
diária foi registada no mês de Novembro, com um valor de 125,0 mm. 
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A precipitação total mantém-se praticamente constante e elevada entre os meses de 
Outubro e Março, assistindo-se depois a um decréscimo desses valores no período seco, 
até ao mês de Setembro, que marca a transição para o período húmido. Verifica-se, ainda, 
que a precipitação durante o período húmido (entre Outubro e Março) corresponde a cerca 
de 81% da precipitação total anual. 

De registar ainda que o quociente evaporação/precipitação médio anual obtido, 1,58, de 
acordo com a classificação climática de Koppen, revela-se característico de climas 
mediterrânicos. 

 

Quadro 18 – Precipitação na estação de Sintra/Granja 

Precipitação (mm) 
Mês 

Total Máximo diário 

Janeiro 127,4 55,0 

Fevereiro 118,2 54,5 

Março 107,5 59,2 

Abril 57,1 46,5 

Maio 46,1 39,2 

Junho 22,3 49,5 

Julho 2,8 11,0 

Agosto 8,8 34,0 

Setembro 26,7 35,0 

Outubro 88,8 63,6 

Novembro 132,1 125,0 

Dezembro 123,1 108,0 

Ano 860,9 125,0 

 

Quanto ao número de dias em que ocorre precipitação (valores acima de 0,1 mm), obteve-
se um total de 114,2 dias, correspondendo a 31% do ano (Quadro 19 ). Analisando agora 
a distribuição da frequência de precipitações intensas, verifica-se a ocorrência de 
chuvadas de grande intensidade (> 10mm) durante cerca de 26,4 dias por ano, 
correspondendo a cerca de 7% do ano, ocorrendo com maior intensidade entre os meses 
de Outubro e Março. 
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Quadro 19 – Número de dias com precipitação na estação de Sintra/Granja 

Precipitação (dias)  
Mês 

R>=0,1 R>=10,0 

Janeiro 15,5 4,2 

Fevereiro 14,0 3,8 

Março 14,0 3,7 

Abril 9,5 1,9 

Maio 7,5 1,4 

Junho 4,7 0,6 

Julho 1,8 0,0 

Agosto 3,0 0,2 

Setembro 6,0 0,8 

Outubro 10,1 3,1 

Novembro 13,6 3,6 

Dezembro 14,5 3,1 

Ano 114,2 26,4 

 

Na Figura 6  apresenta-se o diagrama ombrotérmico de Gaussen dos valores médios de 
precipitação e temperatura registados em Sintra/Granja, onde se observa uma assimetria 
entre a temperatura e a precipitação. 
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Figura 6 – Diagrama ombrotérmico de Gaussen para Sintra/Granja 

 

Esta distribuição assimétrica é uma característica dos climas mediterrânicos, os quais são 
caracterizados pela seca estival (baixas precipitações durante os meses quentes). Esta 
acontece durante quatro meses por ano, de Junho a Setembro, altura em que a 
precipitação é inferior ao dobro da temperatura. 
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5.2.2.4 Humidade do ar e nebulosidade 

A análise da humidade do ar registada nas estações de monitorização, de acordo com o 
Quadro 20 , permitiu observar que na estação de Sintra/Granja se verificam valores 
médios anuais entre os 80% (às 9 h) e os 83% (às 18 h). O mês em que se observou o 
valor mais elevado de humidade relativa do ar foi Janeiro, com 89% às 9 h e 87% às 18 h. 
Os valores mais baixos ocorreram nos meses de Julho e Agosto. 

 
Quadro 20 – Humidade relativa do ar na estação de Sintra/Granja 

Humidade relativa do ar 
(%) Mês 

9h 15h 18h 

Janeiro 89 - 87 

Fevereiro 85 - 86 

Março 83 - 85 

Abril 77 - 82 

Maio 74 - 80 

Junho 73 - 82 

Julho 72 - 79 

Agosto 73 - 79 

Setembro 78 - 91 

Outubro 80 - 82 

Novembro 84 - 86 

Dezembro 86 - 86 

Ano 80 - 83 

 

Quanto à nebulosidade registada, por análise do Quadro 21 , verifica-se que o valor 
máximo de nebulosidade ocorre no mês de Março às 9 h (7 décimos de céu encoberto) e 
valor mínimo ocorre nos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro às 18 h (4 décimos 
de céu encoberto). 
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Quadro 21 – Nebulosidade na estação de Sintra/Granja 

Neblusidade (décimos) 
Mês 

9h 15h 18h 

Janeiro 6 - 5 

Fevereiro 6 - 6 

Março 7 - 6 

Abril 5 - 5 

Maio 6 - 5 

Junho 6 - 5 

Julho 5 - 4 

Agosto 5 - 4 

Setembro 6 - 4 

Outubro 6 - 4 

Novembro 6 - 5 

Dezembro 6 - 5 

Ano 6 - 5 

 

5.2.2.5 Nevoeiro 

No que se refere à ocorrência de nevoeiro, por análise do Quadro 22 , verifica-se que, na 
estação Sintra/Granja se registam 20,4 dias de nevoeiro por ano. A maior média mensal 
observada foi de 2,7 dias (em Outubro). 

 

Quadro 22 – Ocorrência de nevoeiro na estação de Sintra/Granja 

Mês Nevoeiro 
(dias)  

Janeiro 2,5 

Fevereiro 1,0 

Março 1,0 

Abril 1,3 

Maio 1,5 

Junho 1,6 

Julho 1,8 

Agosto 1,5 

Setembro 2,3 

Outubro 2,7 

Novembro 1,4 

Dezembro 1,8 

Ano 20,4 
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5.2.2.6 Granizo e saraiva 

No Quadro 23 apresenta-se o número de dias com ocorrência de granizo e saraiva na 
estação de Sintra /Granja. Da análise do quadro verifica-se que o granizo e saraiva 
ocorrem apenas nos meses de Inverno, entre Dezembro e Abril. 

 
Quadro 23 – Ocorrência de granizo e saraiva na estação de Sintra/Granja 

Mês Granizo e saraiva 
(dias) 

Janeiro 0,0 

Fevereiro 0,1 

Março 0,3 

Abril 0,1 

Maio 0,0 

Junho 0,0 

Julho 0,0 

Agosto 0,0 

Setembro 0,0 

Outubro 0,0 

Novembro 0,0 

Dezembro 0,1 

Ano 0,7 

 

5.2.2.7 Regime de ventos 

A análise do regime de ventos nas estações consideradas, através dos Quadro 24 , 
Quadro 25  e da Figura 7 , permite observar a predominância dos ventos Norte (N), na 
ordem dos 25,2%. Os ventos com maior intensidade registados na estação de 
Sintra/Granja são provenientes de Sudoeste (SW) com valores na ordem dos 20,9 km/h. 
Os ventos de Nordeste (NE) são os menos intensos (14,6 km/h) e menos frequentes 
(2,7%). 
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Quadro 24 – Velocidade do vento na estação de Sintra/Granja 

Velocidade média (km/h) 
Mês 

N NE E SE S SW W NW 

Janeiro 14,1 10,5 14,2 22,5 18,6 19,5 20,8 18,8 

Fevereiro 15,4 12,1 16,4 17,0 18,3 23,1 21,0 18,5 

Março 17,1 14,4 17,9 19,0 21,2 24,5 21,4 18,9 

Abril 18,4 12,7 16,3 12,2 19,7 19,6 18,0 18,5 

Maio 18,8 15,7 13,2 14,8 18,4 19,2 17,0 16,2 

Junho 18,7 13,7 17,5 17,5 18,1 15,4 18,9 19,5 

Julho 20,3 19,2 16,2 14,3 18,8 15,9 16,5 19,1 

Agosto 19,0 17,3 12,8 20,3 13,6 17,1 12,2 18,4 

Setembro 17,5 16,9 18,7 18,2 17,5 21,0 16,0 16,6 

Outubro 17,4 13,6 15,9 17,3 18,9 18,4 17,4 16,7 

Novembro 17,3 16,7 16,9 19,5 19,2 24,0 20,0 19,7 

Dezembro 17,6 16,0 13,8 19,6 16,4 19,5 21,3 19,4 

Ano 18,3 14,6 15,9 18,4 18,6 20,9 18,6 18,3 

 

Quadro 25 – Direcção do vento na estação de Sintra/Granja 

Percentagem de cada rumo por mês (%) 
Mês  

N NE E SE S SW W NW C 

Janeiro 11,1 4,2 6,5 9,9 9,5 7,0 9,3 12,5 30,0 

Fevereiro 9,4 3,4 10,6 7,0 10,0 10,4 10,9 13,3 25,1 

Março 14,2 2,6 6,6 9,4 8,5 8,8 10,9 18,2 20,8 

Abril 28,2 2,7 5,4 3,8 7,3 5,8 9,5 22,8 14,5 

Maio 33,0 2,2 1,8 2,3 5,0 4,6 11,6 27,8 11,7 

Junho 32,5 1,2 1,9 0,8 5,0 3,0 10,3 36,1 9,2 

Julho 45.5 2,0 1,1 0,6 2,5 1,5 5,5 35,0 6,3 

Agosto 39,7 1,9 0,8 0,8 2,4 1,6 6,9 37,0 8,9 

Setembro 30,8 1,6 2,1 1,3 7,3 4,9 7,2 27,8 17,0 

Outubro 17,9 2,8 5,8 6,3 9,8 5,2 6,9 16,6 28,7 

Novembro 17,0 4,0 7,7 9,1 8,6 6,6 6,5 12,1 28,4 

Dezembro 21,7 3,6 7,4 6,6 5,2 3,3 8,2 12,8 31,2 

Ano 25,2 2,7 4,8 4,8 6,7 5,2 8,6 22,7 19,3 
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Figura 7 – Frequência e velocidade do vento em Sintra/Granja 

 

5.2.2.8 Insolação 

Os dias de sol constituem uma condicionante climática que contribui para a amenização 
de situações microclimáticas prejudiciais à circulação, como sejam, as geadas, neblinas 
ou nevoeiros. 

A análise do Quadro 26  permite observar que a estação climatológica de Sintra/Granja 
registou um valor total de 2683 horas (correspondendo a 61,2% de horas anuais de sol), 
sendo que os valores mensais totais variaram entre as 326,1 horas no mês de Julho e as 
143,2 horas no mês de Fevereiro. 

 
Quadro 26 – Insolação na estação de Sintra/Granja 

Mês Insolação 
(h) 

Janeiro 144,2 

Fevereiro 143,2 

Março 181,5 

Abril 239,1 

Maio 278,1 

Junho 281,4 

Julho 326,1 

Agosto 316,3 

Setembro 242,4 

Outubro 205,0 

Novembro 179,0 

Dezembro 147,0 

Ano 2683,3 
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5.2.3 Conforto Bioclimático 

Embora a área em estudo apresente valores de humidade relativa bastante elevados, na 
ordem dos 80%, em termos de conforto bioclimático situa-se na zona “Confortável” 
(Figura 8 ), o que se deve à ocorrência de temperaturas bastante moderadas e amplitudes 
térmicas médias. Ainda, segundo a Escala Bioclimática Universal, adaptada de Brazol 
(1955), para entalpias entre 8,5 e 10,0 kcal.kg-1, o conforto ideal na zona em estudo situa-
se nas estações da Primavera e Outono. 

 

Figura 8 – Índice de Conforto bioclimático  

Fonte : Atlas do Ambiente 

 

5.3 Geologia e Geomorfologia 

5.3.1 Aspectos geomorfológicos 

A região de implantação do projecto situa-se sobre a região da Orla Ocidental do Maciço 
Hemisférico (Figura 9 ). A Orla Ocidental, também designada de pós-paleozóica, constitui 
uma das grandes unidades geoestruturais de Portugal Continental, correspondendo aos 
terrenos mais recentes, mesozóicos e pós-mesozóicos. Estes terrenos, cuja implantação 
está ligada à abertura do Atlântico, foram deformados pelo Ciclo Alpino e são 
essencialmente compostos por rochas carbonatadas e formações arenosas. 
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Figura 9 – Esquema tectono-estratigráfico de Portugal Continental  
(adaptado da Carta Geológica de Portugal, escala 1:1 000 000, de 1992) 

 

5.3.2 Estratigrafia e litologia 

Na Figura 10  apresentam-se as principais formações geológicas existentes na área de 
estudo, com base num extracto da Carta Geológica de Portugal (Folha 34-A) à escala 
1:500 000, publicada pelo Instituto Geológico Mineiro (actual LNEG). 
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Figura 10 – Enquadramento geológico 
(adaptado da Carta Geológica de Portugal, escala 1:500 000)  

 

De acordo com a figura e com base na Notícia Explicativa da Folha 34-A, constata-se que 
de uma forma geral a região onde se insere a área de estudo é marcada pela 
predominância de formações cretácicas, verifica-se ainda que a área de estudo se 
desenvolve numa zona onde domina integralmente uma formação de calcários e margas 
(“Belasiano”) (C2

AC). 
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5.3.3 Tectónica e sismicidade 

O estilo tectónico da Orla Ocidental caracteriza-se pela presença de famílias de falhas de 
direcções variáveis que em grande parte correspondem ao rejogo pós-hercínico da rede 
de fracturas tardi-hercínicas. Ao longo destes acidentes a cobertura está fortemente 
deformada com dobras e falhas que delimitam os blocos, no interior dos quais a cobertura 
mantém um estilo sub-tabular. Uma das principais direcções de fracturação é a de NNW-
SSE, ao longo da qual se encontram alinhados os maciços subvulcânicos (Sintra, Sines e 
Monchique). 

Em matéria de sismicidade, consultou-se a cartografia do Atlas do Ambiente 
disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente (ex-Instituto do Ambiente), no que 
se refere à intensidade sísmica máxima registada no período 1901-1972 e à sismicidade 
histórica total. Da análise à Figura 11 , verifica-se que a área de estudo se situa numa 
zona em que se registou uma intensidade sísmica máxima de grau 7 na escala de Mercalli 
modificada. Da mesma forma, por apreciação da Figura 12 , observam-se valores de 
sismicidade histórica de grau 9 na escala de Mercalli modificada.  

 

 

Figura 11 – Carta de Isossistas de Intensidade Máxima 

Fonte : Atlas do Ambiente 
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Figura 12 – Carta de Zonas de Intensidade Sísmica 

Fonte : Atlas do Ambiente 

 

O Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), 
de 1983, definido pelo Decreto-Lei nº 235/83, de 31 de Maio e, pelo Decreto-Lei nº 357/85, 
de 2 de Setembro, procede à quantificação da acção dos sismos em Portugal, 
apresentando uma divisão em 4 zonas que, por ordem decrescente de sismicidade, são 
designadas por A, B, C e D. A área em estudo insere-se na zona A, zona com maior risco 
de incidência de fenómenos sísmicos. 

 

5.4 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

5.4.1 Metodologia 

Para a caracterização dos recursos hídricos e qualidade da água, considerou-se a divisão 
entre águas superficiais e subterrâneas. 

Relativamente às águas superficiais apresenta-se a descrição da bacia hidrográfica em 
que se insere o projecto, tanto em termos de hidrografia, como de hidrologia. A qualidade 
da água no curso de água superficial que atravessa área de estudo foi avaliada através 
dos dados de qualidade da água disponibilizados pelo INAG (Instituto Nacional da Água).  
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No caso das águas subterrâneas foram identificados e caracterizados os aquíferos 
existentes, procedendo-se também à identificação das características hidrológicas dos 
solos ocupados. A qualidade das águas subterrâneas foi avaliada com base na estação de 
monitorização mais próxima da área de estudo.  

A análise dos dados de qualidade disponíveis para as águas superficiais e subterrâneas 
foi feita tendo por base as normas de qualidade da água actualmente em vigor, 
nomeadamente as estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

5.4.2 Águas Subterrâneas 

5.4.2.1 Hidrogeologia 

Em termos hidrogeológicos, Portugal Continental encontra-se dividido em 4 grandes 
unidades: o Maciço Antigo; a Orla Ocidental; a Orla Meridional e a Bacia do Tejo e Sado 
(Figura 13 ). A área de projecto encontra-se inserida na unidade hidrogeológica Orla 
Ocidental.  

 

 

Figura 13 – Unidades hidrogeológicas 

Fonte : SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (http://snirh.inag.pt) 
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Apesar da área de projecto não interferir com nenhum sistema aquífero, procedeu-se à 
caracterização do sistema aquífero mais próximo, o de Pisões – Atrozela, como se pode 
verificar pela Figura 16 . 

Trata-se de um sistema aquífero cársico, com uma forma alongada e estreita que se 
estende ao longo do flanco Sul e Leste do maciço eruptivo de Sintra. A sua área é de 
22 km2, apresentando-se as características principais no quadro seguinte: 

 

Quadro 27 - Hidrogeologia 

Formações 
Aquíferas 
Dominantes 

Margo-calcários Xistosos, Calcários Nodulares de Farta Pão (Jurássico sup.); 
Calcários e margas com A. lusitanica, M. purbeckensis e Trocholina incluindo os 
níveis de Calcários amarelo-nanquim (Cretácico inf.) 

Litologias 
Dominantes 

Margo-calcários Xistosos: alternância de calcários compactos, brechas calcárias, 
calcários margosos, com espessura superior a 60 m; Calcários Nodulares de 
Farta Pão: alternância de calcários compactos, um pouco margosos e margas, 
com uma espessura de 400 m; Calcários e margas com A. lusitanica, M. 
purbeckensis e Trocholina incluindo os níveis de Calcários amarelo-nanquim: 
calcários compactos, calcários margosos e margas com nódulos calcários 

Características 
Gerais Sistema aquífero cársico 

Produtividade (l/s) Entre 5 e 20 

Parâmetros 
Hidráulicos Caudal específico entre 0,01 e 1 l/s.m 

Funcionamento 
Hidráulico 

Este sistema encontra-se fortemente condicionado pela tectónica que afectou as 
formações, sendo natural que se encontre dividido em compartimentos. A 
recarga é feita directamente nas formações aflorantes e existem algumas 
descargas naturais 

Piezometria / 
Direcções de Fluxo Não se dispõe de informação 

Balanço Hídrico Entradas=3 a 4 hm³/ano; saídas=2 a 3 hm³/ano 

Fácies Química Bicarbonatada cálcica 

Fonte:  SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (http://snirh.inag.pt) 

 

Disponibilidade Hídrica  

Como já foi referido, o sistema hidrogeológico Pisões-Atrozela assenta em formações do 
Jurássico Superior a Cretácico Inferior, com alternância de calcários compactos 
fossilíferos, nodulares, calcários margosos e algumas margas, que podem conter nódulos 
calcários. A formação geológica do Portlandiano é uma das unidades que constituem o 
aquífero cársico, sistema formado por rochas carbonatadas, fracturadas e carsificadas. 

Existem 3 furos de captação para o abastecimento público em funcionamento, 
designadamente um furo na Biscaia e dois em Atrozela, os quais totalizaram, no ano de 
2000, respectivamente, 3 533 m3 e 764 395 m3. O furo de Pisão encontra-se desactivado 
por deficiente qualidade (contaminação externa) (Hidroprojecto, 2001). 

A litologia e a ocorrência do nível freático a pequena profundidade favorecem a elevada 
vulnerabilidade à contaminação. No caso de ocorrer um derrame acidental nestas 
formações, é de esperar que o foco de contaminação se propague com facilidade no 
sentido do fluxo subterrâneo. No entanto, este fenómeno apenas se verificará se houver 
uma ruptura dos órgãos ou um derrame acidental à superfície, havendo pouca 
probabilidade de acontecer (PROTAML, 1999). 
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Este sistema hidrogeológico pode-se classificar como sendo um aquífero confinado, em 
meio cársico, não se verificando nenhuma influência dos rios sobre as águas subterrâneas, 
embora haja uma estreita relação entre o sistema aquífero e a intrusão de água salgada. 

A disponibilidade hídrica subterrânea anual média é considerada como a quantidade de 
água que existe no armazenamento permanente dos sistemas aquíferos e que pode ser 
restituída pela água de recarga num ano de recarga média (PBHRO, 2001). Os valores de 
disponibilidade hídrica do sistema aquífero Pisões-Atrozela apresentam-se no Quadro 28 . 

 

Quadro 28 – Disponibilidade hídrica do Sistema Pisões - Atrozela 

Disponibilidade hídrica subterrânea Sistema  
Hidrogeológico 

Área  
(km 2) (mm/a) (hm3/a) 

Pisões - Atrozela 21,7 295 6,4 

Fonte:  PBHRO, Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, 2001 

 

5.4.2.2 Usos da água 

O abastecimento de água para consumo humano no concelho de Sintra é grantido 
maioritariamente através de origens de água superficial, fornecidas pela EPAL, sendo o 
abastecimento por captações próprias dos SMAS de Sintra uma minoria. 

Não obstante, no âmbito do presente estudo foi realizado uma consulta à CCDR-LVT, que 
fornrceu a informação disponível referente às captações de águas subterrâneas existentes 
nas freguesias da área de estudo (Sta Maria e S.Miguel; S. Martinho). A informação 
fornecida permitiu identificar a existência de 86 pontos de água, a sua maioria furos e um 
número reduzido de poços. 

Em termos de uso da água, verifica-se que a maior parte das captações é utilizada para 
rega,verificando-se ainda a utilização das captações (em simultâneo ou não) para fins 
recreativos e de lazer, produção para consumo humano e para fins industriais. 

5.4.2.3 Susceptibilidade à contaminação 

A vulnerabilidade à poluição da água é condicionada pelas características do substrato 
geológico, nomeadamente a permeabilidade e capacidade de infiltração, sendo maior nas 
zonas de permeabilidade elevada. 

Com o objectivo de avaliar a vulnerabilidade dos sistemas aquíferos, isto é a maior ou 
menor capacidade de atenuação das camadas superiores do aquífero à passagem dos 
poluentes, foi consultado o mapa de vulnerabilidade elaborado para Portugal Continental 
com base no índice de DRASTIC (Figura 14 ), de acordo com o qual a área de estudo se 
insere numa zona de vulnerabilidade média (120 a 139). 
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Figura 14 – Mapa de vulnerabilidade 

Fonte : http://www.dha.lnec.pt/nas/textos/novidades/drastic_e.html 

 

De acordo com o diagnóstico desenvolvido pelo PHBRO para o aquífero Pisões – Atrozela 
com base no método de DRASTIC, a vulnerabilidade deste aquífero, apresenta um índice 
de 134, correspondente a um risco médio de vulnerabilidade. 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos para a implementação da DQA foram 
analisadas as massas de água subterrâneas com o objectivo de identificar o risco das 
mesmas. Conforme se constata por análise da Figura 15 , a área de estudo não se insere 
numa área de risco. 
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Figura 15 – Identificação das massas de água subterrâneas em risco  

Fonte : http://intersig-web.inag.pt/intersig 

 

5.4.2.4 Qualidade das águas subterrâneas  

Para a caracterização química da qualidade das águas subterrâneas existentes na área de 
estudo foram consultados os dados das estações de monitorização do sistema aquífero 
Pizões – Atrozela. No Quadro 29 apresentam-se as principais características das 
estações consideradas e na Figura 16  a respectiva localização. 

 

Quadro 29 – Caracterização da estação de amostragem do sistema aquífero Pisões - 
Atrozela 

Sistema 
Aquífero Bacia Código Tipo Coordenada 

X (m) 
Coordenada 

Y (m) 

416/74 Nascente 90680 203960 

430/232 Furo 
Vertical 

92950 199650 
Orla 
Ocidental 

Ribeiras 
do Oeste 

430/233 Nascente 93070 199520 
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Figura 16 – Localização das estações de monitorização do aquífero Pisões – Atrozela 

 

O período de monitorização consultado no âmbito da avaliação do presente EIA reporta 
aos anos de 2004 a 2008, conforme a disponibilidade de dados em cada estação (Quadro 
30). 

 

Quadro 30 – Período de monitorização consultado 

Código Período 

416/74 03/2004 – 09/2008 

430/232 03/2004 – 09/2007 

430/233 03/2004 – 02/2007 

 

Qualidade para consumo humano 

Os registos obtidos nas 3 estações de monitorização e apresentados no Quadro 31 , 
Quadro 32  e Quadro 33  foram analisados e classificados de acordo com o Anexo I5 do 

                                                      
5 Consideram-se “aptas para poderem ser utilizadas como origem de água para a produção de água para consumo humano as 
águas subterrâneas que apresentem qualidade superior ou igual à da categoria A1 das águas doces superficiais destinadas à 
produção de água para consumo humano”, conforme o Anexo I do referido diploma. Não se consideram os restantes usos 
definidos no diploma (fins aquícolas, usos balneares) por se aplicarem unicamente a águas superficiais. 
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Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que define a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas para consumo humano. 

 

Quadro 31 – Resultados obtidos e análise da qualidade da água para consumo humano – estação 
416/74 

Estação 416/74 Média Resultados de qualidade da água 
para consumo humano (Anexo I) 

Parâmetros 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Arsénio (mg/l) - (<) 0,001 0,014 (<) 0,001 (<) 0,001 - A1 A1 A1 A1 

Bário (mg/l) - (<) 0,020 - - - - A1 - - - 

Cádmio total (mg/l) (<) 
0,00010 

(<) 
0,00010 

0,000375 0,0001 0,00046 A1 A1 A1 A1 A1 

Chumbo total (mg/l) - (<) 0,002 (<) 0,002 (<) 0,002 (<) 0,002 - A1 A1 A1 A1 

Cianeto (mg/l) - (<) 0,005 - (<) 0,005 (<) 0,005 - A1 - A1 A1 

Cloreto (mg/l) 72,5 70 60,6 48 51 A1 A1 A1 A1 A1 

Cobre total (mg/l) 0,001 (<) 0,001 0,001 (<) 0,001 0,002 A1 A1 A1 A1 A1 

Coliformes Fecais ( /100ml) 0 0 0 0 0 A1 A1 A1 A1 A1 

Coliformes Totais ( /100ml) 0 0 0 20 2 A1 A1 A1 A1 A1 

Condutividade de laboratório a 
20ºC (uS/cm) 

- 278 - 250 250 - A1 - A1 A1 

Crómio total (mg/l) - (<) 0,001 (<) 0,001 (<) 0,001 (<) 0,001 - A1 A1 A1 A1 

Estreptococos Fecais 
(MPN/100ml) 

0 0 - - - A1 A1 - - - 

Fluoreto (mg/l) 0,27 - - - - A1 - - - - 

Manganês total (mg/l) (<) 0,020 (<) 0,020 - - - A1 A1 - - - 

Mercúrio total (mg/l) (mg/l) - (<) 
0,00010 

(<) 
0,00010 

(<) 
0,00010 

(<) 
0,00010 - A1 A1 A1 A1 

Nitrato Total (em NO3) (mg/l) (e) 2,304 (e) 1,150 1,3 (e) 2,300 1,4 A1 A1 A1 A1 A1 

Oxigénio dissolvido - lab (%) (-) 93,5 89 102,5 99,5 98,5 A1 A1 A1 A1 A1 

pH - campo (-) 6,85 - 6,7 - - A1 - A1 - - 

Selénio (mg/l) - (<) 0,001 - - - - A1 - - - 

Sulfato (mg/l) 12,1 11,5 12 10 15 A1 A1 A1 A1 A1 

Temperatura da amostra (°C) 15,1 14 14,2 15 14,85 A1 A1 A1 A1 A1 

Zinco total (mg/l) - (<) 0,018 (<) 0,018 (<) 0,018 (<) 0,018 - A1 A1 A1 A1 

Classificação Global  A1 A1 A1 A1 A1 
(<): Menor que 
(e): Estimado 
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Quadro 32 – Resultados obtidos e análise da qualidade da água para consumo humano – 
estação 430/232 

Estação 430/232 Média Resultados de qualidade da água 
para consumo humano (Anexo I) 

Parâmetros 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Arsénio (mg/l) - 0,014 0,025 0,014 - A1 A1 A1 

Bário (mg/l) - 0,216 - - - A2 - - 

Cádmio total (mg/l) (<) 
0,00010 

(<) 
0,00010 

0,00041 (<) 
0,00010 

A1 A1 A1 A1 

Chumbo total (mg/l) - 0,005 0,0025 0,063 - A1 A1 A3 

Cianeto (mg/l) - (<) 0,005 - (<) 0,005 - A1 - A1 

Cloreto (mg/l) 144 125,5 112 91 A1 A1 A1 A1 

Cobre total (mg/l) 0,014 0,0295 0,0165 0,27 A1 A1 A1 A3 

Coliformes Fecais ( /100ml) 0 0 0 6 A1 A1 A1 A1 

Coliformes Totais ( /100ml) 0 1 38,5 60 A1 A1 A1 A2 

Condutividade de laboratório a 
20ºC (uS/cm) 

- 1065 - 880 - A3 - A1 

Crómio total (mg/l) - 0,004 (<) 0,001 (<) 0,001 - A1 A1 A1 

Estreptococos Fecais 
(MPN/100ml) 0 0 - - A1 A1 - - 

Fluoreto (mg/l) (<) 0,200 - - - A1 - - - 

Manganês total (mg/l) 0,92 1,3065 - - A3 A3 - - 

Mercúrio total (mg/l) (mg/l) - (<) 
0,00010 

(<) 
0,00010 

(<) 
0,00010 

- A1 A1 A1 

Nitrato Total (em NO3) (mg/l) (e) 0,620 0,94 (e) 0,610 (e) 0,830 A1 A1 A1 A1 

Oxigénio dissolvido - lab (%) (-) 49,5 14 41 61 A3 A3 A3 A2 

pH - campo (-) 7,1 - 6,9 - A1 - A1 - 

Selénio (mg/l) - (<) 0,001 - - - A1 - - 

Sulfato (mg/l) 16,4 35,5 21,5 21 A1 A1 A1 A1 

Temperatura da amostra (°C) 18,75 18 17,55 19 A1 A1 A1 A1 

Zinco total (mg/l) - 0,033 0,026 0,09 - A1 A1 A1 

Classificação Global  A3 A3 A3 A3 
(<): Menor que 
(e): Estimado 
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Quadro 33 – Resultados obtidos e análise da qualidade da água para consumo humano – 
estação 430/233 

Estação 430/233 Média Resultados de qualidade da água 
para consumo humano (Anexo I) 

Parâmetros 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Arsénio (mg/l) - (<) 0,001 - - - A1 - - 

Bário (mg/l) - (<) 0,020 - - - A2 - - 

Cádmio total (mg/l) (<) 0,00010 (<) 0,00010 0,00026 0,00024 A1 A1 A1 A1 

Chumbo total (mg/l) - (<) 0,002 (<) 0,002 (<) 0,002 - A1 A1 A1 

Cianeto (mg/l) - - - (<) 0,002 - - - A1 

Cloreto (mg/l) 32 23 40,6 - A1 A1 A1 - 

Cobre total (mg/l) (<) 0,001 0,002 0,001 (<) 0,001 A1 A1 A1 A1 

Coliformes Fecais ( /100ml) 72 0 - - A2 A1 - - 

Coliformes Totais ( /100ml) 120 0 - - A2 A1 - - 

Condutividade de laboratório a 
20ºC (uS/cm) 

- 308 - - - A1 - - 

Crómio total (mg/l) - (<) 0,001 (<) 0,001 (<) 0,001 - A1 A1 A1 

Estreptococos Fecais 
(MPN/100ml) 

75 0 - - A2 A1 - - 

Manganês total (mg/l) (<) 0,020 (<) 0,020 - - A1 A1 - - 

Mercúrio total (mg/l) (mg/l) - (<) 0,00010 - - - A1 - - 

Nitrato Total (em NO3) (mg/l) (e) 7,490 (e) 3,100 35 (e) 27,420 A1 A1 A1 A1 

Oxigénio dissolvido - lab (%) (-) 80 88 57 66 A1 A1 A2 A2 

pH - campo (-) 6,9 - - - A1 - - - 

Selénio (mg/l) - (<) 0,001 - - - A1 - - 

Sulfato (mg/l) 47,6 43 47 31 A1 A1 A1 A1 

Temperatura da amostra (°C) 17 18 14,5 17,1 A1 A1 A1 A1 

Zinco total (mg/l) - (<) 0,018 (<) 0,018 (<) 0,018 - A1 A1 A1 

Classificação Global  A2 A1 A2 A2 
(<): Menor que 
(e): Estimado 

 

Da comparação dos valores obtidos com os previstos na legislação, constata-se que o 
ponto 416/74 (nascente), mais próximo da área de estudo, se enquadra na classe A1 para 
todos os anos em análise. Já o ponto 430/232 (furo vertical) apresenta 5 parâmetros com 
valores englobados na classe A3, nomeadamente, oxigénio dissolvido (em 3 anos 
consecutivos entre 2004 e 2006), manganês (em 2 anos consecutivos: 2004 e 2005), 
condutividade (em 2005), cobre (em 2007) e chumbo (em 2007), que fazem com que a 
qualidade global da água neste ponto se enquadre na classe A3, não apresentando 
qualidade suficiente para o consumo humano. 

Em relação ao ponto 430/233 (nascente), cuja localização é sensivelmente coincidente 
com o ponto 430/232, consta-se que a classificação global se enquadra na classe A2, com 
excepção do ano 2005 incluído na classe A1. Os parâmetros responsáveis pela 
classificação A2 foram, em 2004, os coliformes totais, coliformes fecais e estreptococos 
fecais, revelando sinais contaminação orgânica, e em 2006 e 2007, a baixa saturação em 
oxigénio dissolvido. 

Conclui-se assim que apenas a água da nascente mais próxima da área de estudo 
(416/74) apresenta qualidade para consumo humano (qualidade superior ou igual à da 
classe A1). Os restantes locais em análise (furo vertical e nascente correspondentes aos 
pontos 430/232 e 430/233), não apresentam, na generalidade, qualidade suficiente para o 
consumo humano, seja por apresentarem excessiva saturação em oxigénio dissolvido seja 
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pelos teores elevados em manganês, cobre, chumbo, coliformes totais, coliformes fecais, 
estreptococos fecais e elevada condutividade. 

Note-se que a classificação das águas subterrâneas para o ano de 2008 apenas se 
encontra disponível para a estação 416/714, que se enquadra na classe A1, tal como nos 
anos anteriores. 

 

Qualidade para rega 

Para a avaliação da qualidade da água para rega, procedeu-se à comparação da média 
dos resultados obtidos (entre 2004 e 2008) em cada ponto de monitorização com os 
valores do Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que define a qualidade 
das águas destinadas à rega. Nos Quadro 34 , Quadro 35  e Quadro 36  apresentam-se os 
resultados obtidos em cada ponto. 

 

Quadro 34 – Resultados obtidos e análise da qualidade da água para rega – estação 
416/74 

Estação 416/74 Rega (Anexo XVI) 

Parâmetros 
Média 

VMR VMA 

Arsénio (mg/l) 0,014 0,1 10 

Bário (mg/l) (<) 0,020 1,0 - 

Cádmio total (mg/l) 0,000312 0,01 0,05 

Chumbo total (mg/l) (<) 0,002 5,0 20 

Cloreto (mg/l) 60,42 70 - 

Cobre total (mg/l) 0,0013 0,20 5,0 

Coliformes Fecais ( /100ml) 0 100 - 

Crómio total (mg/l) (<) 0,001 0,10 20 

Manganês total (mg/l) (<) 0,020 0,20 10 

Nitrato Total (em NO3) (mg/l) 1,35 50 - 

pH - campo (-) 6,775 6,5-8,4 4,5-9,0 

Selénio (mg/l) (<) 0,001 0,02 0,05 

Sulfato (mg/l) 12,12 575 - 

Zinco total (mg/l) (<) 0,018 2,0 10,0 

VMR: valor máximo recomendado 
VMA: valor máximo admissível 
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Quadro 35 – Resultados obtidos e análise da qualidade da água para rega – estação 430/232 

Estação 430/232 Rega (Anexo XVI) 

Parâmetros 
Média 

VMR VMA 

Arsénio (mg/l) 0,018 0,1 10 

Bário (mg/l) 0,216 1,0 - 

Cádmio total (mg/l) 0,0004 0,01 0,05 

Chumbo total (mg/l) 0,0235 5,0 20 

Cloreto (mg/l) 118,13 70 - 

Cobre total (mg/l) 0,083 0,20 5,0 

Coliformes Fecais ( /100ml) 1,5 100 - 

Crómio total (mg/l) 0,004 0,10 20 

Manganês total (mg/l) 1,11 0,20 10 

Nitrato Total (em NO3) (mg/l) 0,94 50 - 

pH - campo (-) 7,0 6,5-8,4 4,5-9,0 

Selénio (mg/l) (<) 0,001 0,02 0,05 

Sulfato (mg/l) 23,6 575 - 

Zinco total (mg/l) 0,050 2,0 10,0 
VMR: valor máximo recomendado 
VMA: valor máximo admissível 

 

Quadro 36 – Resultados obtidos e análise da qualidade da água para rega – estação 430/233 

Estação  430/233 Rega (Anexo XVI) 

Parâmetros 
Média 

VMR VMA 

Arsénio (mg/l) (<) 0,001 0,1 10 

Bário (mg/l) (<) 0,020 1,0 - 

Cádmio total (mg/l) 0,00025 0,01 0,05 

Chumbo total (mg/l) (<) 0,002 5,0 20 

Cloreto (mg/l) 31,87 70 - 

Cobre total (mg/l) 0,0015 0,20 5,0 

Coliformes Fecais ( /100ml) 36 100 - 

Crómio total (mg/l) (<) 0,001 0,10 20 

Manganês total (mg/l) (<) 0,020 0,20 10 

Nitrato Total (em NO3) (mg/l) 35 50 - 

pH - campo (-) 6,9 6,5-8,4 4,5-9,0 

Selénio (mg/l) (<) 0,001 0,02 0,05 

Sulfato (mg/l) 42,15 575 - 

Zinco total (mg/l) (<) 0,018 2,0 10,0 

VMR: valor máximo recomendado 
VMA: valor máximo admissível 

 

Da análise dos quadros anteriores é possível concluir que a água apresenta qualidade 
suficiente para a rega nos pontos 416/74 e 430/233 (nascentes). Por outro lado, os 
resultados obtidos para o furo 430/232 revelam teores excessivos de cloretos (acima do 
VMR) e manganês (acima do VMR e abaixo do VMA). Note-se que o excesso de 
manganês na água é tóxico para algumas culturas, especialmente em solos ácidos. 

Quanto à aptidão para uso agrícola das águas de rega das captações subterrâneas, o 
Plano da Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste (PBHRO) adoptou, com base no índice 
SAR (Custódio & Lamas, 1976), uma classificação que resulta da combinação de 
diferentes classes de perigo de salinização do solo e perigo de alcalinização. A água do 
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sistema aquífero de Pisões-Atrozela apresenta, quanto ao perigo de salinização, 33,3% de 
águas de salinidade média, que podem ser usadas em solos com um grau de lixiviação 
moderado e culturas com alguma tolerância aos sais, e 66,7% de águas muito salinas, que 
não devem ser usadas em solos de drenagem deficiente. Quanto ao perigo da 
alcalinização as águas classificam-se na totalidade como águas com baixo teor de sódio, 
que podem ser usadas em quase todos os solos sem dar origem a níveis perigosos deste 
elementos. 

5.4.3 Águas Superficiais 

5.4.3.1 Hidrografia 

O território Português encontra-se dividido em 10 Regiões Hidrográficas (RH), criadas de 
acordo com a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro), que correspondem a 
unidades principais de planeamento e gestão das águas, tendo por base a bacia 
hidrográfica. A delimitação georreferenciada dessas RH foi concretizada com a publicação 
do Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro, encontrando-se a área de estudo inserida 
na RH 4 – Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (Figura 17 ). Esta região encontra-se 
sob a jurisdição da Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH Tejo). 

 

Figura 17 – Delimitação das regiões hidrográficas (RH) no território Português  

Fonte : INAG (http://leidaagua.aqua.pt/_/rsrc/1231347857405/Home/docs/RH.jpg) 
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A área de estudo do presente projecto insere-se na bacia hidrográfica das ribeiras do 
Oeste, em particular na sub-bacia da ribeira de Colares, situando-se nas proximidades da 
povoação da Várzea de Sintra. 

A bacia hidrográfica das ribeiras do Oeste engloba todas as bacias da fachada atlântica 
entre a Nazaré e a foz do rio Tejo, com uma extensão de cerca de 120 km e uma área 
total de aproximadamente 2500 km2. A ribeira de Colares constitui um afluente de 1ª 
ordem nesta bacia, percorrendo um vale largo, cujo sector terminal apresenta terraços 
largos, ao contrário das características das restantes ribeiras do concelho de Sintra, que 
apresentam fraco caudal e são de uma forma geral encaixadas em vales estreitos 

Na Figura 18  apresenta-se o enquadramento hidrográfico da zona interceptada pelo 
presente projecto, através da qual é possível observar que a área de estudo intersecta 
quatro linhas de água afluentes da ribeira de Colares, duas das quais atravessam 
integralmente a área de estudo, junto aos seus limites Este e Oeste. 

 

 

Figura 18 – Enquadramento hidrográfico da área de estudo 

 

Apenas a linha de água de maior desenvolvimento, que se apresenta paralela à EM603 e 
atravessa longitidunalmente a área de estudo, possui caudal permanente ao longo do ano. 
As restantes linhas de água intersectadas pela área de estudo apresentam um regime 
torrencial, com escoamento concentrado nos meses de maior pluviosidade, geralmente 
com caudais muito reduzidos ou nulos no resto do ano. 
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De acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de 
Portugal, apenas a ribeira de Colares apresenta classificada decimal. As principais 
características desta linha de água apresentam-se no quadro seguinte: 

 

Quadro 37 – Características Físicas e Classificação Decimal dos Cursos de Água  
na zona de projecto 

Curso de Água Classificação  
Decimal 

Área da Bacia  
(km 2) 

Comprimento  
(km) 

Ribeira de Colares 310 50,2 11,7 

Fonte : ”Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, 1981. 

 

A bacia hidrográfica da ribeira de Colares tem uma área de 50,2 km2. Apresenta uma zona 
arredondada e uma orientação aproximada de Este - Noroeste, com a cabeceira na zona 
de Sintra e a foz no Oceano Atlântico, junto à Praia das Maçãs. Tem como afluentes as 
ribeiras de Portela, Pena, Almagre, Morelinho, Sintra, Capuchos, Nafarros, Mucipal, Urca e 
Janas. O ponto de maior altitude da bacia da ribeira de Colares está à cota de 500 m e o 
de menor altitude à cota de 5 m. 

5.4.3.2 Hidrologia 

Caudais 

Para a avaliação dos recursos hídricos superficiais, em termos dos caudais existentes, 
foram considerados os valores relativos às estações hidrométricas representativas da 
região. 

A estação hidrométrica mais próxima da área em estudo é a de Colares – Sintra, 
localizada na ribeira de Colares, apresentando-se no quadro seguinte algumas 
características relativas à estação considerada.  

 

Quadro 38 – Características da estação hidrométrica seleccionada 

Coordenadas Estação 
Hidrométrica 

Curso de 
Água 

Área 
Drenada 

(km 2) 

Código da 
Estação M (m) P (m) 

Período de 
Medição 

Colares Ribeira de 
Colares 32,29 21A/05H 204666,163 85877,163 1986 - 1990 

Fonte : SNIRH, Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (2006) 

 

A série de escoamentos da estação seleccionada foi obtida através dos dados 
disponibilizados pelo SNIRH, apresentando-se no Quadro 39  os valores médios e anuais 
de escoamento assim como o caudal máximo instantâneo anual. 
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Quadro 39 – Valores de escoamento na estação hidrométrica seleccionada  

Colares 
(21A/05H) 

Ano 

Caudal 
instantâneo 

máximo anual 
(m3/s) 

Escoamento 
anual (dam3) 

Escoamento 
médio mensal 

(dam3) 

1986 - 10160 300 

1987 37,54 22440 1176,67 

1988 18,05 15780 2111,67 

1989 13,39 - 1174,55 

1990 - - 461,25 

Média 22,99 - 1044,83 

 

O escoamento médio mensal registado na estação de Colares entre 1986 e 1990 foi de 
cerca de 1,04 x 106 m3, sendo que o caudal instantâneo máximo anual médio, registado no 
mesmo período, foi de 23,0 m3/s, atingindo o seu pico em 1987 (no mês de Fevereiro) com 
um valor de 37,5 m3/s. 

Cheias 

À ribeira de Colares aflui grande quantidade de material lenhoso, proveniente sobretudo 
dos afluentes da margem esquerda desta sub-bacia, devido à densa arborização da 
encosta Norte da serra de Sintra (de notar que a área de projecto se situa na margem 
direita). 

As consequências das cheias são bem demonstradas pelos acontecimentos verificados 
nas cheias de 1983 e 2008, onde se registaram elevados níveis de escoamento, e 
obstrução de algumas pontes, entre as quais a ponte de Rodízio, que acabou mesmo por 
ser destruída pela cheia de 1983. A primeira cheia referida levou inclusive à implantação 
de estruturas de retenção de material lenhoso ao longo da bacia da ribeira de Colares.  

De acordo com a informação disponível no INAG relativa às zonas de risco de inundação, 
verifica-se a existência de um ponto crítico de inundação na ribeira de Colares, a sul da 
povoação da Várzea de Sintra e da área de estudo, tal é possível observar na Figura 19 . 

 

 

Figura 19 – Zona de risco de inundação e pontos críticos 

Fonte : SNIRH, Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
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5.4.3.3 Usos da água 

Para a caracterização dos usos de água na área de estudo, integralmente incluída no 
concelho de Sintra, foi consultado o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de 
Água e de Águas Residuais (INSAAR). 

Na área de estudo o abastecimento público de água consiste no principal uso da água 
identificado, que se descreve em seguida. 

O abastecimento de água no concelho de Sintra é assegurado pelos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra), que compra a 
maioria da água distribuída à EPAL, sendo que apenas 1,5% provém de captações 
próprias. 

De acordo com o INSAAR de 2007 o concelho de Sintra apresenta um índice de 
atendimento superior a 90% (100% de acordo com os dados do SMAS de Sintra), 
conforme se pode constatar por análise da Figura 20 . 

 

 

Figura 20 – Índice de atendimento da população servida por sistema público  
de abastecimento de água 

Fonte : INSAAR, 2007 

 

No que respeita a outros usos, destaca-se a utilização dos recursos hídricos para o 
abastecimento particular, nomeadamente em sistemas de rega individuais, predominantes 
na região hidrográfica onde se insere o projecto (RH4 - Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do 
Oeste), abrangendo 91% das explorações irrigáveis, das quais 24% utilizam água 
superficial proveniente dos cursos de água (INAG / ARH Centro, 2009 – Questões 
Significativas da Gestão da Água). 

 

Concelho de Sintra  

Área de estudo 
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5.4.3.4 Fontes de Poluição 

Poluição de origem urbana 

A sub-bacia da ribeira de Colares tem uma população considerável - nela residem um total 
de 75 000 habitantes, correspondentes à maior parte do concelho de Sintra e a parte 
significativa do concelho de Cascais. 

A fim de caracterizar as fontes de poluição urbana dos recursos hídricos superficiais, 
consultou-se o INSAAR de 2007, em particular o relatório do “Estado dos sistemas 
públicos urbanos de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais”. De 
acordo os dados deste instituto, o concelho de Sintra apresentava em 2007 um índice de 
atendimento da população servida por sistemas de drenagem e de tratamento superior a 
90% (98% de acordo com os dados do SMAS de Sintra), conforme se pode constatar por 
análise da Figura 21  e da Figura 22 . 

 

 

Figura 21 – Índice de atendimento da população servida por sistema  
de drenagem de águas residuais  

Fonte : INSAAR, 2007 
 

Concelho de Sintra  

Área de estudo 
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Figura 22 – Índice de atendimento da população servida por sistema de  
tratamento de águas residuais  

Fonte : INSAAR, 2007 

 

De acordo o Plano Municipal de Ambiente do concelho de Sintra (Nemus, 2005) disponível 
no site desta autarquia, na bacia da ribeira de Coleares são descarregadas as águas 
tratadas de duas ETAR, nomeadamente a ETAR de Colares Sistema 1, que drena 
directamente para a ribeira de Colares em Alto Banzão e a ETAR de Colares Sistema 2, 
que drena para a ribeira de Madre Deus (afluente da ribeira de Colares), junto à Várzea de 
Sintra, encontrando-se esta relativamente próximo da área de estudo.  

A informação disponível nos SMAS de Sintra, permitiu concluir que a ETAR do Sistema 1, 
se destina a tratar as águas residuais domésticas dos aglomerados de Galamares, 
Vinagre, Eugaria, Penedo, Colares, Mucifal, Banzão, Morelinho, Nafarros, Janas, Rodízio, 
Praia das Maçãs e Azenhas do Mar, com dimensionamento para uma população de 30000 
habitantes (com um tempo de vida útil até 2015). O sistema de tratamento da ETAR é 
baseado no processo de lamas activadas do tipo convencional com digestão anaeróbia, 
tendo este entrado em funcionamento no ano de 1996. 

Já a ETAR de Colares Sistema 2 foi construída em 1995, iniciando a exploração no ano 
seguinte, e destina-se a tratar as águas residuais domésticas das povoações de Sintra, 
Ribeira e Várzea de Sintra, Lourel, Cabriz, Monte Santos e Carrascal. A ETAR possui um 
sistema de tratamento com base no processo de lamas activadas em média carga com 
digestão anaeróbia de lamas, e está dimensionada para uma população de 35000 
habitantes (admitindo um tempo de vida útil até 2030). 

Verifica-se contudo, de acordo com os dados do INSAAR 2007, que o número de 
instalações de tratamento de águas residuais constituídas por fossas sépticas na região 
hidrográfica das Ribeiras do Oeste (RH4) ainda é muito elevado, representando cerca de 
66% (681 fossas) das unidades totais de tratamento, apesar de apenas 6% do volume de 
águas residuais ser tratado em fossas sépticas, sendo a maioria dos efluentes urbanos 
tratados em ETAR.  

Área de estudo 

Concelho de Sintra  
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Refira-se ainda que não se encontram cadastrados no INSAAR 2007, pontos de descarga 
directa na área de estudo nem na zona envolvente. 

Poluição de origem agro-pecuária, agrícola e industrial 

Já no que respeita às actividades agrícolas e agro-pecuárias, atendendo a que a área de 
estudo, e o concelho de Sintra de uma forma geral, assumem características 
marcadamente rurais, deverá considerar-se a possível influência destas actividades sobre 
a qualidade da água superficial. 

Os efluentes gerados pelas actividades agro-pecuárias e agro-industriais podem ser 
considerados um problema ambiental e uma fonte de poluição pontual, se descarregados 
em massas de água superficiais, ou fontes de poluição difusa, se utilizados como 
fertilizantes em solos agrícolas. Neste sentido, como o peso destas actividades pode 
influenciar a poluição gerada nas bacias hidrográficas foi desenvolvido um documento 
denominado “Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais – 
ENEAPAI” (MAOTDR e MADRP, 2007) que constitui um marco nas orientações políticas 
do domínio da sustentabilidade ambiental destes sectores.  

Na ENEAPAI é apresentada uma caracterização da situação actual destes sectores e em 
relação à RH 4 – Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste, onde se insere a área de 
estudo, concluiu-se que a suinicultura e a avicultura apresentam uma pressão muito 
elevada e a bovinicultura (em regime intensivo) uma pressão média.  

No presente estudo com base nos resultados obtidos para a RH 4 avaliou-se para a área 
de estudo, a pressão dos sectores em análise (Figura 23 ). Na área de estudo não foi 
definido nenhum núcleo de acção prioritária (NAP) para a suinicultura, para a avicultura e 
para a bovinicultura. 
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Figura 23 – Efectivo pecuário referente à bonivicultura, à avicultura e à suinicultura  
estabelecidos pela ENEAPAI 

Fonte : ENEAPAI (MAOTDR e MADRP, 2007) 

 

Analisando a figura anterior constata-se: 

� os efectivos da bovinicultura e concelho de Sintra e na área de estudo variam 
entre 101 e 1000; 

� em relação aos efectivos da avicultura o número situa-se entre 10 000 e 50 000; 

� os efectivos da suinicultura são inferiores a 10 000. 

No que respeita à poluição de origem industrial, de acordo com o Plano Estratégico do 
Concelho de Sintra – Diagnóstico da Situação Actual, são conhecidas descargas 
clandestinas de águas residuais industriais nos colectores municipais domésticos, nos 
colectores pluviais e nas linhas de água do concelho. 

 

Área de estudo Concelho 
de Sintra  

Concelho 
de Sintra  

Concelho 
de Sintra  



 

 
 

Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental  

Relatório Síntese 
Caracterização da Situação Actual 

 

Imp – 5007_R2 Página 86 Dez-09 
 

5.4.3.5 Avaliação da sensibilidade dos recursos hídricos 

No que respeita às zonas sensíveis, que apresentem sinais de eutrofização, classificadas 
no âmbito da Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativa ao 
tratamento das águas residuais urbanas, verifica-se que a área de estudo não se encontra 
classificada neste âmbito (Figura 24 ). 

 

 

Figura 24 – Zonas sensíveis em termos de nutrientes 

Fonte : http://intersig-web.inag.pt/intersig 

 

Por outro lado, consta-se que a ribeira de Colares se encontra classificada como massa 
de água em risco, uma vez que não cumpre os objectivos ambientais de bom estado 
ecológico e/ou bom estado químico de acordo com a DQA, conforme é possível verificar 
na Figura 25 . 
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Figura 25 – Massas de água em risco 

Fonte : http://intersig-web.inag.pt/intersig 

 

5.4.3.6 Qualidade das águas superficiais 

No âmbito do presente estudo, e com o objectivo de caracterizar a qualidade da água na 
área a ser directa ou indirectamente afectada pelo projecto em análise, recorreu-se à 
análise dos dados de qualidade da água disponibilizados pelo INAG nas estações de 
monitorização da rede de qualidade de água superficial do Sistema Nacional de 
Informação de Recursos hídricos (SNIRH) próximos e representativos da área de estudo 

Assim, analisaram-se os dados da estação localizada mais próximo do curso de água que 
atravessa a área de projecto ou seja, a estação de Colares, cuja localização e principais 
características se apresentam na Figura 26 e Quadro 40 . 
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Figura 26 – Localização da estação de monitorização de qualidade da água superficial de 
Colares 

 

Quadro 40 - Características da estação de qualidade da água superficial seleccionada 

Código 21A/05 

Nome Colares 

Bacia Ribeiras do Oeste 

Sub-bacia Colares 

Rio Ribeira de Colares 

Entrada em funcionamento 10/2000 

Coord. X (m) 85629 

Coord. Y (m) 204834 

Altitude (m) 20 

Área drenada (km2) 37,66 

Distância à foz (km) 3,32 

Fonte : http://snirh.inag.pt 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se a análise comparativa da qualidade da água nos 
últimos 5 anos (entre 2004 e 2008) de acordo com os dados disponibilizados no SNIRH e 
tendo presente a “Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas 
características de qualidade para usos múltiplos”, proposta pelo INAG. De acordo com a 
classificação referida apresenta-se no Quadro 41 , para cada classe e qualidade definidas, 
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quais as características das respectivas águas, enquanto no Quadro 42  se apresentam, 
para cada parâmetro, os valores recomendados para cada classe definida. 

 

Quadro 41 – Características gerais das classes A e E de acordo com as suas características 
de qualidade para usos múltiplos 

Classe Qualidade Características gerais 

A Excelente 
Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas 
para satisfazer potencialmente as utilizações mais exigentes em 
termos de qualidade 

B Boa 
Águas com classe inferior à classe A, mas podendo satisfazer 
potencialmente todas as utilizações 

C Razoável 

Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para 
usos industriais e produção de água potável, após tratamento 
rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies 
menos exigentes), mas com reprodução aleatória; apta para 
recreio sem contacto directo 

D Má 
Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas 
para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola 
pode subsistir, mas de forma aleatória 

E Muito má 
Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria 
dos usos 

Fonte : http://snirh.inag.pt 

 

Quadro 42 – Classificação dos cursos de águas superficiais de acordo com as suas 
características de qualidade para usos múltiplos 

A B C D E 

Método de Cálculo 
Excelente Boa Razoável Má 

Muito 
má 

Parâmetros Unidade 

Percentil  Frequência MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX - 

Arsénio mg/l As 85 3 - 0,01 - 0,05 - - - 0,1 >0,1 

Azoto 
amoniacal mg/l NH4 85 8 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 4 >4 

Azoto Kjeldahl mg/l N 85 4 - 0,5 - 1 - 2 - 3 >3 

Cádmio mg/l Cd 85 3 - 0,001 - 0,005 - 0,005 - >0,005  

Carência 
bioquímica de 
oxigénio 

mg/l O2 85 8 - 3 - 5 - 8 - 20 >20 

Carência 
química de 
oxigénio 

mg/l O2 85 8 - 10 - 20 - 40 - 80 >80 

Chumbo mg/l Pb 85 3 - 0,05 - - - 0,1 - 0,1 >0,1 
Cianetos mg/l CN 85 3 - 0,05 - - - 0,08 - 0,08 >0,08 

Cobre mg/l Cu 85 3 - 0,05 - 0,2 - 0,5 - 1 >1 

Coliformes 
fecais /100 ml 85 8 - 20 - 2000 - 20000 - >20000  

Coliformes 
totais /100 ml 85 8 - 50 - 5000 - 50000 - >50000  

Condutividade µS/cm, 20ºC 85 8 - 750 - 1000 - 1500 - 3000 >3000 

Crómio mg/l Cr 85 3 - 0,05 - - - 0,08 - 0,08 >0,08 
Estreptococos 
fecais /100 ml 85 4 - 20 - 2000 - 20000 - >20000  

Fenois mg/l 
C6H5OH 85 4 - 0,001 - 0,005 - 0,01 - 0,1 >0,1 
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A B C D E 

Método de Cálculo 
Excelente Boa Razoável Má 

Muito 
má 

Parâmetros Unidade 

Percentil  Frequência MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX - 

Ferro mg/l Fe 85 3 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 >2 

Fosfatos P2O5 mg/l P2O5 85 8 - 0,4 - 0,54 - 0,94 - 1 >1 

Fósforo P mg/l P 85 8 - 0,2 - 0,25 - 0,4 - 0,5 >0,5 
Manganês mg/l Mn 85 3 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 >1 

Mercúrio mg/l Hg 85 3 - 0,0005 - - - 0,001 - 0,001 >0,001 

Nitratos mg/l NO3 85 8 - 5 - 25 - 50 - 80 >80 
Oxidabilidade - - 85 8 - 3 - 5 - 10 - 25 >25 

Oxigénio 
dissolvido 
(sat) 

% saturação 
de O2 

85 8 90 - 70 - 50 - 30 - <30 

pH Escala 
Sorensen 85 8 6,5 8,5 5,5 9 5 10 4,5 11 >11 

Selénio mg/l Se 85 3 - 0,01 - - - 0,05 - 0,05 >0,05 

Sólidos 
suspensos 
totais 

mg/l 75 8 - 25 - 30 - 40 - 80 >80 

Substâncias 
tensioacivas  

mg/l, sulfato 
de lauril e 
sódio 

85 4 - 0,2 - - - 0,5 - 0,5 >0,5 

Zinco mg/l Zn 85 3 - 0,3 - 1 - 3 - 5 >5 

- O pH, sendo um parâmetro muito dependente de características geomorfológicas, pode apresentar valores fora deste intervalo, sem contudo 
significar alterações de qualidade devidas à poluição. 

- Alteração de frequência ao Azoto Kjeldahl desde 2006.  

Fonte : http://snirh.inag.pt 
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Quadro 43 – Análise da qualidade da água na estação de monitorização de Colares 

Colares (21A/05) 2004 2005 2006 2007 2008

Parâmetros
Nº 

valores
Média Máximo

Classifica

ção

Nº 

valores
Média Máximo

Classificaç

ão

Nº 

valores
Média Máximo

Classificaç

ão

Nº 

valores
Média Máximo

Classificaç

ão

Nº 

valores
Média Máximo

Classificaç

ão

Azoto amoniacal (mg/l) 12 0,43 2,80 Má (D) 12 1,55 11,00 Muito má (E) 12 0,32 1,10 Boa (B) 12 0,35 1,30 Boa (B) 12 0,40 2,20 Razoável (C)

Cádmio total (mg/l) 4 0,4500 0,4500 Má (D) 3 (<) 0,00010 (<) 0,00010 Excelente (A) 3 0,0003 0,0003 Excelente (A) 3 0,0002 0,0002 Excelente (A) 3 (<) 0,00010 (<) 0,00010 Excelente (A)

CBO 5 dias (mg/l) 12 9,21 38,80 Muito má (E) 12 8,32 10,60 Má (D) 11 5,75 9,60 Má (D) 12 5,00 6,80 Razoável (C) 12 6,33 11,00 Má (D)

Chumbo total (mg/l) 4 0,002 0,002 Excelente (A) 3 0,01 0,01 Excelente (A) 3 0,01 0,01 Excelente (A) 3 (<) 0,002 (<) 0,002 Excelente (A) 3 (<) 0,002 (<) 0,002 Excelente (A)

Cianeto (mg/l) 0 - - - 0 - - - 3 (<) 0,005 (<) 0,005 Excelente (A) 3 (<) 0,005 (<) 0,005 Excelente (A) 3 (<) 0,005 (<) 0,005 Excelente (A)

Cobre total (mg/l) 4 0,002 0,003 Excelente (A) 3 0,006 0,013 Excelente (A) 3 0,012 0,031 Excelente (A) 3 0,002 0,003 Excelente (A) 3 0,003 0,005 Excelente (A)

Coliformes fecais 
(MPN/100ml)

12 78016,667 840000 Muito má (E) 8 42237,50 310000 Muito má (E) 12 10516,67 57000 Muito má (E) 12 9183,33 42000 Muito má (E) 12 76675,00 840000 Muito má (E)

Coliformes totais 
(MPN/100ml)

12 787416,667 9000000 Muito má (E) 8 453500,00 3400000 Muito má (E) 12 265366,67 2500000 Muito má (E) 12 82833,33 460000 Muito má (E) 12 527541,67 5900000 Muito má (E)

Condutividade de 
laboratório a 20ºC 
(uS/cm)

0 - - - 0 - - - 3 633,00 730,00 Excelente (A) 7 627,14 720,00 Excelente (A) 6 686,67 750,00 Boa (B)

Crómio total (mg/l) 4 0,001 0,001 Excelente (A) 3 0,002 0,002 Excelente (A) 3 0,001 0,001 Excelente (A) 3 (<) 0,001 (<) 0,001 Excelente (A) 3 (<) 0,001 (<) 0,001 Excelente (A)

Ferro total (mg/l) 4 0,143 0,299 Excelente (A) 3 0,69 1,92 Má (D) 3 0,37 0,82 Boa (B) 3 0,12 0,17 Excelente (A) 3 0,10 0,17 Excelente (A)

Fósforo total (mg/l) 8 1,576 4,300 Muito má (E) 11 1,81 2,60 Muito má (E) 11 1,06 2,40 Muito má (E) 12 1,22 2,10 Muito má (E) 12 1,09 2,00 Muito má (E)

Manganês total (mg/l) 4 0,054 0,082 Excelente (A) 3 0,09 0,19 Boa (B) 3 0,09 0,12 Boa (B) 3 0,05 0,09 Excelente (A) 3 0,03 0,03 Excelente (A)

Nitrato total (em NO3) 
(mg/l)

12 15,434 27,000 Razoável (C) 12 23,83 62,00 Má (D) 12 13,62 27,00 Razoável (C) 12 25,49 56,00 Má (D) 12 25,63 47,00 Razoável (C)

Ortofosfato total (em 
P2O5) (mg/l)

12 1,813 3,200 Muito má (E) 12 3,45 5,30 Muito má (E) 12 1,90 4,60 Muito má (E) 12 2,32 4,10 Muito má (E) 12 2,13 4,20 Muito má (E)

Oxigénio dissolvido - lab 
(%) 

11 99,000 126,000 Excelente (A) 12 91,42 104,00 Excelente (A) 12 109,58 147,00 Excelente (A) 12 108,92 147,00 Excelente (A) 11 110,27 135,00 Excelente (A)

pH - lab (-) 0 - - - 0 - - - 5 8,16 8,30 Excelente (A) 8 8,06 8,40 Excelente (A) 6 8,03 8,20 Excelente (A)

Sólidos suspensos totais 
(mg/l)

12 6,017 17,000 Excelente (A) 12 27,20 259,00 Muito má (E) 12 14,68 100,00 Muito má (E) 12 9,37 17,00 Excelente (A) 12 9,89 38,00 Razoável (C)

Zinco total (mg/l) 4 (<) 0,018 (<) 0,018 Excelente (A) 3 0,05 0,05 Excelente (A) 3 0,06 0,06 Excelente (A) 3 0,03 0,03 Excelente (A) 3 0,02 0,03 Excelente (A)  
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Em termos de qualidade da água e tendo presente que na análise dos resultados obtidos 
se considerou que a nível global a estação ficará classificada com a classe em que se 
insere o parâmetro com pior classificação, apresenta-se no Quadro 44  a classificação 
global. 

 

Quadro 44 – Classificação global na qualidade na água na estação de monitorização de 
Colares 

Estação   2004 2005 2006 2007 2008 

Classe Muito má (E) Muito má (E) Muito má (E) Muito má (E) Muito má (E) 

Colares 
(21A/05) Parâmetros 

responsáveis 

CBO5, coliformes 
totais e fecais, 

fósforo e 
ortofosfato total 

Azoto amoniacal, 
coliformes totais 
e fecais, fósforo, 
ortofosfato total e 

sólidos 
suspensos totais 

Coliformes totais 
e fecais, fósforo, 
ortofosfato total e 

sólidos 
suspensos totais 

Coliformes totais 
e fecais, fósforo, 
ortofosfato total 

Coliformes totais 
e fecais, fósforo e 
ortofosfato total 

 

De uma forma geral a água da ribeira de Colares encontra-se classificada como “Muito 
má” (classe E), em todos os anos do horizonte de análise (2004 a 2008), devido aos 
elevados teores de coliformes fecais, coliformes totais, fósforo e ortofosfatos registados ao 
longo dos 5 anos; tendo sido registadas melhorias apenas em dois parâmetros: azoto 
amoniacal (melhoria nos últimos 3 anos) e sólidos suspensos totais (melhoria nos últimos 
2 anos). 

Apesar de a qualidade da água ser classificada na globalidade como “Muito má” (E), 
verifica-se que vários parâmetros apresentam valores enquadráveis na classe A 
(Excelente) para a totalidade dos anos analisados, nomeadamente, o cianeto, cobre, 
crómio, oxigénio dissolvido, pH e zinco. 

Em resumo, conclui-se que a água ribeira de Colares apresenta muito má qualidade, 
encontrando-se extremamente poluída e inadequada para a maioria dos usos. 

 

5.5 Solos 
Para a caracterização dos solos da área de estudo consultou-se a cartografia publicada 
pela DGADR - Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (ex-IDRHRa), uma 
vez que se encontram publicadas as cartas de solos e de capacidade de uso do solo 
(série SROA/CNROA/IEADR) à escala 1:50 000 para esta zona. No Desenho 5  e 
Desenho 6 apresentam-se, respectivamente, as cartas de solos e de capacidade de uso 
do solo para a área em estudo.  

Para completar a caracterização dos solos na área de implantação do projecto, consultou-
se ainda a informação constante no Atlas do Ambiente, disponibilizada pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (ex-Instituto do Ambiente), nomeadamente no que se refere à 
carta litológica. Na Figura 27  apresenta-se o extracto da referida carta para a totalidade 
da área de estudo. 

5.5.1 Unidades litológicas 

A Figura 27  apresenta a carta litológica da área de estudo, da sua análise, constata-se 
que, do ponto de vista das unidades litológicas, a área de estudo se desenvolve 
integralmente sobre Formações Sedimentares constituídas por arenitos, conglomerados, 
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calcários, calcários dolomíticos, calcários margosos e margas. Na zona Norte da área de 
estudo, verifica-se a existência de Rochas Eruptivas Vulcânicas constituídas por mantos e 
tufos basálticos ou brechas vulcânicas (na zona de Casal da Granja), assim como a Este 
na zona de Vila Verde. 

 

Figura 27 – Formações litológicas abrangidas pela área de estudo 

 

5.5.2 Tipologia de solos 

Da análise do Desenho 5 , as principais famílias que ocorrem na área de estudo são as 
que se indicam no quadro seguinte. 

 

Quadro 45 – Unidades pedológicas dominantes na área de estudo  

Classificação Sigla 

Solos incipientes  

Aluviossolos modernos, calcários (para-solos calcários), de textura pesada Aac 

Afloramentos rochosos de calcários ou dolomias Arc 

Solos de baixas (coluviossolos), calcários (para-solos calcários), de textura pesada Sbac 

Solos calcários pardos  

Solos calcários pardos dos climas sub-húmidos e semiáridos normais, de magras e 
calcários compactos inter-estratificados Pcsd 

Solos calcários pardos dos climas sub-húmidos e semiáridos para-litossolos, de outros 
calcários compactos (não travertinos) Pcdc 

Solos argiluviados pouco insaturados  

Solos mediterrâneos, vermelhos ou amarelos, de materiais calcários, normais, de calcários 
compactos ou dolomias Vcd 
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A área de estudo desenvolve-se essencialmente sobre complexos de solos calcários e 
incipientes com a presença de afloramentos rochosos de calcários (Pcdc+Pcsd+Arc), 
coluviossolos (Sbac) e de complexos de solos argiluviados pouco insaturados (Vcd+Pcdc). 

Os solos do tipo incipiente são derivados de rochas consolidadas, com baixa espessura e 
elevada pedregosidade, sendo limitados por rocha dura a menos de 50 cm de 
profundidade e constituídos em regra por uma sequência de horizontes ABCR: 

� Horizonte A: é constituído por corpos de plantas e animais vivos em decomposição; 
horizonte mineral formado à superfície ou por baixo do horizonte O (dominado por 
material orgânico não decomposto ou parcialmente decomposto), em que a 
estrutura original da rocha foi suprimida; pode ter acumulação de matéria orgânica 
humificada, misturada com a fracção mineral, resultando de processos 
relacionados com a superfície, como cultivo e pastoreio. 

� Horizonte B: é constituído por solo mineral, incluindo compostos inorgânicos 
resultantes da mineralização, migrados a partir do horizonte A e misturados com o 
material originário meteorizado; a principal característica é a supressão de toda ou 
grande parte da estrutura da rocha original; pode também haver concentração de 
materiais migrados ao longo dos horizontes, isolada ou em combinação com ferro, 
alumínio, húmus, carbonatos ou sílica.  

� Horizonte C: é representado pelo material originário (rocha-mãe), mais ou menos 
intacto, pouco afectado por processos pedogénicos; consiste principalmente em 
camadas minerais; raízes de plantas podem penetrar neste horizonte, que 
providencia um importante meio de crescimento. Camadas com acumulação de 
sílica, carbonatos ou gesso podem ser incluídos no horizonte C, excepto se a 
camada tiver sido obviamente afectada por processos pedogénicos; nesse caso 
será um horizonte B.  

� Horizonte R: rocha-mãe não meteorizada, como o granito e o basalto; a cama da 
rocha poderá conter algumas fendas, mas estas são tão poucas e tão pequenas 
que poucas raízes conseguirão penetrar; as fendas podem estar preenchidas com 
argila ou outro material. 

Os solos calcários pardos são solos pouco evoluídos de perfil AC ou AR ou ABC, 
formados a partir de rochas calcárias, com percentagem variável de carbonatos ao longo 
de todo o perfil. A textura destes solos é geralmente mediana ou pesada, sendo a 
percentagem de areia grossa quase sempre baixa, inferior a 25 %. Estes solos têm cores 
pardacentas, sem as características próprias dos Barros, e desenvolvem-se regra geral 
sobre relevo normal.  

Os solos argiluviados pouco insaturados são solos evoluídos em que o horizonte B 
apresenta um grau de saturação superior a 35%. Neste tipo de solos a textura das 
camadas superficiais é geralmente ligeira ou mediana. No horizonte B a percentagem de 
argila aumenta muito, dando à curva de distribuição do material coloidal a forma 
característica dos Solos Argiluviados.  

O teor orgânico é baixo em solos não sujeitos à cultura agrícola e decresce rapidamente 
com a profundidade. A relação C/N é baixa e verifica-se uma rápida decomposição dos 
restos vegetais ou animais.  

Existe ainda uma zona no interior da área de estudo, no local de implantação da linha de 
água mais próxima da estrada EM 603, onde os solos predominantes são coluviossolos. 
Estes solos têm origem coluvial, ou seja, por acumulação de depósitos muito variados, por 
acção da gravidade em vales, depressões ou base de encostas, apresentam 
frequentemente toalha freática dentro da profundidade normal de observação e relevo 
plano. Na época seca, a toalha freática atinge níveis mais baixos, o que pode provocar 
uma dessecação das camadas superficiais, prejudicando certamente o coberto vegetal. 
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Os coluviossolos são solos incipientes em que os processos de formação do solo não 
actuaram ainda tempo suficiente para provocar quaisquer diferenciações, a não ser, em 
muitos casos, uma certa acumulação de matéria orgânica à superfície, a qual nunca é 
muito grande porque, dado o bom arejamento dessa camada superior, a mineralização 
processa-se rapidamente. 

Finalmente, os solos de toda a área de estudo encontram-se associados a afloramentos 
rochosos de composição litológica de calcários ou dolomias. 

5.5.3 Capacidade de uso do solo 

No Desenho 6  apresenta-se a carta de capacidade de uso do solo na área de estudo, a 
partir da qual é possível constatar que a maioria dos solos apresenta uma baixa aptidão 
agrícola, caracterizada como classe de capacidade de uso do tipo C e D. Ocorrendo 
pontualmente solos da classe B, não se verificando a existência de solos da classe A. 

No quadro seguinte indicam-se as classes e subclasses de capacidade de uso do solo que 
ocorrem no interior da área de estudo. 

 

Quadro 46 – Classes de capacidade de uso do solo dominantes na área de estudo 

Classes Sub-classe 

Classe B  - Solos que apresentam limitações moderadas, susceptíveis de utilização agrícola 
moderadamente intensiva 

Limitações do solo especialmente na zona radicular Bs 

Classe C - Solos com limitações acentuadas, susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva 

Limitações resultantes de erosão e escorrimento superficial Ce 

Classe D  - Solos com limitações severas, não susceptíveis de utilização agrícola; poucas ou 
moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal 

Limitações resultantes de erosão e escorrimento superficial De 

Classe E  - Solos com limitações muito severas, incluindo limitações para pastagens, matos e 
exploração florestal, não susceptíveis de qualquer utilização agrícola 

Limitações resultantes de erosão e escorrimento superficial Ee 

 

Os solos incipientes dominantes em toda a área de estudo (Ce e De) apresentam 
limitações acentuadas ou severas a um uso produtivo directo devido a problemas de 
espessura efectiva. A pedregosidade elevada e a presença de afloramentos rochosos 
contribuem para uma baixa fertilidade do solo. O risco de erosão é elevado ou muito 
elevado, sendo este tipo de solos susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva ou 
prestam-se a pastagens, exploração de matos ou floresta. 

Regista-se, na zona correspondente aos solos coluviais (local de desenvolvimento da linha 
de água mais próxima da estrada EM 603), uma mancha muito pequena de solos de 
classe de capacidade de uso B, correspondente a um solo com moderadas limitações, e 
susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva. Esta mancha é parcialmente 
concordante com a área classificada no regime legal da Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
como se pode verificar no Desenho 13 . 

Pontualmente, junto ao limite Sudeste da área de estudo, regista-se ainda a ocorrência de 
solos da classe E, correspondente a solos com limitações muito severas, não susceptíveis 
de qualquer utilização agrícola. 
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No tocante à área específica de implantação, não se prevê a afectação de qualquer 
parcela de solos da classe A. 

 

5.6 Uso do Solo 
A leitura da ocupação do solo de uma zona permite completar a análise da realidade local, 
surgindo de forma complementar aos aspectos morfológicos / fisiográficos. De facto, a 
ocupação do solo espelha, em última análise, o resultado da complexa interacção entre o 
Homem e o meio, onde são tão relevantes os condicionalismos naturais como o esforço 
cultural do Homem para um aproveitamento dos recursos.  

Para a caracterização da ocupação do solo na área de estudo recorreu-se a uma 
metodologia que incluiu, numa primeira fase, a análise da carta de ocupação do solo com 
base no CORINE Land Cover 2006, disponibilizada pelo IGP - Instituto Geográfico 
Português, e numa segunda fase, recorrendo a visitas de campo ao local. Com base no 
conhecimento adquirido sobre a área de estudo, e através da análise interpretativa de 
ortofotomapas à escala 1:2 000 da área de estudo, foi elaborada uma carta de uso do solo 
à escala 1:5 000, que se apresenta no Desenho 7 . 

De referir que a análise deste descritor poderá ser complementada com a análise do 
Desenho 8  (Carta de biótopos). 

5.6.1 Caracterização 

A área em estudo insere-se na zona saloia de Sintra, encontrando-se limitada a Norte pelo 
Casal de Meirames, constituído por pequenas quintas, a Oeste pela via rodoviária EM 603 
e pelo estabelecimento de turismo rural “Quinta Verde Sintra”, a Este por terrenos 
agrícolas e a Sul pela povoação de Cabriz e pela serra de Sintra.  

A cartografia da ocupação do solo reveste-se de grande importância, já que permite a 
constituição de uma base de trabalho para a análise e evolução da ocupação do solo. 
Foram identificados no interior da área de estudo os seguintes principais usos (Desenho 
7):  

� Área agrícola: 

Pastagens; 
� Área florestal: 

Povoamento florestal misto / Mata atlântica; 
� Espaço natural: 

Linha de água / Galeria ripícola; 

Área em regeneração natural / Matos. 

 

Na Figura 28  apresenta-se uma fotografia com a vista geral da propriedade, 
exemplificativa dos vários usos existentes: 
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Figura 28 – Vista geral da área de estudo 

 

A área de estudo ocupa cerca de 50 ha, composta maioritariamente por pastagens 
seguidas de zonas de ocupação florestal. No Quadro 47  apresenta-se a área ocupada por 
cada classe de uso do solo na área de estudo, de acordo com o representado no 
Desenho 7 . 

 

Quadro 47 – Classes de uso do solo na área de estudo  

Classes de uso do solo Área (ha) % do total 

Área agrícola - - 

Pastagens 32,4 65,1 

Área florestal - - 

Povoamento florestal 
misto / Mata atlântica 14,8 29,7 

Espaço natural - - 

Linha de água / Galeria 
ripícola 1,1 2,2 

Área em regeneração 
natural / Matos 1,5 3,0 

Total 49,8 100 

 

Da leitura do quadro anterior é possível constatar que a classe de uso do solo dominante 
corresponde a pastagens (ocupam 65,1% da área de estudo), não ocorrendo qualquer 
ocupação urbana nem edificada no interior da área em estudo. As edificações ocorrem 
apenas na zona periférica da área de estudo e são constituídas por moradias e pequenas 
quintas. 

No que se refere às classes de uso do solo presentes na área de estudo, é possível 
verificar o seguinte: 

Área agrícola / pastagens 

A ocupação da área de estudo é maioritariamente agrícola, com predomínio de terrenos 
aráveis. Em visitas efectuadas ao local foi possível observar que as áreas agrícolas são 
compostas ciclicamente por terrenos lavrados e por pastagens naturais, constituídas por 
gramíneas (Figura 29  e Figura 30 ). 

Pastagens 

Galeria 
ripícola 

Povoamento 
florestal 
misto  
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As pastagens são intercaladas com os espaços florestais e os espaços naturais. 

  

Figura 29 – Terreno arado Figura 30 – Pastagens 

 

Povoamentos florestais mistos / mata atlântica 

A ocupação florestal ocupa uma área representativa (29,7%) no interior da área de estudo, 
encontrando-se os povoamentos florestais agrupados em 5 grandes manchas. 

Os povoamentos florestais, sob a forma de núcleos de árvores, são compostos por várias 
espécies de pinheiros e com sub-coberto arbustivo constituído por matos (Figura 31 ).  

Dada a proximidade à serra de Sintra, os povoamentos florestais da área de estudo, 
assemelham-se à Mata Atlântica aí existente, embora com muito menores dimensões. 

 

Figura 31 – Mata atlântica 

 

Linha de água / galeria ripícola 

O terreno é atravessado longitudinalmente por duas linhas de água, sendo que apenas 
uma delas é expressiva (a que se encontra mais próxima da estrada EM603), 
apresentando uma galeria ripícola de composição arbóreo-arbustiva bem desenvolvida 
(Figura 32  e Figura 33 ). 
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Figura 32 - Linha de água Figura 33 – Galeria 
ripícola / linha de água 

 

Área de regeneração natural / matos 

Ainda que de forma pouco representativa, verifica-se a ocorrência, na área de estudo, de 
espaços sem qualquer intervenção, designados por áreas de regeneração natural. Estas 
áreas encontram-se actualmente colonizadas por matos e vegetação arbustiva (Figura 34 ). 

As áreas de regeneração natural ocupam apenas duas manchas, localizadas no topo 
Norte e Sudeste da área de estudo. 

 

Figura 34 – Áreas de regeneração natural / matos 

 

5.7 Ecologia 

5.7.1 Área de estudo 

A área de implantação do empreendimento corresponde a cerca de 50 ha e localiza-se a 
Sul da povoação de Casal da Granja, junto à estrada municipal EM603, nas freguesias de 
São Martinho, Santa Maria e São Miguel do concelho de Sintra. No entanto, foi 
considerado como local de estudo uma área mais abrangente, de 1601,59 ha que, para 
além das duas freguesias referidas, ocupa ainda parte das freguesias de Terrugem e São 
João das Lampas (Figura 35 ). 
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Figura 35 – Área de estudo alargada para o estudo da Ecologia 

 

Embora a área prevista para a construção do empreendimento não esteja inserida no 
território do Parque Natural de Sintra-Cascais, aproximadamente 33% da área de estudo 
(mais abrangente) insere-se nos limites da referida área protegida. O Sitio PT0008 Sintra-
Cascais situa-se a cerca de 1,5 km da área considerada para este estudo e a 3,2 km da 
área proposta para a instalação do empreendimento. 

A presença humana na região em que se insere este projecto data do Paleolítico, pelo que 
a vegetação foi fortemente condicionada pelas actividades humanas ao longo dos tempos, 
sendo que, mais recentemente, a região foi afectada por inúmeros fogos florestais que 
condicionaram a existência de vegetação autóctone e favoreceram o aparecimento de 
espécies invasoras. 

5.7.2 Metodologia 

O descritor de ecologia deste relatório baseou-se na recolha exaustiva de toda a 
informação disponível para a flora, fauna, biótopos e habitats. A nível bibliográfico, 
utilizaram-se dados específicos desta região ou, em alternativa, obtidos o mais próximo 
possível da área de estudo. Na maior parte dos casos coincidiram com a quadrícula UTM 
10x10km onde o projecto se localiza (MC69), uma vez que se trata da escala a que a 
maior parte da informação relativa à distribuição de espécies de fauna (e de alguma flora) 
se encontra disponível. 
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5.7.2.1 Identificação de grandes condicionantes 

Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) onde se sobrepuseram os elementos vectoriais do projecto aos limites 
das Áreas Protegidas e Sítios da Rede Natura 2000 (SIC e ZPE). Verificou-se ainda se o 
local em estudo faz parte de alguma Área Importante para as Aves (IBA – estatuto 
atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a avifauna) 
recorrendo para tal à obra de Costa et al. (2003). 

5.7.2.2 Flora e Vegetação 

Trabalho de Campo 

Para a caracterização da flora e vegetação foi efectuada uma saída de campo (7 de 
Outubro de 2006) com o objectivo de identificar os biótopos e habitats presentes na área 
de estudo e as espécies florísticas que os caracterizam. A inventariação das espécies 
florísticas foi efectuada com base em duas metodologias: o método dos quadrados e 
amostragens não sistemáticas. Tendo em conta as características das comunidades 
florísticas, determinou-se que as dimensões dos quadrados a amostrar seriam de 5x5m 
(25 m2). Foi amostrado um total de 8 quadrados, para os quais foram identificadas todas 
as espécies florísticas presentes (Figura 36 ). 

 

 

Figura 36 – Pontos de amostragem de flora e avifauna 
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De modo a complementar o mais possível o inventário florístico para a área de estudo, 
foram ainda efectuadas amostragens não sistemáticas em que se procedeu ao registo de 
todas as espécies observadas durante as deslocações entre pontos de amostragem. 

Pesquisa Bibliográfica 

De modo a obter o máximo de informação possível para a área de estudo foi efectuada 
uma pesquisa bibliográfica onde se procurou os trabalhos mais relevantes sobre flora e 
vegetação da região (Quadro 48 ).  

 

Quadro 48 – Trabalhos bibliográficos consultados sobre a flora e vegetação  
da região em estudo 

Título Autor/Ano publicação 

Comunidades Vegetais com interesse para a 
conservação no Centro Oeste Olissiponense 
(Loures-Mafra-Sintra) 

Calado, Espírito-Santo & 
Costa 1999 

Vegetação da Serra de Sintra Costa et al 1993 

 

Consulta de Especialistas 

De modo a completar a informação obtida durante o trabalho de campo e pesquisa 
bibliográfica efectuou-se um pedido de informação ao Instituto da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade, solicitando informação sobre as espécies de maior interesse 
para a conservação ocorrentes na área de estudo, a qual foi cedida à escala 10x10km. 

5.7.2.3 Fauna 

Foi efectuada uma saída de campo como objectivo de se proceder à caracterização da 
fauna da área de estudo. Durante a saída de campo as amostragens incidiram sobre os 
grupos de vertebrados com maior probabilidade de serem afectados por uma intervenção 
terrestre: anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Para além do trabalho de campo foram 
ainda consultadas diversas fontes bibliográficas e especialistas, com o objectivo de 
compilar toda a informação disponível e relevante para a área de estudo. 

De modo a filtrar a informação obtida através dos diferentes tipos de fontes discriminou-se 
a ocorrência das espécies em provável, muito provável ou confirmada, de acordo com os 
critérios apresentados no Quadro 49 . 
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Quadro 49 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies 
inventariadas para a área de estudo 

Tipo de ocorrência 
Grupo 

Provável Muito provável Confirmado 

Anfíbios e 
répteis 

a espécie ocorre em 
entre uma e quatro das 
quadrículas 10x10km 
adjacentes à qual se 

insere a área de estudo 

a espécie ocorre em, 
pelo menos, cinco das 
quadrículas 10x10km 
adjacentes à qual se 

insere a área de estudo 

a espécie foi 
inventariada durante o 

trabalho de campo e/ou 
está confirmada para a 
quadrícula 10x10km em 
que a área de estudo se 

insere (sendo 
característica dos 
biótopos que aí 

ocorrem) 

Aves 

a zona em estudo faz 
parte da  área de 

distribuição conhecida 
para a espécie de 
acordo com dados 

recentes (critério válido 
apenas para as aves de 

rapina) 

-- 

a espécie foi 
inventariada durante o 

trabalho de campo 
(incluindo inquéritos) 

e/ou  a espécie ocorre 
na quadrícula 10x10km 
em que área de estudo 

se insere (sendo 
característica dos 
biótopos que aí 

ocorrem) 

Mamíferos 

a espécie ocorre na 
quadrícula 50x50km em 
que área de estudo se 

insere 

a espécie ocorre na 
quadrícula 50x50km em 
que área de estudo se 

insere e é muito 
abundante no território 

nacional 

a espécie foi 
inventariada durante o 

trabalho de campo 
(incluindo inquéritos) 
e/ou está confirmada 
para a locais muito 

próximos da área de 
estudo (sendo 

característica dos 
biótopos que aí 

ocorrem) 

 

Trabalho de Campo 

O trabalho de campo realizado decorreu no dia 7 de Outubro de 2006, e foi principalmente 
orientado para o levantamento de dados de avifauna na área prevista para a instalação do 
empreendimento. 

A metodologia utilizada permitiu detectar as espécies presentes, mas também determinar 
valores de abundância, densidade, riqueza específica e diversidade para a área de estudo.  

Para a caracterização da comunidade de aves foi utilizado um método pontual, que 
consiste no registo dos contactos obtidos por um observador em pontos de escuta, 
durante um período temporal estabelecido previamente (Bibby et al. 1992; Rabaça 1995). 
Foram realizados no total de 7 pontos de amostragem. A localização dos mesmos foi 
determinada de modo a que estivessem uniformemente distribuídos por toda a área de 
estudo, de forma a amostrar o máximo de biótopos presentes na região (Figura 36 ). 

As contagens tiveram a duração de 5 minutos de modo a maximizar o número de pontos 
amostrados (Bibby et al. 1992). A metodologia consistiu na deslocação do observador até 
ao local previamente estabelecido (com o auxílio de um GPS), permanecendo imóvel e em 
silêncio durante 5 minutos, de modo a permitir o regresso de aves que se tivessem 
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afastado com a sua chegada ao local. Ao longo do período de contagem o observador 
anotou todos os contactos com aves, visuais ou auditivos, especificando a espécie e o 
número de indivíduos. Foram discriminadas as observações para duas bandas de 
distância fixas (<50 m; 50 a 100 m) e uma sem limite de distância (>100 m) (Rabaça 1995). 

No que diz respeito aos parâmetros considerados para o presente estudo há a referir o 
seguinte:  

� A riqueza específica consiste no número de espécies por ponto de amostragem ou 
por área de estudo. Para o seu cálculo foram consideradas as espécies 
detectadas nas duas primeiras bandas (<50 m; 50 a 100 m); 

� A abundância relativa consiste no número de indivíduos por ponto de amostragem 
ou por área de estudo. Foram apenas considerados os indivíduos detectados nas 
duas primeiras bandas (<50 m; 50 a 100 m); 

� A densidade (D) foi obtida através da fórmula D = n / A, onde n é o número de 
contactos registados dentro de um raio fixo e A corresponde à área da 
circunferência com um raio de 100 m (A=31415,93m2) (Bibby 1992, Rabaça 1995). 
Para os cálculos da densidade foram contabilizadas as aves detectadas nas duas 
primeiras bandas (<50 m; 50 a 100 m); 

� O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) foi calculado através da fórmula 
H’=-∑pi log pi, em que pi é a proporção da espécie relativamente ao total 
inventariado na amostra. 

De modo a melhor caracterizar a comunidade de aves de rapina presentes na área de 
estudo, foram registadas, para além das observações nos pontos de escuta, todas as 
observações feitas durante as deslocações no local. 

Pesquisa Bibliográfica 

No que concerne à pesquisa bibliográfica, a caracterização da fauna baseou-se nas bases 
de dados do ICNB, sempre que possível, e na consulta de obras de referência locais e 
nacionais para cada um dos grupos faunísticos. 

Assim, a inventariação da herpetofauna foi feita com base nos dados do ICNB disponíveis 
para as quadrículas 10x10km MC69, inventariadas no âmbito do novo atlas da 
herpetofauna, que se encontra em fase de publicação, e no trabalho de Godinho et al. 
(1999).  

Para o grupo dos quirópteros a inventariação foi efectuada com base na informação 
disponibilizada pelo ICNB e pela análise do trabalho de Rainho et al. (1998), no qual é 
feita uma inventariação dos abrigos e espécies de quirópteros presentes na área de 
estudo. O trabalho de Palmeirim (1990) também foi analisado de forma a completar a 
informação disponível.  

Os restantes grupos de mamíferos foram estudados com base na informação disponível 
no Parque Natural de Sintra-Cascais, com base na consulta do Novo Atlas dos mamíferos 
de Portugal e em outras obras de referência. 

Para a caracterização da comunidade avifaunística foram utilizados os dados do “Novo 
Atlas das Aves Nidificantes em Portugal” (gentilmente cedidos pelo ICNB) relativos às 
quadrículas MC69. Considerou-se que a escala da informação (quadrículas UTM 10x10km) 
é satisfatória para inferir acerca da presença das espécies deste grupo na área de estudo. 

No Quadro 50  apresenta-se a listagem dos principais trabalhos consultados para a 
caracterização da fauna da área de estudo. 
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Quadro 50 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da área de estudo 

Grupo Referência Escala de apresentação da 
informação 

Araújo et al. 1997 Quadrículas 10x10km 
Herpetofauna 

Godinho et al. 1999 Quadrículas 10x10km 

Aves Palma et al. 1999 Nível Nacional 

Palmeirim 1990 Nível nacional 

Palmeirim & Rodrigues 1992  Nível nacional Mamíferos 

Mathias et al. 1999 Quadrículas 50x50km 

 

Consulta de Especialistas 

De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida foram contactados 
especialistas ou entidades que trabalham na área de estudo e/ou possuem informação 
para o local. O Quadro 51  resume o grupo faunístico e a respectiva fonte que cedeu os 
dados, assim como a escala a que se encontram. 

 
Quadro 51 – Resumo das entidades contactadas e informação recebida 

Grupo faunístico  Entidade / Investigador Escala 

Aves1 Instituto da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade (ICNB) Quadrícula 10x10km 

Morcegos Instituto da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade (ICNB) Quadrícula 10x10km 

1 Novo Atlas das Aves Nidificantes de Portugal Continental (em elaboração) 

 

Índice de Valorização da Fauna (IVF) 

Num procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é fundamental que seja 
perceptível a importância das espécies de vertebrados ocorrentes numa determinada área 
de estudo. Para tal foi desenvolvido um Índice de Valorização da Fauna (IVF) através da 
atribuição de valores pontuais a cada um dos taxa identificados (Bio3, 2006). Este método 
foi desenvolvido a partir da metodologia proposta inicialmente por Palmeirim et al. (1994) 
para um plano de ordenamento de uma área protegida, tendo sido adaptado no sentido de 
ser aplicado a procedimentos de AIA e valorização de áreas naturais.  

Para caracterizar as espécies de cada grupo de vertebrados terrestres considerado – 
herpetofauna, avifauna e mamofauna – foi seleccionado um conjunto de variáveis 
considerado óptimo e que abrange aspectos da fisiologia, as áreas de distribuição e os 
estatutos de conservação dos taxa (legislação e estatutos nacionais e internacionais). As 
variáveis escolhidas para cada grupo faunístico e as respectivas categorias de pontuação 
encontram-se representadas no Anexo E . Para que a aplicação do índice seja simples e 
expedita, cada variável foi dividida em categorias às quais foi atribuída uma pontuação de 
0 a 10. O valor de IVF é obtido através da média aritmética de todas as variáveis 
seleccionadas para cada grupo faunístico. O valor máximo que uma espécie pode obter é 
10.  

As espécies com um IVF igual ou superior a 5,0 são consideradas de elevado interesse 
para a conservação. A principal função deste índice é distinguir quais as espécies de 



 

 
 

Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental  

Relatório Síntese 
Caracterização da Situação Actual 

 

Imp – 5007_R2 Página 106 Dez-09 
 

maior valor conservacionista, sendo que a hierarquia estabelecida entre elas não é tão 
relevante e será função de uma análise regional mais enquadrada. 

5.7.2.4 Biótopos e Habitats 

Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se 
definem do seguinte modo: 

� Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 
2000 e que constam do DL. 49/2005 de 24 de Fevereiro. 

� Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies 
faunísticas e florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma 
biocenose, a qual é constituída por animais e plantas que se condicionam 
mutuamente e que se mantêm através do tempo num estado de equilíbrio 
dinâmico. O biótopo pode ser ecologicamente homogéneo ou consistir num 
agrupamento de diferentes entidades biológicas (Font Quer 2001). 

Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais habitats da Rede 
Natura 2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais habitats não é 
possível, quer por aspectos taxonómicos, quer por limitações de campo. 

Caracterização de biótopos e habitats 

A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi feita como base em 
ortofotomapas e no trabalho de campo. Através da foto-interpretação dos ortofotomapas 
foram delineados os polígonos correspondentes aos diversos tipos de ocupação do solo 
presentes na região. Durante o trabalho de campo, procedeu-se à identificação dos 
biótopos e/ou habitats existentes em cada polígono. Toda a informação obtida foi 
referenciada no SIG para o sistema de coordenadas Hayford-Gauss (Datum de Lisboa – 
militar), tendo sido a escala de digitalização das parcelas de 1:5000. 

Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, considerados de 
interesse comunitário e cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 
conservação, foram identificados por consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000) e análise da listagem de espécies vegetais obtida durante o trabalho 
de campo ou confirmação directa in situ. 

Índice de Valorização dos Biótopos (IVB) 

O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da aplicação de 
um Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al., não publ.). Este é 
calculado através da média aritmética de 6 variáveis, cujos parâmetros variam de 0 a 10, 
sendo este último o valor máximo que cada biótopo pode apresentar. A sua importância 
conservacionista é atribuída através da comparação dos respectivos valores, verificando-
se se a classificação obtida é congruente com a realidade ecológica, de modo a 
salvaguardar hierarquias ambíguas deste ponto de vista. As variáveis utilizadas são as 
seguintes: 

1. Inclusão no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril (alterado pelo Decreto-
Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro); 

2. Grau de raridade a nível nacional; 

3. Grau de naturalidade; 

4. Tendência de distribuição a nível nacional; 

5. Capacidade de regeneração; 

6. Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou 
endémicas. 
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5.7.2.5 Caracterização de áreas de maior relevância ecológica 

A delimitação das áreas de maior relevância ecológica foi efectuada durante o trabalho de 
campo e através da análise detalhada das informações bibliográficas e carta de biótopos 
obtida. Os critérios para a sua escolha basearam-se nas seguintes características dos 
biótopos: 

1) Áreas com presença de habitats ou espécies prioritárias de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro; 

2) Áreas com presença de espécies animais ou vegetais com estatuto CR, EN ou 
VU em Portugal ou a nível internacional ou SPEC 1 de acordo com os critérios 
da BirdLife International para a avifauna; 

3) Áreas com presença de habitats e espécies animais ou vegetais incluídas no 
Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro e consideradas raras a nível 
nacional ou sujeitos a legislação específica de protecção. 

5.7.3 Resultados 

5.7.3.1 Grandes condicionantes 

A área proposta para a implementação do empreendimento não se encontra inserida em 
nenhuma Área Protegida ou Sítio da Rede Natura 2000 (SIC e ZPE). Verificou-se ainda 
que o local em estudo não faz parte de nenhuma Área Importante para as Aves (IBA – 
estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a 
avifauna). 

5.7.3.2 Flora e Vegetação 

Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica 

De acordo com a tipologia Biogeográfica de Portugal Continental, apresentada por Costa 
et al. (1998), a área de estudo está localizada na Região Mediterrânica, Sub-Região 
Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Gaditano-
Onubo-Algarviense, Sector Divisório-Português, Subsector Oeste-Estremenho, 
Superdistrito Olissiponense. 

Segundo Costa et al. (1998), o Superdistrito Olissiponense é uma área de grande 
diversidade geológica. A paisagem agrária de minifúndio de pequenas hortas e pomares 
separadas por sebes de Prunus spinosa subsp. insititiodes (Lonicero hispanicae-Rubetum 
ulmifoliae prunetosum insititiodis) é muito típica desta unidade. Asparagus albus, Acanthus 
mollis, Ballota nigra subsp. foetida, Biarum arundanum, B. galiani, Cachrys sicula, 
Capnophyllum peregrinum, Ceratonia siliqua, Convolvulus farinosus, Rhamnus oleoides, 
Reichardia e Scrophularia peregrina, são alguns táxones que ocorrem neste Superdistrito 
e que ajudam a caracterizá-lo. Considera-se endémico deste território o Omphalodes 
kuzinskyanae. Dos solos vérticos deste território são características as séries de 
vegetação constituídas por zambujal arbóreo com alfarrobeiras (Viburno tini-Oleetum 
sylvestris) que, por degradação, resulta no Asparago albi-Rhamnetum oleoidis e no 
arrelvado Carici depressae-Hyparrhenietum hirtae. Nas rochas vulcânicas ácidas e nos 
arenitos observam-se sobreirais (Asparago aphylli-Quercetum suberis) que têm como 
etapa de substituição um tojal endémico do território: o Halimio lasianthi-Ulicetum minoris. 
Nos cambissolos calcários a série florestal é a de carvalhal cerquinho Arisaro-Querceto 
broteroi S.. Nesta unidade biogeográfica, o juncal Juncetum acutiflori-valvati ocorre em 
biótopos edafo-higrófilos. Alguns dos endemismos de maior destaque ocorrem nas arribas 
marítimas calcárias como sejam a comunidade aerohalina Limonetum multiflori-virgigati e 
o sabinal Querco-Juniperetum turbinatae. 
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Elenco florístico e estatuto de conservação 

Foram registados 115 taxa como potenciais para a área estudada (Anexo E ). Do total de 
taxa florísticos inventariados, 8 são endemismos de graus diferentes (Quadro 52 ): 6 
lusitânicos e 2 ibéricos. Relativamente às espécies protegidas por legislação nacional 
foram identificadas as referidas no quadro seguinte. 

 

Quadro 52 – Lista dos endemismos e espécies com estatuto de conservação (de acordo com Dray, 
1985 e ICNB, 1990) inventariadas para a área de estudo, biótopos onde são características e 

presença na Convenção de Berna e Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro (R – Rara, V – 
Vulnerável, nA – endémicas não ameaçadas, E – em Perigo) 

Família Espécie Endemismo  
Decreto-Lei n.º 

49/2005 de 24 de 
Fevereiro 

Convenção 
de Berna 

Dray 
1985 

ICN 
1990 Biótopo 

Caryophyllaceae Silene longicilia Portugal Anexos BII, BIV Anexo I R V 

Solos calcários 
e fissuras de 

rochas 
calcárias 

Cruciferae Arabis sadina  Anexos  BII IV V Anexo I R V 
Fendas de 

rochas 
calcárias 

Cruciferae 
Ionopsidium 
acaule Portugal  Anexo I V V Sítios secos e 

arenosos 

Empetraceae Corema album 
Península 
Ibérica e 
Açores 

    Sítios secos e 
arenosos 

Euphorbiaceae 
Euphorbia 
transtagana Portugal Anexos BII IV V Anexo I nA V 

Charnecas 
arenosas na 
área de Q. 

suber 

Juncaceae Juncus valvatus  Anexos BII IV V Anexo I V V Sítios húmidos 
e valas 

Labiatae 
Thymus villosus 
villosus 

Península 
Ibérica Anexos BIV V Anexo I  V 

Terrenos 
incultos e 

matos 

Leguminosae Ulex densus Portugal Anexos BV Anexo I R V 
Charnecas em 
solos calcários 

secos 

Plumbaginaceae 
Armeria 
pseudoarmeria Portugal Anexos BII IV V Anexo I A E 

Pastagens e 
matos em 
solos de 
origem 

granítica 

Saxifragaceae 
Saxifraga 
cintrana Portugal  Anexo I E E 

Fendas de 
rochas 

calcárias e 
muros. 

 

5.7.3.3 Fauna  

Elenco Faunístico 

O trabalho de campo efectuado permitiu identificar um total de 29 espécies faunísticas, 
sendo que, considerando a pesquisa bibliográfica, este número subiu para 133 (Quadro 
53). 
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Quadro 53 – Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para 
a área de estudo e respectivas categorias de ocorrência 

Pesquisa bibliográfica 

Grupo 
faunístico 

Trabalho 
de 

campo Provável  Muito 
provável  Confirmada  

Total 

% 
espécies 
face ao 

total 
nacional 

Espécies 
com 

estatuto 

% espécies 
com 

estatuto 
face ao 

total 
nacional 

Anfíbios 0 3 7 0 10 58,8 0 0 

Répteis 1 8 12 0 20 71,4 0 0 

Aves 28 0 0 62 68 24,3 0 0 

Mamíferos 0 11 11 13 35 50,7 4 12,12 

Total 29 22 30 75 133 31,4 4 2,34 

 

Salienta-se o elevado número de espécies inventariado, cuja proporção relativa aos 
respectivos totais nacionais é apresentada no quadro anterior. 

É ainda de referir que 4 espécies de mamíferos (12,12%) estão incluídas no novo Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (www.icnb.pt) e/ou no congénere da UICN 
(www.redlist.org). Este número corresponde a 2,34% das espécies com categoria de 
ameaça em Portugal. 

Aves 

Para além de terem contribuído para a determinação do elenco avifaunístico da área de 
estudo, os 7 pontos de amostragem distribuídos pela área de estudo possibilitaram a 
determinação de 4 parâmetros caracterizadores desta comunidade: abundância relativa, 
riqueza específica, densidade, índice de diversidade de Shannon-Wienner (Quadro 54 ). 

 

Quadro 54 – Valores dos parâmetros calculados para a avifauna, na área de amostragem  

 Abundância  Riqueza 
específica Densidade (Inds/ha) Diversidade 

Área de estudo 67 18 3,047 3,60 

 

Foi ainda possível calcular, para cada espécie identificada, a densidade nos 7 pontos 
amostrados (Quadro 55 ). 
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Quadro 55 – Valores das densidades para cada espécie  

Espécies Densidade (Inds/ha)  

Carduelis 
cannabina 0,091 

Carduelis carduelis 0,091 

Carduelis chloris 0,091 

Dendrocopus major 0,045 

Erithacus rubecula 0,546 

Galerida cristata 0,091 

Garrulus glandarius 0,091 

Miliaria calandra 0,136 

Motacilla alba 0,091 

Parus ater 0,091 

Parus major 0,318 

Passer domesticus 0,091 

Saxicola torquata 0,045 

Sylvia atricapilla 0,136 

Sylvia 
melanocephala 0,227 

Streptopelia 
decaoto 0,045 

Troglodytes 
troglodytes 0,318 

Turdus merula 0,136 

 

Espécies com maior interesse para a conservação  

A aplicação do IVF permitiu definir 22 espécies como tendo maior interesse em termos 
conservacionistas, 14 delas confirmadas para a área de estudo (Quadro 56 ). 

 

Quadro 56 – Lista das espécies com IVF superior a 5,0, tipo de ocorrência na área de estudo e 
biótopos que utilizam 

Espécie 
Grupo 

Nome científico Nome comum 
Tipo de 

ocorrência  IVF Biótopo(s) de ocorrência 

Anfíbios 

  

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo P 5,1 

Imediações de massa de água 
com cobertura herbácea, 
terrenos encharcados ou 

lameiros. Durante a reprodução 
pode encontrar-se em charcos, 

poças temporárias, ribeiros, 
canais de rega. 

Répteis 

  

Emys orbicularis Cágado-de-carapaça-estriada P 7,1 

Pode ocorrer em charcos, 
albufeiras, represas, rios e 
ribeiros em água doce ou 

salobra. 

  

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico P 6 

Ocorre em zonas de corrente 
fraca de cursos de água, 

albufeiras, represas e charcos 
com bastante vegetação 

ripícola. 
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Espécie 
Grupo 

Nome científico Nome comum 
Tipo de 

ocorrência  IVF Biótopo(s) de ocorrência 

  
Lacerta schreiberi Lagarto-de-água P 6,7 

Ocorre em cursos de água com 
coberto vegetal denso e vales 

agrícolas. 

  

Colluber hippocrepis Cobra-de-ferradura Mp 5,1 

Habita principalmente áreas 
secas e expostas como matos e 

locais rochosos com pouco 
coberto vegetal. Ocorre também 

em zonas rurais, muros de 
pedra e ruínas. 

  

Macroprotodon 
cucullatus 

Cobra-de-capuz P 5,1 Ocupa matos e áreas abertas de 
pinhais e montados. 

  
Vipera latastei Víbora-cornuda P 5,1 Ocorre em matagais e zonas 

agrícolas.  

Aves 

  

Circaetus gallicus Águia-cobreira C 6,3 

Utiliza terrenos agrícolas, 
pastagens, matas secas e 

abertas, terra inculta ou áreas 
abertas arborizadas. 

  
Hieraaetus pennatus Águia-calçada C 6,2 

Ave florestal, utiliza manchas 
florestais com clareiras ou 

pastagens. 

  
Hieraaetus fasciatus Águia-perdigueira C 6,8 

Matos esparsos, matagais 
mediterrânicos e bosques 

abertos. 
Mamíferos 

  

Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-
mediterrânico 

C 8,3 

Abriga-se principalmente em 
grutas e minas. Caça em zonas 
com coberto arbóreo e arbustivo 

bem desenvolvido. 

  

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-grande C 7,6 

Utiliza áreas bem arborizadas 
para caçar e também espaços 

abertos nas imediações destas. 
Abriga-se principalmente em 
grandes edifícios, grutas e 

minas. 

  

Rhinolophus 
hipposideros 

Morcego-de-ferradura-pequeno C 7,7 

Abriga-se em minas, grutas, 
edifícios e caves. Caça em 
áreas florestadas, zonas 

agrícolas e de matos, bem como 
corredores ripícolas e zonas 

húmidas. 

  

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco P 8,3 

Abriga-se unicamente em grutas 
e minas de grandes ou médias 
dimensões. Caça em áreas de 
matos mediterrânicos e zonas 

húmidas com vegetação ripícola 
bem estruturada. 

  

Myotis myotis Morcego-rato-grande C 7,2 

Abriga-se essencialmente em 
grutas e minas. Caça em geral 

em zonas arborizadas, 
principalmente nas áreas com 

menor estrato arbustivo. 

  

Myotis nattereri Morcego-de-franja C 6,0 

Abriga-se e cria em grutas, 
minas e outras cavidades como 
troncos de árvores. Alimenta-se 

sobre áreas florestadas e 
massas de água. 

  

Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante C 6,0 

Utiliza, para se abrigar, 
principalmente cavidades de 

árvores, mas também pode ser 
encontrado em telhados. Caça 

em zonas florestais mas 
também em áreas urbanas ou 

zonas húmidas. 
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Espécie 
Grupo 

Nome científico Nome comum 
Tipo de 

ocorrência  IVF Biótopo(s) de ocorrência 

  

Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-pequeno C 5,6 

Abriga-se principalmente em 
cavidades de árvores, surgindo 

raramente em edifícios. Voa 
geralmente em espaços abertos 

ou por cima do copado das 
árvores 

  

Nyctalus noctula Morcego-arborícola-grande C 5,0 

Abriga-se em cavidades de 
árvores, fendas nas rochas e em 

edifícios. Caça em zonas 
ribeirinhas, orlas de florestas e 
pastagens, utilizando também 
zonas urbanas como áreas de 

alimentação alternativa. 

  

Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento C 5,1 

Abriga-se principalmente em 
edifícios e em árvores ocas. 

Tanto caça em áreas florestadas 
como em áreas mais abertas. 

  

Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche C 6,9 

Espécie exclusivamente 
cavernícola. Caça em espaços 

abertos como matos e 
pastagens. 

  

Tadarida teniotis Morcego-rabudo C 5,0 

Abriga-se frequentemente em 
fendas rochosas e edifícios. 
Utiliza grande variedade de 

biótopos para caçar incluindo 
áreas urbanas. 

 

Valores cinegéticos e piscatórios 

Através do trabalho de campo e da pesquisa bibliográfica foram identificadas 13 espécies 
cinegéticas (Quadro 57 ) para a área de estudo, não tendo sido identificada qualquer 
espécie com valor piscatório. 

 
Quadro 57 – Lista de espécies com interesse cinegético 

Ordem Família Espécie Nome comum 
Aves  

ANSERIFORMES ANATIDAE Anas platyrhynchos Pato-real 

GALLIFORMES PHASANIDAE Alectoris rufa Perdiz 

GRUIFORMES RALLIDAE Gallinula chloropus Galinha d'água 

Columba livia Pombo-das-rochas 

Columba palumbus Pombo-torcaz 

Streptopelia decaoto Rola-turca 
COLUMBIFORMES COLUMBIDAE 

Streptopelia turtur Rola-brava 

Turdus merula Melro 
TURDIDAE 

Turdus viscivorus Tordoveia PASSERIFORMES 

CORVIDAE Garrulus glandarius Gaio 

Mamíferos  

LAGOMORPHA LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo 

CANIDAE Vulpes vulpes Raposa 

Genetta genetta Geneta CARNIVORA 
VIVERRIDAE 

Herpestes ichneumon Saca-rabos 
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5.7.3.4 Biótopos e Habitats 

No quadro seguinte apresentam-se os biótopos considerados para a área de estudo 
(Quadro 58 ), as áreas que cada um deles ocupa, a percentagem relativa à área total 
considerada e os respectivos IVB. 

Não foram registados quaisquer biótopos que correspondessem aos Habitats da Rede 
Natura 2000 e que constam do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro. 

 

Quadro 58 – Área, percentagem relativa e IVB dos biótopos presentes na área de estudo 

Biótopo Área (ha) % IVB 

Agrícola 840,48 52,48 3,5 

Casas e hortas 115,11 7,19 3,5 

Estrada 27,31 1,71 0,0 

Floresta mista 233,88 14,60 3,8 

Linha de água 15,66 0,98 3,8 

Pinhal 10,29 0,64 2,2 

Pousio 173,75 10,85 3,5 

Urbano 185,10 11,56 0,0 

Total 1601,59 100,00  

 

Agrícola 

O biótopo agrícola corresponde, essencialmente, aos terrenos explorados para produção 
hortícola e frutícola extensiva, maioritariamente para consumo doméstico. A maioria das 
espécies florísticas observadas neste biótopo corresponde a terófitos e caméfitos 
característicos das zonas agrícolas. Este biótopo (Figura 37 ) ocupa, no total da área 
estudada, 52,48% do território (840,48 ha). Embora ocorra um elevado grau de 
humanização, este biótopo semi-natural possui um IVB de 3,5, uma vez que são várias as 
espécies de morcegos com estatuto de protecção elevado que o podem utilizar para caçar, 
como é o caso de morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros). 

Para muitas espécies de vertebrados, os campos agrícolas são fundamentais como locais 
de abrigo e alimentação, sendo comuns espécies como o sapo-comum (Bufo bufo), a 
cobra-rateira (Malpolon monspessulanus), o rato-das-hortas (Mus spretus), entre outras.  

A avifauna é também muito diversificada, surgindo espécies como o pintassilgo (Carduelis 
carduelis), o verdilhão (Carduelis chloris), o tentilhão (Fringilla coelebs) ou a milheirinha 
(Serinus serinus).  
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Figura 37 – Campos Agrícolas 

 

Casas e Hortas 

A paisagem em mosaico formada por pequenas propriedades, campos de cultivo de 
subsistência e hortas ocupa 7,19% da área de estudo. Enquanto o biótopo agrícola ocupa 
uma extensa área homogénea, este conjunto de biótopos possibilita uma maior 
diversidade entre as comunidades florísticas e faunísticas, possuindo, contudo, o mesmo 
IVB de 3,5. 

Tal como no biótopo agrícola, a maioria das espécies florísticas são terófitos e caméfitos. 
Podem, contudo, surgir espécies associadas aos muros e caminhos como é o caso de 
Sherardia arvensis e Sedum sp.  

A fauna que ocorre neste biótopo é muito semelhante à observada nas áreas agrícolas, 
sendo também possível encontrar espécies como a lagartixa de Bocage (Podarcis 
bocagei), a coruja-das-torres (Tyto alba), o melro (Turdus merula) ou a raposa (Vulpes 
vulpes). 

Floresta Mista 

Este biótopo (Figura 38 ), embora muito semelhante ao pinhal, apresenta, contudo, uma 
maior diversidade na comunidade florística, tanto ao nível do estrato arbóreo, onde 
surgem espécies como a oliveira (Olea europaea) e vários pinheiros (Pinus pinea, Pinus 
pinaster e Pinus halepensis), como no estrato arbustivo e herbáceo, onde são comuns 
espécies como Rubia peregrina, Myrtus communis, Daphne gnidium e Pistacia lentiscus.  

Ocupando cerca de 14,60% da área de estudo, este biótopo foi classificado com um IVB 
de 3,8, uma vez que pode ser um local de alimentação importante para várias espécies de 
morcegos com estatuto de protecção elevado, como o morcego-de-franja (Myotis nattereri). 

A comunidade avifaunística é constituída por espécies tipicamente florestais como é o 
caso do gavião (Accipiter nisus), do gaio (Garrulus glandarius) ou do chapim-real (Parus 
ater).  
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Figura 38 – Floresta mista e respectiva orla arbustiva 

 

Linhas de água 

As linhas de água presentes na área de estudo resultam essencialmente da escorrência 
da água dos campos agrícolas, bem como de pequenos cursos de água permanentes com 
um estreito corredor ripícola maioritariamente arbustivo. 

Este biótopo ocupa cerca de 0,98% da área de estudo e, uma vez que se encontra 
intervencionado pelo Homem, possui um IVB de 3,8. 

Neste biótopo são comuns espécies arbustivas como Rubus ulmifolis, Dactylis glomerata e 
Laurus nobilis, estando ainda presente o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris). 

A comunidade faunística é muito diversificada, surgindo espécies altamente dependentes 
dos meios aquáticos, como é o caso da salamandra-de-costas-salientes (Pleurodeles 
waltl), rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) ou a rela-meridional (Hyla 
meridionalis). Os répteis mais dependentes do meio aquático são, também, facilmente 
observados, estando presentes espécies como a cobra-de-água-viperina (Natrix maura) 
ou mesmo o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa). 

A comunidade avifaunística apresenta uma variedade muito grande de espécies que 
ocorrem também em outros biótopos, recorrendo às linhas de água como locais de caça 
ou abrigo. Existem, contudo, espécies que utilizam preferencialmente as linhas de água 
como é o caso da galinha-de-água (Gallinula chloropus) ou o pato-real (Anas 
platyrhynchos). 

Pinhal 

As áreas de produção florestal (Figura 39 ) correspondem a 0,64% da área total de estudo 
e são essencialmente compostas por pinheiros (Pinus sp.). Uma vez que se trata de um 
biótopo semi-natural, bastante controlado pela actividade humana, esta área obteve uma 
classificação de 2,2 no que se refere ao IVB. 

Este biótopo apresenta uma diversidade florística e faunística muito reduzida em que 
podem surgir, no sob-coberto, espécies de flora como Rhamnus alaternus, Myrtus 
communis e Rubus ulmifolius, entre outras.  

Algumas espécies de aves nidificam e alimentam-se neste biótopo como é o caso da 
carriça (Troglodytes troglodytes), do pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), do chapim-
real (Parus ater), do champim-de-crista (Parus cristatus) e da rola-comum (Streptopelia 
turtur).  
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Figura 39– Orla arbustiva de um pinhal e Pinhal adulto 

 

Pousio 

O biótopo pousio ocupa 10,85 % da área cartografada (Figura 40 ) e encontra-se 
frequentemente intercalado com os campos agrícolas, casas rurais e hortas.  

Estes terrenos apresentam uma comunidade florística constituída principalmente por 
gramíneas e outras herbáceas anuais e arvenses onde predominam espécies como 
Dittrichia viscosa, Centaurium erythraea, Geranium molle e Galactites tomentosa. 

A presença de répteis neste biótopo é muito comum, sendo frequente encontrar o fura-
pastos (Chalcides striatus), a cobra-cega (Blanus cinereus), a cobra-de-ferradura (Coluber 
hippocrepis) e a cobra-de-escada (Elaphe scalaris). 

As aves de rapina diurnas e nocturnas que ocorrem na área de estudo, (e.g. coruja-das-
torres, Tyto alba e mocho-galego, Athene noctua) utilizam os pousios como áreas de caça, 
devido à elevada abundância de presas: micromamíferos e insectos. A codorniz (Coturnix 
coturnix), o verdilhão (Carduelis chloris), a cia (Emberiza cia), o trigueirão (Miliaria 
calandra), entre outros, são outras das espécies que aqui ocorrem. 

Estas áreas são também utilizadas por grande parte das espécies de mamíferos 
inventariadas. Os locais mais húmidos e com maior abundância de insectos poderão ser 
importantes para diversas espécies de morcegos que caçam em áreas abertas, como o 
morcego-orelhudo-cinzento (Plecotus austriacus) ou o morcego-de-peluche (Miniopterus 
schreibersii). O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) e os micromamíferos (roedores e 
insectívoros) são também grupos com uma elevada taxa de ocorrência nestes locais, o 
que promove a presença de carnívoros como a raposa (Vulpes vulpes), a doninha 
(Mustela nivalis) e o texugo (Meles meles).  

A avaliação deste biótopo conduziu a um índice de valorização de 3,5, uma vez que, 
embora seja um biótopo com características semi-naturais, pode registar-se a presença de 
espécies importantes sob o ponto de vista da conservação, como é o caso do morcego-
de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) que pode utilizar a área como local de 
caça. 
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Figura 40 – Terreno em pousio 

 

Urbano e Estradas 

Estes dois biótopos (Figura 41 ) compreendem habitações, estradas, caminhos e outras 
instalações, e perfazem 13,27% do total da área de estudo (11,56% biótopo urbano e 
1,71% biótopo estradas). Uma vez que a principal actividade humana na área é a 
agricultura, as habitações estão frequentemente intercaladas com campos agrícolas e 
terrenos baldios impedindo, assim, que se forme uma extensa mancha urbana. Como 
seria de esperar o IVB destes biótopos é insignificante, sendo igual a 0,0. 

 

 

Figura 41 – Estrada de acesso à área de estudo 

 

5.7.3.5 Áreas de maior relevância ecológica 

Não foram identificados, durante o trabalho de campo, pesquisa bibliográfica e cartografia 
da área de estudo, biótopos que correspondam a Habitats da Rede Natura 2000 e que 
constem do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro. 

Contudo, foram identificados biótopos que podem ser habitats potenciais para espécies 
prioritárias para a conservação, cuja afectação deverá ser cuidadosamente planeada, 
nomeadamente Floresta mista e Linhas de água. 
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Há a referir, neste aspecto, que a área específica de implantação da unidade concentrada 
(Hotel) não interferirá com qualquer um destes dois biótopos. 

 

5.8 Fisiografia e Paisagem 

5.8.1 Fisiografia 

O conhecimento das condições de relevo constitui um dos mais importantes factores para 
a compreensão do território, dele dependendo um conjunto tão importante de 
condicionantes e aptidões ao funcionamento do território e ao uso do solo, esta análise 
deverá estar sempre presente em qualquer estudo e proposta de intervenção biofísica. 
Nesta primeira abordagem elaborou-se a análise dos principais descritores fisiográficos 
(linhas de festo e talvegue, e hipsometria) considerados relevantes para os objectivos do 
trabalho. 

"A marcação das linhas de festo (linhas de cumeada ou de separação de águas, que 
unem os pontos de cotas mais elevados) e de talvegue (linhas de drenagem natural, que 
unem os pontos de cotas mais baixas) constitui uma das análises paisagistas mais 
importantes para a percepção da dinâmica e funcionamento fisiográfico do território, sendo 
por isso também descritas como as linhas fundamentais do relevo de uma dada região" 
(Barreto et al., 1970, in CANCELA D’ Abreu, 1982).  

O entendimento deste descritor baseou-se sobretudo na interpretação do Desenho 3 
(Síntese Fisiográfica), que tem como base o levantamento topográfico e a Carta Militar 
folha 416 (à escala 1:25 000) e onde foram representadas as linhas de água (talvegues), 
as principais linhas de festo e as classes hipsométricas consideradas. 

No que diz respeito à fisiografia na área de estudo verifica-se a presença de um festo 
principal com orientação Norte-Sul que se ramifica originando a formação de três 
talvegues. O talvegue principal, bem marcado no território nasce a Norte da área em 
estudo e é definido pelo festo principal e por outro que se desenvolve a Oeste da área de 
intervenção.  

Na área em estudo as cotas variam entre os 134,00 e os 184,00 metros, pelo que se 
definiram as seguintes classes hipsométricas: <145, 145 - 155, 155 - 165, 165 - 175 e 
>175 m por serem as que melhor caracterizam a morfologia do terreno que se desenvolve 
de forma uniforme na área de estudo. 

A zona em estudo corresponde a uma encosta com uma ampla exposição geral a Sul 
(vertentes a Sudoeste – Sul – Sueste) e com um declive moderado com ligeiras oscilações 
(do ponto mais alto ao mais baixo o declive médio é da ordem dos 6%). 

5.8.2 Paisagem  

5.8.2.1 Caracterização Geral - Estrutura da Paisagem 

O conceito de paisagem, actualmente, considera tanto os aspectos naturais como os 
culturais, uma vez que “a maioria das paisagens mais apreciadas e os ecossistemas mais 
interessantes, são fruto da acção muito antiga das comunidades humanas sobre o 
ambiente natural” (in Contributo para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 
Portugal Continental – Universidade de Évora, DGOTDU – Lisboa, 2002). 

Em termos de unidades de paisagem, a zona de estudo, de acordo com “Contributo para a 
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, está inserida no 
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Grupo L – Estremadura Oeste, na unidade 73 Oeste Sul: Mafra – Sintra mais 
especificamente na sub-unidade 73a. 

 

 

Figura 42 - Unidade e sub-unidade de paisagem abrangidas pela área de estudo 

 

“O que mais se salienta neste conjunto relaciona-se com o relevo ondulado, com a 
constante humidade oceânica e com a polimorfia dos sistemas agrícolas presentes (…) 
Entre Sintra e os terrenos calcários mais a norte, insere-se a depressão em que corre a 
Ribeira de Colares, onde as hortas e pomares, crescendo por trás das dunas, protegidas 
dos ventos por esteiros e caniços, e as vinhas profundamente enraizadas nos terrenos de 
areia, vêm cedendo o passo à congestão urbana” (Santa-Ritta, 1982) 

A expansão dos centros urbanos, a edificação junto à costa, ao longo das principais vias 
ou dispersa na paisagem rural implica uma desorganização espacial e conducente a uma 
acentuada desqualificação ambiental pela dispersão de infra-estruturas, e desqualificação 
urbana, dada a fraca qualidade arquitectónica e urbanística. 

Outro aspecto a ter em consideração no processo de alteração paisagística desta região é 
o diminuto rendimento das actividades agrícolas preconizando-se modificações no sector 
e/ou mudanças de usos e funções com vista a outro tipo de exploração do espaço 
economicamente mais apelativas. 

“As potencialidades deste grupo de unidades, baseadas nas suas características biofísicas 
(clima amenos, relevo suave, solos férteis, costa variada e com muito boas condições para 
o recreio), numa muito antiga humanização (numeroso e interessante património edificado, 
conhecimentos profundos de sistemas de exploração da terra), na população residente, na 
proximidade e fácil acessibilidade à metrópole lisboeta, justificam um esforço de 
ordenamento da paisagem que qualifique a sua utilização variada e equilibrada”. 

“O relevo, no geral ondulado (…) associado a um clima marcadamente atlântico, com 
nevoeiros frequentes, invernos tépidos e verões frescos, também contribui para dar uma 
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ambiência muito particular a estas paisagens. (…) dominam os campos agrícolas 
compartimentados, de que resulta um mosaico de folhas de culturas, de pastagens e de 
matos, delimitadas por muros de pedra seca ou por sebes vivas e mortas de cana que as 
defendem dos ventos marítimos e que conferem à paisagem um carácter singular. 
Algumas manchas de matas introduzem contrastes significativos numa paisagem com 
forte cunho agrícola (…) muito marcada pela presença da Serra de Sintra que se destaca 
pela sua altitude e cor escura.” (in Contributo para a Identificação e Caracterização da 
Paisagem em Portugal Continental – Universidade de Évora, DGOTDU – Lisboa, 2002). 

“Paisagens que suscitam sensações fortes e de certo modo contraditórias: o bramir do 
mar contra as falésias abruptas transmite a quem se aproxima sensações de surpresa, de 
grandiosidade e, talvez, de fascínio; a paisagem agrícola interior é, pelo contrário, muito 
mais calma e tranquila, com escala, luz e profundidade bem diversas das que se 
encontram junto à orla costeira.” 

Com vista a preservar e valorizar estas paisagens, estão preconizadas nos diversos 
instrumentos de ordenamento do território, algumas medidas como por exemplo: o 
desenvolvimento de actividades de recreio e de lazer conservando as condições 
ambientais (como factor de atracção) criando novas dinâmicas no espaço rural, a 
conservação de encostas e baixas aluvionares, linhas de água e faixa costeira e, a 
controlando as intervenções no terreno de modo a minimizar a alteração do relevo, o 
derrube de árvores ou outras acções susceptíveis de degradar a paisagem. 

5.8.2.2 Caracterização Local da Paisagem 

A paisagem na área em estudo caracteriza-se pela homogeneidade visual, área de 
pastagens intercaladas por bosquetes de mata atlântica ou linhas de água com galeria 
ripícola associada, rodeada por parcelas agrícolas individualizadas por sebes vivas e 
tendo como cenário envolvente a Serra de Sintra. 

 

  

Figura 43 – Mata Figura 44 – Galeria ripícola 

 

Destaca-se a variação na amplitude visual, umas vezes com vistas panorâmicas, 
principalmente para Sul, e vistas mais fechadas ou com menos alcance, para Norte. 
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Figura 45 – Vista para Norte (orla da 
situação mata-clareira) 

 

Figura 46 – Vista para Este (área 
agrícola envolvente) 

 

 
  

Figura 47 – Vista para Oeste (galeria 
ripícola e EM 603) 

 

Figura 48 – Vista para Sul (Serra de 
Sintra e Palácio da Pena) 

O valor intrínseco da paisagem não será muito significativo, dada a referida 
homogeneidade, contudo trata-se de uma paisagem equilibrada e sustentável com um 
enquadramento cénico tão valioso como a Serra de Sintra e a própria localidade 
(Património da Humanidade). 

5.8.2.3 Pontos Notáveis na Paisagem 

Como tem vindo a ser referido, o ponto notável da paisagem está na envolvente da área 
de intervenção e é a Serra de Sintra, com a presença destacada de conjuntos 
arquitectónicos com grande significado patrimonial como os Palácio da Pena e Monserrate. 

No interior da área de intervenção toma particular relevância a linha de água, com a 
galeria ripícola associada, enquanto estrutura da paisagem e elemento valorizador em 
termos biocenóticos. 

5.8.2.4 Valoração da Paisagem 

À escala do projecto, não é possível definir para a área de intervenção unidades de 
paisagem próprias, pelo que se destacam as diversas estruturas/ componentes que 
compõem este trecho de paisagem. 

As estruturas/ componentes encontram-se sintetizadas no quadro seguinte, referindo-se 
os seus principais descritores em termos de relevo, uso do solo, humanização e carácter 
(entendido como resultando numa emoção provável ou “impressão pericial” que cada uma 
cria no observador, fruto da súmula das características anteriores). 
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Quadro 59 – Síntese das características das componentes da paisagem 

Componentes Relevo Uso solo Humanização Carácter 

Linha de água 
com galeria 
ripícola 

Ondulado 
Linha de água com a 
presença de galeria 
ripícola consistente 

Baixa 

Elemento 
marcante e 
estruturante da 
paisagem 

Bosquetes de 
mata atlântica Ondulado 

Mata de pinheiro bravo 
com extracto arbustivo 
desenvolvido 

Baixa 
Elemento 
marcante da 
paisagem 

Zona agrícola/ 
pastagem Ondulado Cultura arvense Média Matriz comum 

 

O valor paisagístico de cada componente acima descrita será classificado como: Valor 
Excepcional, Alto, Médio ou Baixo . 

No entanto, esta classificação depende da avaliação de três critérios fundamentais: 

� Diversidade – prende-se com factores biológicos e ecológicos, ou seja, terá um 
peso maior quanto maior for a diversidade em termos florísticos e/ou faunísticos 
ou relevância dos habitats presentes; 

� Harmonia – factor de avaliação subjectivo pois depende da apreciação de factores 
de cariz estético como a Ordem (uso e sustentabilidade), a Grandeza (fisiografia) 
e Leitura (estrutura e valor cénico) da paisagem; 

� Identidade – reconhecimento características intrínsecas que configuram um 
valioso património natural, afirmando-se como referências no contexto local. 

Pelo acima descrito, torna-se fundamental quantificar os parâmetros que conduzem à 
determinação do critério Harmonia. 

Cada um dos parâmetros/ critérios será avaliado com a seguinte escala: 

� Nenhuma – 0 valores; 

� Pouca – 1 valor; 

� Razoável – 2 valores; 

� Muita – 3 valores. 

 

Quadro 60 – Quantificação do critério Harmonia 

Componentes Ordem Grandeza Leitura Harmonia/ 
Valor Médio 

Linha de água com galeria 
ripícola 3 1 3 2 

Bosquetes de mata 
atlântica 3 1 2 2 

Zona agrícola/ pastagem 2 1 0 1 

 

Apresenta-se seguidamente o quadro de análise dos critérios fundamentais anteriormente 
descritos de acordo com a escala acima exposta. 
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Quadro 61 – Valoração das Componentes da Paisagem 

Componente Diversidade Harmonia Identidade Valor da 
Paisagem 

Linha de água com galeria 
ripícola 3 2 2 7 

Bosquetes de mata 
atlântica 2 2 2 6 

Zona agrícola/ pastagem 0 1 1 2 

 

De acordo com as classificações atribuídas, as classes que traduzem o valor da paisagem 
são: 

� valor cénico -paisagístico baixo (de 0 a 3); 

� valor cénico -paisagístico médio (de 4 a 6); 

� valor cénico -paisagístico alto (de 7 a 8); 

� valor cénico -paisagístico excepcional (9). 

Pelo acima descrito, poder-se-á concluir que, no contexto global da área de intervenção, a 
média para o valor da paisagem, na área de intervenção, é 5 ou seja, corresponde a um 
valor cénico -paisagístico médio. 

5.8.2.5 Síntese de Condicionantes 

A principal condicionante encontrada para a implantação do Empreendimento Turístico 
“Sintra Golf & Country Club” é a exposição visual do campo de golfe e infra-estruturas 
associadas (bacia visual e número de observadores). 

Enquanto troço integrado na paisagem global da zona de Sintra e Colares, interessa 
preservar e valorizar esta imagem e estrutura, uma vez que a paisagem é, só por si, um 
dos principais factores de interesse da região. 

 

5.9 Qualidade do Ar 

5.9.1 Enquadramento  

5.9.1.1 Metodologia 

No desenvolvimento do presente estudo foram seguidos os seguintes passos 
metodológicos: 

� Enquadramento dos instrumentos de política nacional sobre a avaliação e gestão 
da qualidade do ar; 

� Caracterização da área de intervenção e identificação das fontes de emissão 
ocorrentes na área de estudo e na região; 

� Caracterização das emissões atmosféricas do concelho de Sintra no contexto das 
emissões nacionais, incluindo contribuição relativa aos gases eutrofizantes e 
acidificantes (de acordo com elementos da Convenção sobre Poluição 
Atmosférica Transfronteira de Longo Alcance (UNECE); 

� Caracterização da qualidade do ar da área de estudo com base em: 
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• Dados recentes obtidos numa estação de monitorização representativa 
da qualidade do ar na área de estudo; 

• Campanhas de avaliação da concentração dos principais poluentes 
atmosféricos no ar ambiente em Portugal (Dióxido de Azoto (NO2), 
Dióxido de Enxofre (SO2) e Ozono (O3)). 

Para a elaboração do presente descritor consultaram-se as seguintes fontes de 
informação: 

� Dados de monitorização de qualidade do ar da Rede de Qualidade do Ar de 
Lisboa e Vale do Tejo, disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente no 
site www.qualar.org; 

� Campanhas de avaliação da concentração dos principais poluentes atmosféricos 
no ar ambiente em Portugal (Dióxido de Azoto (NO2), Dióxido de Enxofre (SO2) e 
Ozono (O3)), realizadas em Julho de 2000 e Maio de 2001 no âmbito do programa 
de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal (DGA/FCT-UNL, 2001), através do 
método de amostragem por difusão passiva (tubos de difusão). 

5.9.1.2 Legislação aplicável 

O quadro legislativo actual nacional referente à avaliação e gestão da qualidade do ar, é 
constituído por um conjunto de diplomas legais resultantes da transposição para o direito 
interno de cinco directivas comunitárias: a Directiva-Quadro da Qualidade do Ar, também 
denominada de directiva mãe, e quatro directivas criadas com base nesta, as directivas 
filhas. 

A Directiva-Quadro da Qualidade do Ar, Directiva 96/62/CE de 27 de Setembro, transposta 
para a ordem jurídica nacional através do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de Agosto, define as linhas de orientação da política 
de gestão da qualidade do ar no seio da União Europeia (EU), as quais assentam:  

� Na definição de objectivos para a qualidade do ar ambiente na EU visando evitar, 
prevenir ou limitar os efeitos nocivos sobre a saúde humana e sobre o ambiente 
decorrentes da sua degradação; 

� Na avaliação da qualidade do ar com base em métodos e critérios comuns em 
todos os Estados-membros; 

� Na disponibilização ao público de informação adequada acerca da qualidade do ar 
ambiente (como, por exemplo, através do estabelecimento de limiares de alerta e 
limiares de informação) – para este fim, cada Estado-Membro deve proceder a 
uma caracterização dos níveis de concentração de poluentes em todo o território 
nacional, que designa como “Avaliação Preliminar”, nas zonas e aglomerações 
(unidades funcionais de gestão da qualidade do ar); 

� Na afirmação da necessidade de preservação da qualidade do ar quando esta é 
boa e, nos outros casos, o seu melhoramento, através da implementação de 
planos de melhoria. 

Dadas as suas características muito particulares, a Directiva-Quadro não estabelece 
valores normativos para qualquer poluente. São as "Directivas-Filhas", que vêm 
regulamentar cada poluente específico e que têm por objectivo concretizar os princípios e 
disposições da Directiva-Quadro. 

O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, transpôs as Directivas comunitárias 
1999/30/CE, de 22 de Abril, relativa a valores limite para o dióxido de enxofre (SO2), 
dióxido de azoto (NO2), óxidos de azoto (NOX), partículas em suspensão (PM10) e chumbo 
(Pb) no ar ambiente, e 2000/69/CE de, 16 de Novembro, relativa a valores limite para o 
benzeno (C6H6) e o monóxido de carbono (CO). Além de estabelecer os valores limite das 
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concentrações no ar ambiente de todos estes poluentes, este decreto-lei define as regras 
de gestão da qualidade do ar a eles aplicáveis. 

A terceira directiva filha, a Directiva 2002/3/CE, de 12 de Fevereiro, relativa ao ozono (O3), 
estabelece objectivos de longo prazo, valores-alvo, limiares de alerta e informação ao 
público para as concentrações deste poluente no ar ambiente. Este diploma foi transposto 
para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 320/2003 de 20 de Dezembro.   

A quarta e última directiva filha, a Directiva 2004/107/CE, de 15 de Dezembro, estabelece 
valores alvo para as concentrações médias anuais de arsénio (As), cádmio (Cd), níquel 
(Ni) e benzo(a)pireno (B(a)P) determinados na fracção de partículas inaláveis (PM10). Esta 
directiva foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 351/2007, de 23 de 
Outubro, que também determina métodos e técnicas para avaliar as concentrações e 
deposição destas substâncias, e garante a obtenção de informações adequadas e a sua 
divulgação junto do público.  

Esta directiva incide ainda sobre determinados metais pesados e hidrocarbonetos 
aromáticos presentes nas partículas em suspensão exigindo a recolha da amostra e 
posterior análise laboratorial, como tal, a disponibilização da informação é efectuada numa 
base temporal diferente da dos restantes poluentes.  

Assim, os valores legais com os quais se compararam os resultados das medições 
analisadas neste estudo são apresentados no Quadro 62 . 

 
Quadro 62 – Limiares de alerta, valores limite e limiares de avaliação para a protecção da 

saúde humana estabelecidos na legislação nacional em vigor 

Poluente Requisitos legais Período considerado Concentração Data de 
cumprimento 

Limiar de alerta 3 ou mais horas 
consecutivas 500 µg/m3 2001 

Valor limite horário* Média de 1 hora 350 µg/m3 2005 
Valor limite diário Média de 24 horas 125 µg/m3 2005 
Limiar superior de avaliação Média de 24 horas 75 µg/m3 2005 

SO2 

Limiar inferior de avaliação Média de 24 horas 50 µg/m3 2005 

Limiar de alerta 3 ou mais horas 
consecutivas 400 µg/m3 2001 

Valor limite horário* (NO2) Média de 1 hora 200 µg/m3 2010 
Limiar superior de avaliação Média de 1 hora 140 µg/m3 2010 
Limiar inferior de avaliação Média de 1 hora 100 µg/m3 2010 
Valor limite anual (NO2) Média anual 40 µg/m3 2010 
Limiar superior de avaliação Média anual 32 µg/m3 2010 

NO2 
NOx 

Limiar inferior de avaliação Média anual 26 µg/m3 2010 
Valor limite* Média de 24 horas 50 µg/m3 2005 
Limiar superior de avaliação Média de 24 horas 30 µg/m3 2005 
Limiar inferior de avaliação Média de 24 horas 20 µg/m3 2005 
Valor limite* Média anual 40 µg/m3 2005 
Limiar superior de avaliação Média anual 14 µg/m3 2005 

PM10 

Limiar inferior de avaliação Média anual 10 µg/m3 2005 
Valor alvo para a protecção 
da saúde humana e Objectivo 
Longo Prazo 

Média de 8 horas, 
calculada hora a hora 120 µg/m3 2010 

Limiar de alerta Média de 1 hora 240 µg/m3 2010 
O3 

Limiar de informação Média de 1 hora 180 µg/m3 2010 

Valor limite diário* Média de 8 horas, 
calculada hora a hora 10 mg/m3 2005 

Limiar superior de avaliação Média de 8 horas, 
calculada hora a hora 7 mg/m3 2005 CO 

Limiar inferior de avaliação Média de 8 horas, 
calculada hora a hora 

5 mg/m3 2005 
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* Está definida uma Margem de Tolerância para o Valor Limite, ou seja, há uma percentagem do Valor Limite em que 
este pode ser excedido, que se vai reduzindo ao longo do tempo, ano a ano, até ser atingida a concentração definida 
para a data de cumprimento estabelecida.  

 

A Directiva 2001/81/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 
2001, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 193/2003, de 22 de 
Agosto, estabelece a obrigação de redução das emissões dos poluentes dióxido de 
enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV) e amoníaco 
(NH3), estabelecendo valores-limite nacionais de emissão (designados tectos de emissão 
nacionais), a atingir o mais tardar no final de 2010. Os tectos de emissão nacionais, 
constantes do anexo I da directiva, foram definidos por negociação, tendo sido atribuído a 
Portugal: 160 kt para SO2, 250 kt para NOX, 180 kt para COVNM e 90 kt para NH3. 

Entre 2002 e 2006 desenvolveram-se os estudos conducentes à elaboração do Programa 
dos Tectos de Emissão Nacionais (PTEN), entretanto aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 103/2007, de 6 de Agosto. O PTEN integra a avaliação do 
potencial de redução de emissões de determinados poluentes atmosféricos resultante da 
execução dos instrumentos de política ambiental em vigor no período até 2010, concluindo 
sobre a possibilidade de cumprimento dos tectos de emissão nacionais para três dos 
quatro poluentes em causa, cujas emissões, em 2010, se estimam em: 133 kt de SO2 
(27 kt abaixo do tecto), 242 kt de NOx (8 kt abaixo do tecto), 69 kt de NH3 (21 kt abaixo do 
tecto) e 194 kt de COVNM (14 kt ou 8 % acima do tecto). 

É de referir ainda a Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Maio de 2008, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa. A 
directiva, a aguardar transposição para direito interno, reconhece a necessidade de reduzir 
a poluição para níveis que minimizem os efeitos prejudiciais na saúde humana, tendo 
especialmente em conta os grupos de população mais vulneráveis, e no ambiente na sua 
globalidade, de melhorar a monitorização e avaliação da qualidade do ar, incluindo a 
deposição de poluentes, e de informar o público. 

No âmbito da política de prevenção e controlo da poluição atmosférica, atente-se ao 
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 126/2006, de 3 de 
Julho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para 
a atmosfera, fixando os princípios, objectivos e instrumentos apropriados à garantia da 
protecção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e obrigações dos 
operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a 
poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações. 

Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, as instalações fontes 
de emissão de poluentes abrangidas pelo regime definido no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 
de Abril são as seguintes: 

a) Actividades de carácter industrial; 

b) Produção de electricidade e ou de vapor; 

c) Manutenção e reparação de veículos; 

d) Pesquisa e exploração de massas minerais; 

e) Instalações de combustão integradas em estabelecimentos industriais, comerciais 
ou de serviços, entre os quais os de prestação de cuidados de saúde, os de ensino 
e instituições do Estado; 

f) Actividades de armazenagem de combustíveis. 

Encontram-se excluídas do regime definido as instalações de combustão de potência 
térmica nominal <= 100 kWh, sistemas de ventilação, geradores de emergência e 
instalações de investigação. 
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5.9.2 Caracterização geral do local e fontes de emi ssão ocorrentes na área de 
estudo e sua envolvente 

5.9.2.1 Apreciação geral 

Localizada no distrito de Lisboa, a área de estudo situa-se no concelho de Sintra, 
atravessando as freguesias de S. Martinho e Sta Maria e São Miguel. 

A ocupação do solo dominante é agrícola, correspondendo a pastagens, ocorrendo ainda 
áreas florestais mistas. A ocupação humana é muito reduzida, correspondendo apenas a 
moradias e pequenas quintas situadas no limite da área de estudo. Não se regista 
qualquer ocupação industrial na área de estudo. 

5.9.2.2 Fontes de emissão ocorrentes na área de estudo e no concelho de Sintra  

De uma forma geral, as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos em 
Portugal são as instalações industriais e o sector dos transportes, particularmente o 
rodoviário. 

De acordo com o Inventário Nacional de Emissões (NIR, 2007), nomeadamente, no que se 
refere aos dados relativos ao ano de 2007, o último ano para o qual se procedeu à 
alocação espacial das emissões nacionais estimadas, o concelho de Sintra foi responsável 
pelas seguintes emissões atmosféricas (excluindo fontes naturais): 

 

Quadro 63 – Emissões atmosféricas do Concelho de Sintra, em 2007 (valores em ton/km2)  

 SOx NOx NH3 COVNM CO PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Total 
Nacional 1733,054 1653,381 314,683 2186,929 5113,010 1095,884 1,180 0,024 0,019 3584,199 477327,628 111,657 

Média 
Nacional 

5,627 5,368 1,022 7,100 16,601 3,558 0,004 0,000 0,000 11,637 1549,765 0,363 

Concelho 
de Sintra 1,238 11,297 0,886 23,646 52,928 6,757 0,012 0,000 0,000 40,841 2878, 439 0,516 

Fonte:  Inventário Nacional de Emissões, 2007 
Legenda: SOx – óxidos de enxofre; NOx – óxidos de azoto; NH3 – amoníaco; COVNM – Compostos Orgânicos 
Voláteis Não Metânicos; CO – monóxido de carbono; PM10 – Partículas de diâmetro inferior a 10 µm; Metais 
pesados: Pb – chumbo; Cd – cádmio; Hg – mercúrio; CH4 – metano; CO2 – dióxido de carbono fóssil; N2O – dióxido 
de azoto. 

 

É possível verificar, pela análise ao quadro anterior, que a contribuição do concelho de 
Sintra, por unidade de área, se encontra maioritariamente acima da contribuição da média 
dos concelhos nacionais. 

Atendendo ao padrão de ocupação no interior do concelho, verifica-se que a maioria das 
emissões atmosféricas aí produzidas têm origem no elevado tráfego rodoviário verificado, 
tal como descrito no Capítulo 5.14.7. 

O concelho de Sintra é ainda atravessado pela rede ferroviária nacional (Linha de Sintra), 
que, contudo, não intersecta a área de estudo. Regista-se ainda a proximidade ao 
aeródromo da Base Aérea de Sintra. 

O tráfego rodoviário é responsável pela emissão de óxidos de azoto, monóxido de carbono 
e partículas em suspensão, entre outros, assim como de GEE, onde se destaca a emissão 
de dióxido de carbono. 

A análise do uso e ocupação do solo no interior da área de estudo não identificou qualquer 
outra fonte de emissão atmosférica digna de referência.  
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5.9.3 Caracterização da qualidade do ar na área de estudo 

Para a caracterização da qualidade do ar na área de intervenção do projecto, consultaram-
se duas fontes de informação distintas: os dados de monitorização da Rede de Qualidade 
do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e as Campanhas de avaliação da 
concentração dos principais poluentes atmosféricos no ar ambiente em Portugal (Dióxido 
de Azoto (NO2), Dióxido de Enxofre (SO2) e Ozono (O3)). 

Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente 

A Rede de Qualidade do Ar nacional, apresenta-se subdividida regionalmente, registando, 
a Rede de Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo, no Concelho de Sintra, apenas uma 
estação. Na Figura 49  e Quadro 64  apresentam-se, respectivamente, a localização da 
referida estação e as suas principais características: 

 

 

Figura 49 – Localização da estação de monitorização de qualidade do ar de Mem Martins 
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Quadro 64 – Principais características da Estação de Monitorização de Qualidade do ar de Mem 
Martins 

Característica    Descrição 

Nome: Mem Martins 
Código: 3089 

Data de início de funcionamento: 19-10-2002 
Tipo de Ambiente: Urbana 
Tipo de Influência: Fundo 

Zona: Área Metropolitana de Lisboa Norte 
(a) 

Freguesia: Algueirão-Mem Martins 
Concelho: Sintra 

Latitude: 202641 Coordernadas Gauss  
Militar (m)   Longitude: 94524 

Altitude (m): 173 

Rede: Rede de Qualidade do Ar de Lisboa 
e Vale do Tejo 

Instituição responsável pela Estação: 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Fonte : Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, www.qualar.org 

 

A estação de Mem Martins, por se localizar em zona urbana, encontra-se classificada 
como do tipo urbano e de influência de fundo, isto é, não monitoriza a qualidade do ar 
resultante das emissões directas de nenhuma fonte em particular, representando antes a 
poluição a que qualquer receptor está sujeito, mesmo que localizado longe das fontes de 
emissão. 

No Quadro 65  apresentam-se os poluentes monitorizados na estação de Mem Martins e 
os anos para os quais estão disponíveis dados de monitorização: 

 

Quadro 65 – Poluentes monitorizados na Estação de Monitorização de Qualidade do ar de 
Mem Martins e disponibilidade de dados 

Poluente Dados disponíveis 

Monóxido de Azoto (NO) Desde 19-10-2002 
Dióxido de Azoto (NO2) Desde 19-10-2002 
Óxidos de Azoto (NOX) Desde 19-10-2002 
Ozono (O3) Desde 19-10-2002 
Dióxido de Enxofre (SO2) Desde 19-10-2002 
Partículas < 10 µm (PM10) Desde 19-10-2002 
Partículas < 2.5 µm (PM2,5) Desde 01-03-2007 
Monóxido de carbono (CO) Desde 19-10-2002 

Fonte : Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, www.qualar.org 

 

De acordo com os dados de monitorização disponibilizados, foram analisados os relativos 
aos poluentes Dióxido de Azoto, Ozono, Dióxido de Enxofre, Partículas < 10 µm e 
Monóxido de carbono, cujas concentrações médias anuais registadas são as 
apresentadas no Quadro 66 . 
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Quadro 66 – Concentrações médias anuais registadas, para os poluentes monitorizados 
na Estação de Monitorização de Qualidade do ar de Mem Martins 

Ano 
Poluente 

2004 2005 2006 2007 2008 
Média (µg/m3) 15,2 16,4 16,4 17,6 13,4 Dióxido de Azoto 

(NO2) Eficiência (%) 96,6 94,3 94,2 89,2 96,9 
Média (µg/m3) 65,5 68,8 63,9 65,8 67,9 Ozono 

(O3) Eficiência (%) 98,2 98,0 96,7 98,0 97,7 
Média (µg/m3) 1,2 1,3 1,2 1,5 0,8 Dióxido de Enxofre 

(SO2) Eficiência (%) 98,5 93,3 94,5 90,2 97,6 
Média (µg/m3) 26,0 27,5 26,0 28,1 21,0 Partículas < 10 µm 

(PM10) Eficiência (%) 85,3 96,7 95,3 93,0 95,0 
Média (µg/m3) 232,2 244,6 243,5 235,9 214,4 Monóxido de 

carbono (CO) Eficiência (%) 94,4 95,7 97,0 93,9 94,7 

Fonte : Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, www.qualar.org 

 

Da análise da concentração dos poluentes monitorizados, com registos de eficiência 
globalmente elevados (superiores a 90%), constatou-se que não ocorre qualquer 
excedência aos parâmetros legais de avaliação em qualquer dos poluentes avaliados, 
conforme se apresenta nas figuras seguintes (Figura 50 , Figura 51 , Figura 52  e Figura 
53). 
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Figura 50 – Evolução da concentração de NO2 na estação de Mem Martins (VL+MT – valor limite mais 
a margem de tolerância) 
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O3 - Média anual dos valores de base horária
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Figura 51 – Evolução da concentração de O3 na estação de Mem Martins 
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Figura 52 – Evolução da concentração de SO2 na estação de Mem Martins 
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PM10 - Média anual dos valores de base horária
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Figura 53 – Evolução da concentração de PM10 na estação de Mem Martins (VL+MT – valor limite 
mais a margem de tolerância) 
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Figura 54 – Evolução da concentração de CO na estação de Mem Martins 

 

Sobre os resultados obtidos, há a referir o seguinte: 

� A concentração de dióxido de azoto (NO2) na estação de Mem Martins entre 2004 
e 2008, encontra-se sempre abaixo do valor limite mais a margem de tolerância de 
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base anual (VL + MT) estipulados na Directiva 1999/30/CE (transposta para direito 
jurídico interno pelo Decreto-Lei n.º 111/2002). A legislação especifica que os 
valores de NO2 não podem transpor o VL + MT em três anos distintos no decurso 
dos últimos cinco anos, verificando-se o seu total cumprimento; 

� O valor médio de ozono (O3) registado entre os anos de 2004 e 2008 encontra-se 
sempre abaixo do limiar de alerta (240 µg/m3) e de informação à população 
(180 µg/m3) e do valor-alvo para protecção da saúde (120 µg/m3); 

� Durante o período em análise verifica-se que o valor de dióxido de enxofre (SO2) 
nunca excede o valor limite definido no Decreto-lei n.º 111/2002 para o período 
anual de base horária; 

� Relativamente à concentração de partículas com diâmetro aerodinâmico inferior a 
10 µm, (PM10), para os anos de 2004 a 2008, verifica-se que as emissões se 
encontram sempre abaixo do valor limite mais a margem de tolerância (VL + MT) 
de base anual; 

� Durante o período em análise verifica-se que o valor de monóxido de carbono (CO) 
nunca excede o valor limite definido no Decreto-lei n.º 111/2002 para o período 
anual de base horária; 

Campanhas de avaliação da concentração de Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e 
Ozono em Portugal Continental 

Para a caracterização da qualidade do ar da área de estudo foram ainda consultados os 
resultados das Campanhas de avaliação dos principais poluentes do ar ambiente de 
Portugal Continental, realizadas pelo Departamento de Ciências e Engenharia do 
Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com o 
objectivo de constituir um elemento de suporte para a Avaliação Preliminar da Qualidade 
do Ar em Portugal.  

O Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e Ambiente publicou o relatório 
“Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal, no âmbito da Directiva 1999/30/CE 
– SO2, NO2, NOx, PM10 e Pb cujo principal objectivo é a avaliação preliminar relativamente 
aos poluentes dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2) e óxidos de azoto (NOx), 
partículas (PM10) e chumbo (Pb), face aos valores-limite e limiares de avaliação 
estabelecidos na Directiva 1999/30/CE (transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei 
n.º 111/2002, de 16 de Abril), apresentando uma análise dos resultados e a estratégia 
futura de avaliação para estes poluentes, nas zonas e aglomerações definidas para o 
território nacional. 

As campanhas realizadas recorreram ao método de amostragem por difusão passiva 
(tubos de difusão), e decorreram em três fases: 

� 1ª Campanha (Continente e Regiões Autónomas) recorrendo a uma malha 
sistemática de 20 por 20Km, realizada de 17 a 31 de Julho de 2000 – medições de 
dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e ozono (O3); 

� 2ª Campanha (Continente e Regiões Autónomas) recorrendo a uma malha 
sistemática de 20 por 20Km, realizada de 7 a 21 de Maio de 2001 – medições 
nacionais dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e ozono (O3); 

� 3ª Campanha (Regiões Norte e Algarve e interior do país) recorrendo a uma 
malha sistemática de 40 por 40Km, realizada de 21 a 29 de Junho de 2001 – 
medições de ozono (O3). 



 

 
 

Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental  

Relatório Síntese 
Caracterização da Situação Actual 

 

Imp – 5007_R2 Página 134 Dez-09 
 

Com estas campanhas foi possível através da interpolação dos pontos obter uma imagem 
dos níveis e da distribuição das concentrações de fundo dos poluentes medidos no 
território nacional.6 

Na Figura 55  apresentam-se os resultados obtidos das campanhas de avaliação, 
nomeadamente a distribuição espacial das concentrações de dióxido de azoto (NO2), 
dióxido de enxofre (SO2) (na primeira campanha) e ozono (O3) (nas duas primeiras 
campanhas). 

 

 

                                                      
6 Para a análise da distribuição das emissões de SO2 e NOX pelo território de Portugal Continental consideraram-se apenas os 
resultados obtidos durante a 1ª campanha de monitorização, uma vez que a segunda campanha ocorreu em condições de forte 
nebulosidade e moderada precipitação, que favoreceram a ocorrência de fenómenos de lavagem dos poluentes da atmosfera, 
por mecanismos de wash-out (inclusão de elementos poluentes na formação das nuvens) e rain-out (arrastamento dos 
poluentes pelas gotículas de chuva em queda). 
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Figura 55 – Resultados das Campanhas de Avaliação de Qualidade do Ar para os poluentes NO2, SO2 e O3. 

Fonte : DGA/FCT-UNL, 2001 
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Da figura anterior é possível concluir que a área de estudo se implanta numa zona de 
elevada qualidade do ar, registando as menores concentrações de Portugal Continental, 
para os 3 poluentes monitorizados. 

As manchas de concentrações mais elevadas de dióxido de enxofre (SO2) estão 
associadas, de forma bastante evidente, às principais áreas industriais, estendendo-se ao 
longo dos rumos de ventos mais frequentes que ocorrem na proximidade das fontes 
emissoras.  

No que respeita às concentrações de Dióxido de Azoto (NO2), a respectiva distribuição 
permite identificar as zonas mais influenciadas pela poluição relacionada com o tráfego 
rodoviário, pelo que os níveis mais elevados ocorrem nas zonas de maior densidade 
populacional do País. 

Os valores mais elevados de ozono registaram-se em pontos afastados dos grandes 
aglomerados populacionais (localizados no litoral do País), principalmente nas regiões de 
maior altitude (Nordeste do país), e com forte radiação solar (Alentejo e Algarve), uma vez 
que o ozono é um produto secundário da transformação de outros poluentes como os 
óxidos de azoto ou o monóxido de carbono que apenas ocorre em resultado de reacções 
fotoquímicas. 

Principais conclusões 

De um modo geral, como foi possível constatar pelos resultados consultados, verifica-se 
que a área de estudo se implanta numa zona de reduzida poluição atmosférica, onde não 
foram registadas excedências aos valores limites estabelecidos na legislação nacional. 

Os teores de poluentes analisados são geralmente baixos, nomeadamente no que diz 
respeito ao dióxido de enxofre (SO2), maioritariamente associado à presença de 
instalações industriais, e ao dióxido de azoto (NO2), originado essencialmente nos grandes 
centros urbanos, em resultado do elevado tráfego rodoviário que aí se verifica. Também 
no que se refere aos valores de ozono (O3), verifica-se que a área de estudo, à 
semelhança de toda a zona litoral de Portugal, regista baixas concentrações. 

Os resultados obtidos são de resto confirmados pelo Índice de Qualidade do Ar 
desenvolvido anualmente pela Agência Portuguesa do Ambiente, de acordo com o qual, a 
Área Metropolitana de Lisboa, onde se inclui o concelho de Sintra, regista 
maioritariamente uma qualidade do ar “boa”, como é possível verificar por análise da 
Figura 56 . 
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Figura 56 – Índice de Qualidade do Ar para a Área Metropolitana de Lisboa Norte (a), em 2008  

Fonte : Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, www.qualar.org 

 

5.10 Ambiente Sonoro 

5.10.1 Introdução 

Os problemas de poluição sonora são apontados por uma grande percentagem da 
população como o principal contaminante ambiental a que estão sujeitas no seu dia-a-dia.  

Os efeitos do ruído são de três tipos: fisiológicos, físicos e geram incomodidade. Aqueles 
que se prendem com a surdez estão em geral associados a exposições prolongadas e/ou 
a níveis sonoros muito elevados, frequentemente da área do ruído laboral. Os efeitos mais 
comuns, do âmbito do ruído ambiental são os efeitos fisiológicos e a incomodidade que se 
traduzem respectivamente por perturbação do sono, aumento da tensão arterial, 
perturbações cardiovasculares (em especial devido a exposição a ruído de baixa 
frequência), alterações do sistema respiratórios, sensações generalizadas de desconforto, 
cansaço, irritabilidade e stress. Estes efeitos originam perdas ao nível da saúde 
comunitária, rentabilidade no trabalho e custos económicos. 

O presente capítulo destina-se a analisar as implicações do projecto, actualmente em fase 
de Estudo Prévio, do empreendimento Sintra Golf & Country Club, sobre o ambiente 
sonoro local, bem como analisar de que forma as características futuras desse ambiente 
sonoro poderão afectar a ocupação prevista. 
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A caracterização do ambiente sonoro actual foi feita com base nas medições sonoras In 
locco , realizadas pela Atkins em dois dias representativos. A avaliação de impacte, da 
situação futura em fase de exploração, baseia-se em métodos qualitativos suportados pelo 
Estudo de Tráfego elaborado pela Diâmetro. 

O projecto insere-se numa zona desocupada, não apresentando, por isso, receptores 
sensíveis. Nos limites da área de intervenção identificam-se uma Quinta com canil, uma 
outra de Turismo Rural “Quinta Verde Sintra” e algumas habitações unifamiliares. Nesta 
zona, actualmente, a fonte sonora mais relevante, embora pouco expressiva, é a EM603 

O Projecto em análise refere-se ao Estudo Prévio de construção dum estabelecimento 
hoteleiro constituída por uma unidade principal concentrada de apartamentos, várias 
unidades dispersas agrupadas e isoladas num total de 1014 camas. Disporá de 
equipamentos turísticos de apoio às unidades de alojamento. 

De utilização pública terá um Centro de Conferências e um Campo de Golfe que se prevê 
venha a atrair inúmeros visitantes. 

A proposta do empreendimento hoteleiro, caracteriza-se por baixa densidade de ocupação 
não se prevendo, por isso, grande fluxo de tráfego rodoviário, sendo previsível, em fase de 
exploração, a manutenção da qualidade do ambiente sonoro característico do local. 

5.10.2 Enquadramento Legal 

As questões de poluição sonora são disciplinadas pelo Regulamento Geral do Ruído 
(RGR), Decreto–Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. 

Este diploma legal entre outros aspectos estabelece os limites de exposição sonora, 
períodos de referência e parâmetros de caracterização do ambiente sonoro. De acordo 
com este regime legal são definidos três períodos de referência (alínea p) do Artº 3º): 

� Período diurno, das 7 às 20 horas; 

� Período do entardecer das 20 às 23 horas  

� Período nocturno, das 23 às 7 horas, 

sendo ainda de considerar o período de referência estabelecido para actividades ruidosas 
temporárias, designadamente: 

� Período diurno, das 8 às 20 horas e período nocturno, das 20 às 8 horas, em dias 
úteis. Aos Sábados, Domingos e Feriados é proibida a execução de obras de 
construção civil, ou actividades ruidosas temporárias (Artº 14º). 

Nas alíneas v) e x) do Artº 3º são definidas as zonas acústicas às quais se aplicam os 
limites de exposição sonora, assim: 

� Zona Sensível - área definida em plano municipal de ordenamento do território 
como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, 
ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades 
de comércio e de serviços destinados a servir a população local, tais como cafés e 
outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 
comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 

� Zona Mista - área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja 
ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos 
referidos na definição de zona sensível. 
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No Artº 11º são estabelecidos os limites de exposição sonora para uma variedade de 
situações sendo os mais relevantes os seguintes: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 
65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo 
indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 
55 dB(A),expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador 
Ln; 

É da competência das Câmaras Municipais a classificação, delimitação e disciplina destas 
zonas, tal como é referido no nº2 do Artigo 6º, mas atendendo ao facto desse trabalho não 
ter sido, ainda, desenvolvido pela respectiva Câmara de Sintra, de acordo com informação 
prestada, não poderão ser aplicados os valores limite para zonas sensíveis ou mistas, mas 
sim os limites expressos no nº 3 do Artº 11º , para zonas não classificadas de acordo com 
o seguinte: 

 

Quadro 67 – Limites dos Níveis Sonoros enquadrados no  
Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

Limite do ruído ambiente 
exterior 

(período de referência diurno) 

Limite do ruído 
ambiente exterior 

(período de referência 
nocturno) 

Lden ≤ 63dB(A) Ln ≤ 53 dB(A) 

 

Em que, de acordo com o disposto nas alíneas l), m) e n) do Artº 3º : 

«Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em 
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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«Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;  

 «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa 
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 
correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 
representativos de um ano;  

«Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano; 

O Artº 12º estabelece o controlo preventivo em matéria de operações urbanísticas.  
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Sem prejuízo de outros documentos normativos nacionais e internacionais, em vigor, a 
Norma Portuguesa aplicável ao caso em estudo é a NP 1730 “Acústica. Descrição e 
medição do ruído ambiente”. Partes 1, 2 e 3. 

5.10.3 Caracterização do ambiente sonoro actual 

A caracterização do ambiente sonoro actual desenvolveu-se a partir dos levantamentos de 
campo, nos quais se incluem as medições acústicas, levantamento de receptores e fontes 
sonoras e, ainda, recolha de todos os elementos necessários à caracterização.  

Esta caracterização tem por base os procedimentos estabelecidos na legislação, 
recomendações técnicas e normalização sobre ruído, em vigor, nomeadamente o 
Regulamento Geral do Ruído, Decreto–Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, nos diversos 
documentos aplicáveis, publicados pela Agência Portuguesa do Ambiente e, ainda, na 
Norma Portuguesa NP 1730 – Descrição e Medição do Ruído Ambiente, partes 1,2 e 3, 
publicada em 1996.  

Os referidos procedimentos compreendem a repetição das medições sonoras em dois dias 
distintos, nos três períodos de referência estabelecidos legalmente e com tempos de 
medição iguais ou superiores a 30 minutos, sendo registado o espectro do ruído e o 
parâmetro LAeq, medido simultaneamente em constante de tempo impulse e fast, para, 
deste modo, proceder à avaliação de eventuais componentes tonais e impulsivas do 
ambiente sonoro da área de estudo. 

As medições sonoras foram levadas a cabo nos meses de Março e Abril de 2008. Foram 
selecionados 3 pontos de medição, dois na proximidade dos limites da área de 
intervenção, junto aos receptores existentes na envolvente e um no interior da área de 
estudo. 

Em cada ponto foi medido o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, (LAeq) no 
período diurno, período de entardecer e período nocturno. Foram registados os dados 
relativos ao espectro de ruído e eventuais sinais sonoros impulsivos e recolhidos os dados 
meteorológicos. Foram registados os dados referentes ao tipo de fontes sonoras 
presentes no momento das medições. 

Na generalidade, o tráfego rodoviário da EM 603 e algum tráfego aéreo constituem as 
principais fontes sonoras com contribuição para os resultados obtidos. O Quadro 68  
contém os resultados das medições sonoras e os parâmetros regulamentares calculados 
Lden e Ln. 

As medições foram efectuadas com um sonómetro digital integrador, marca Brüel & Kjaer 
modelo 2260, aprovado pelo Instituto Português da Qualidade, munido de microfone de 
alta sensibilidade e software de análise estatística. O microfone foi equipado com um 
protector de vento para evitar aumentos de ruído originados pelo vento.  

Foi utilizado um tripé para garantir estabilidade ao equipamento de medida. O 
equipamento foi devidamente calibrado antes e depois das medições, não se tendo 
verificado desvios das posições de calibração. 

O equipamento de medição e avaliação do ruído utilizado neste trabalho está devidamente 
certificado, tendo sido verificado e calibrado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), 
em 29-01-09, com o Boletim de Verificação nº 245.70/08.042, em conformidade com o 
estipulado no Regulamento Geral do Ruído.  

Foram tomados tempos de medição variáveis, de acordo com as características do 
ambiente acústico nos locais, de forma a garantir a estabilização temporal dos sinais 
sonoros, sendo este tempo de medição, sempre, igual ou superior a 30 minutos. 
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Para a recolha de dados meteorológicos foi utilizado um equipamento de marca Kestrel 
modelo 4500. 

5.10.3.1 Levantamento Acústico - Análise de Resultados 

Para a caracterização sonora da área de estudo do projecto do Sintra Golf & Country Club 
foram recolhidos dados acústicos nos pontos P1, P2 e P3 como ilustrado no Desenho 9 . 

Os resultados das medições sonoras obtidas nas duas campanhas realizadas em Março e 
Abril de 2008, apresentam-se no Quadro 68 . Na última coluna são apresentados os 
parâmetros regulamentares, o indicador global Lden (diurno – entardecer – nocturno) e o 
indicador do período nocturno Ln.  

A análise dos dados relativos ao espectro e características impulsivas permitem concluir 
que o ambiente sonoro da área em estudo não apresenta componentes tonais nem 
impulsivas. 

 

Quadro 68 – Resultados das medições sonoras 

Local de 
Medição  

Período de referência  
Média LAeq 

[dB(A)]  

Parâmetros 
regulamentares 

[dB(A)]  
P.Diurno (Ld) 47,1 

P.Entardecer (Le) 46,5 
Lden 48 

P1 
P.Nocturno (Ln) 36,3 Ln 36 

P.Diurno (Ld) 44,0 
P. Entardecer (Le) 44,2 

Lden  48 
P2 

P.Nocturno (Ln) 40,2 Ln 40 
P.Diurno (Ld) 50,2 

P. Entardecer (Le) 43,9 
Lden  51 

P3 
P.Nocturno (Ln) 42 Ln 42 

 

Nos pontos de medição P1 e P3, os valores medidos no período diurno são superiores, 
em cerca de 10 dB(A), aos do período nocturno. As principais fontes sonoras do local são 
o tráfego rodoviário que é mais intenso em período diurno. O ponto P2 como se localiza no 
interior da área de estudo e por isso está menos exposto ao ruído de tráfego apresenta 
valores muito equivalentes em todos os períodos de referência. 

Os cálculos efectuados a partir dos registos das medições revelam que os valores 
regulamentares se encontram abaixo dos limites estabelecidos legalmente para as zonas 
sensíveis, nomeadamente Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A). Presumindo-se ser esta a 
classificação que irá ser atribuída à área de estudo.  

Os resultados revelam que o ambiente sonoro do local é bastante aprazível e em 
conformidade legal, abaixo dos limites aplicáveis a zonas não classificadas, 
nomeadamente Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). Concluindo-se que o ambiente sonoro 
característico da área de estudo é compatível com os usos propostos no Projecto em 
estudo. 
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5.11 Ordenamento do Território 

5.11.1 Considerações Prévias 

Este capítulo pretende analisar os instrumentos de ordenamento territorial a que a área de 
estudo do projecto está sujeita. 

Esta análise baseia-se essencialmente na informação disponibilizada pela Direcção-Geral 
de Ordenamento e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) sobre os instrumentos de 
ordenamento territorial em vigor, e na leitura e confrontação da Carta de Ordenamento do 
Plano Director Municipal de Sintra. 

5.11.2 Instrumentos de Ordenamento 

Segundo informação da DGOTDU, através do Sistema Nacional de Informação Territorial 
(SNIT) e dos Planos de Ordenamento do Território em vigor (disponível em 
www.dgotdu.pt), os instrumentos de ordenamento e gestão territorial em vigor na área de 
implantação do projecto são os seguintes: 

Planos Municipais 

� Plano Director Municipal do Concelho onde se insere a área de projecto (Sintra) - 
ratificado 4 de Outubro de 1999 pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
116/99, publicada no Diário da República, 1.ª série - B, n.º 232/99;  

Planos Regionais 

� Plano Regional de Ordenamento da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) – 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002 de 8 de Abril; 

Planos Sectoriais 

� Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste – aprovado a 19 de 
Dezembro de 2002 pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2002, publicado no Diário 
da República nº 80/2002, 1ª Série – B de 5 de Abril; 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROF AML) – Aprovado a 17 de Agosto de 2006 pelo Decreto Regulamentar n.º 
15/2006, publicada no Diário da República nº 202/2006, 1ª Série – B de 19 de 
Outubro. 

Descrevem-se em seguida de forma mais detalhada as figuras de ordenamento referidas, 
assim como a sua interferência espacial na área de estudo. 

Como referido no capítulo de Ecologia e se observa na Figura 2 , no interior da área de 
estudo não ocorrem áreas classificadas pelo sistema nacional de áreas protegidas ou 
áreas integradas na Rede Natura 2000, pelo que não há a registar a interferência com 
planos especiais de ordenamento do território de áreas protegidas nem com o Plano 
Sectorial da Rede Natura 2000. Da mesma forma não se verifica a interferência espacial 
da área de estudo do projecto com o Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sintra-
Cascais, nem com a área da Paisagem Cultural de Sintra, classificada pela UNESCO em 
1995. 
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5.11.3 Planos Municipais 

5.11.3.1 Plano Director Municipal de Sintra 

O documento fundamental para o ordenamento do território do concelho onde se insere a 
área de estudo é constituído pelo seu Plano Director Municipal. 

O Plano Director Municipal (PDM) de Sintra foi ratificado 4 de Outubro de 1999 pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/99, publicada no Diário da República, 1.ª 
série - B, n.º 232/99. Encontra-se actualmente em revisão. 

O PDM de Sintra apresenta como objectivos gerais: 

“a) A aplicação de disposições legais e regulamentares vigentes e dos princípios 
gerais de disciplina urbanística e de ordenamento do território e de salvaguarda e 
valorização do património cultural; 

b) A articulação com outros planos, programas e projectos de âmbito municipal ou 
supramunicipal; 

c) A compatibilização da protecção e valorização das áreas agrícolas ou de 
expressão rústica, florestais, culturais e naturais, com os espaços destinados 
predominantemente ao exercício de actividades de fins industriais, residenciais, de 
serviço e de lazer; 

d) Definir e estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e 
transformação do solo; 

e) Apoiar uma política de desenvolvimento económico e social que garanta a 
inserção dos munícipes de Sintra no quadro de indicadores exigível pela cidadania 
metropolitana; 

f) Determinar as carências habitacionais, enquadrando as orientações e soluções 
adequadas no âmbito da política de habitação; 

g) Compatibilizar as diversas intervenções sectoriais, desenvolvendo e 
pormenorizando regras e directivas estabelecidas a nível supramunicipal e 
estabelecer as orientações face aos processos de planeamento de nível superior e 
inferior ao PDM;  

h) Fornecer indicadores para o planeamento, designadamente para a elaboração de 
outros planos municipais ou de planos de carácter sub-regional, regional ou 
nacional; 

i) Promover a reabilitação urbanística dos tecidos urbanos objecto de crescimento 
desqualificado; 

j) Servir de enquadramento referencial à elaboração dos planos de actividades do 
município, de enquadramento de referência do município de Sintra no quadro da 
área metropolitana de Lisboa e de enquadramento de referência à articulação com 
os níveis nacional e União Europeia.” 

De acordo com a Carta de Ordenamento do referido PDM, a área de estudo intersecta as 
seguintes classes de espaços (Desenho 12 ): 

� Espaços Agrícolas: classificados como de nível 1 e 3; são constituídos pelos solos 
com capacidade, existente ou potencial, de uso agrícola, tendo especialmente em 
vista a produção de bens alimentares, e constituem espaços de expressão rústica 
relevantes na composição da paisagem do concelho. Os espaços agrícolas são 
classificados em quatro categorias de uso, correspondendo a níveis de protecção 
e valorização diversos face ao Instituto da Reserva Agrícola Nacional, às 
determinações do processo de planeamento do Parque Natural de Sintra - 
Cascais e à decorrência do processo de planeamento municipal. Segundo o 
regulamento do PDM de Sintra: 
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o Nos espaços de nível 1, que correspondem aos solos agrícolas, são 
permitidas as actividades e desafectações definidas no Decreto-Lei n.º 
196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 1 de 
Dezembro. As condições de edificabilidade nestes espaços são as 
definidas pelos parâmetros urbanísticos estabelecidos para a categoria de 
espaço agrícola de nível 3, exceptuando-se a dimensão mínima da 
parcela, que deve respeitar as determinações da Portaria n.º 202/70, de 
21 de Abril, conjugada com o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro; 

o Nos espaços agrícolas de nível 3, a ocupação do solo fica sujeita aos 
seguintes parâmetros: 

a) Superfície mínima de parcela de terreno para construção - 5000 m2; 

b) Índice máximo de ocupação – 0,04; 

c) Índice máximo de construção – 0,04; 

d) Níveis máximos de pisos acima do solo – 2; 

e) Índice mínimo de permeabilidade – 0,86; 

o Para além do disposto anteriormente, desde que compatível com o uso do 
solo e justificável por razões de enquadramento paisagístico, será 
aplicado o índice mínimo de cobertura arbórea potencial de 0,50 para os 
espaços agrícolas de nível 3; 

o A superfície de terreno impermeabilizado não poderá ultrapassar os  
1.300 m2 nem a área total de construção ser superior a 500 m2, 
exceptuando as disposições seguintes: 

1) Nos espaços agrícolas de nível 3 podem ser instalados equipamentos 
de investigação e desenvolvimento, saúde, educação e formação 
profissional, desporto, prevenção e segurança, com as edificações 
observando a altura máxima de fachada de 7 m, percentagem máxima 
de ocupação de solo de 20% e índice máximo de construção bruto de 
0,30.  

2) Nos espaços agrícolas de nível 3 podem igualmente ser instalados 
equipamentos de turismo e recreio, desde que se respeitem os 
seguintes índices: altura máxima de fachada, 7,5 m, percentagem 
máxima de ocupação do solo, de 15%, e índice máximo de construção 
bruto, de 0,20. 

� Espaços florestais: são constituídos, segundo o Regulamento do PDM de Sintra, 
por áreas destinadas predominantemente ao fomento, exploração e conservação 
das espécies florestais e outros recursos a elas associados, no respeito dos 
condicionalismos e legislação que os regula. Nestas áreas só são admissíveis os 
modelos de exploração compatíveis (as actividades agrícolas, silvícola e pastoril) 
e mais adequados à protecção dos solos, tendo especialmente em vista a defesa 
contra os riscos de erosão que estes comportam, bem como a recuperação do 
fundo de fertilidade dos mesmos, e onde a ocupação humana e actividades se 
conformará estreitamente com aqueles objectivos. Nestes espaços só é permitida 
a edificabilidade em parcelas superiores a 2 ha, com um máximo de edificabilidade 
da ordem dos 0,025, e a relação entre a área bruta de construção permitida e a 
área total da parcela ou terreno matriz. Admite-se a edificabilidade com um índice 
de construção máximo da ordem dos 0,075 quando a intenção de investimento se 
inscreva no quadro do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho, e se traduza 
exclusivamente em ocupação pontual como unidade hoteleira, ou se traduza em 
empreendimentos na área de prestação de serviços de saúde, educação, 
formação profissional, prevenção e segurança, investigação e desenvolvimento e 
com respeito de alturas máximas de fachada de 7,5 m. 
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No Quadro 70 apresentam-se as áreas das classes de PDM que se encontram no interior 
da área de estudo. 

 

Quadro 69 – Quantificação das classes de espaço do PDM de Sintra na área de estudo 

 Área (ha) % relativamente à área de estudo 

Espaço Florestal 0,74 1,49 

Espaço Agrícola nível 1 5,27 10,59 

Espaço Agrícola nível 3 43,78 87,92 

Total 49,80 100 

 

Da leitura do quadro anterior verifica-se que quase 90% da área de estudo se encontra 
classificada pelo PDM de Sintra como espaço agrícola de nível 3, seguindo-se em termos 
de representatividade os espaços agrícolas de nível 1. Os espaços florestais têm uma 
ocupação residual na área de estudo (1,5%), encontrando-se localizados junto aos limites 
Norte e Nordeste da propriedade. 

5.11.4 Planos Regionais 

5.11.4.1 Plano Regional de Ordenamento da Área Metropolitana de Lisboa 

O Plano Regional de Ordenamento da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), 
publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2002, de 8 de Abril, é um 
instrumento estratégico fundamental para um adequado ordenamento do território da Área 
Metropolitana de Lisboa, visando os seguintes objectivos: 

� “A contenção da expansão da Área Metropolitana de Lisboa, sobretudo sobre o 
litoral e as áreas de maior valor ambiental, bem como nas zonas consideradas 
críticas ou saturadas do ponto de vista urbanístico;  

� A diversificação das centralidades na estruturação urbana, nas duas margens do 
Tejo, com salvaguarda da paisagem e dos valores ambientais ribeirinhos, 
suportada numa reorganização do sistema metropolitano de transportes, no 
quadro de uma estratégia de mobilidade para a Área Metropolitana;  

� A salvaguarda da estrutura ecológica metropolitana, que integra os valores 
naturais mais significativos desta área e que desempenham uma função ecológica 
essencial ao funcionamento equilibrado do sistema urbano metropolitano;  

� A promoção da qualificação urbana, nomeadamente das áreas urbanas 
degradadas ou socialmente deprimidas, bem como das áreas periféricas ou 
suburbanas e dos centros históricos. “ 

O PROTAML abrange os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, 
Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, 
Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. 

O objectivo global da Visão Estratégica deste plano consiste em “Dar dimensão e 
centralidade europeia e ibérica à AML, espaço privilegiado e qualificado de relações 
euroatlânticas, com recursos produtivos, científicos e tecnológicos avançados, um 
património natural, histórico, urbanístico e cultural singular, terra de intercâmbio e 
solidariedade, especialmente atractiva para residir, trabalhar e visitar.” 

De acordo com o PROTAML, em vigor, a área de estudo insere-se na Unidade Territorial 
n.º 12 – Litoral Atlântico Norte (Área Agrícola) (Figura 57 ), destacando-se o seguinte: “A 
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manutenção da agricultura, mesmo como complemento a outra actividade, e o 
estabelecimento de regras adequadas à construção dispersa, são fundamentais para a 
preservação e manutenção da atractividade turística de qualidade”.  

 

 

Figura 57 – Esquema Territorial do PROT AML – Localização da área de estudo 

 

Segundo o PROTAML, em relação às dinâmicas e tendências dominantes de mudança, o 
eixo Cascais-Sintra vem-se afirmando como um espaço residencial-turístico com 
importância na estrutura metropolitana, ao qual se vêm associando instalações de 
serviços e comércio de grande dimensão, sendo por isso classificado de “Espaço 
Emergente” (Figura 58 ). Estes espaços correspondem a áreas com potencialidades para 
protagonizarem transformações positivas na AML, tanto no que respeita ao 
desenvolvimento de funções especializadas e novos usos, como à reestruturação e 
qualificação urbana e ambiental de sectores importantes da estrutura metropolitana. 

De acordo com o PROTAML “ (...) a orla costeira norte” na qual se insere a área de estudo 
poderá ter um papel de relevo na requalificação da vida metropolitana, “ (...) oferecendo 
condições de vida privilegiada para o recreio, lazer e turismo na ligação ao mar, aos rios e 
à natureza, integrando a estrutura ecológica metropolitana (...).” 

No modelo territorial proposto pelo PROTAML, o segundo anel metropolitano integra 
Sintra como pólo vocacionado para equipamentos e serviços e, numa vertente 
complementar, como pólo de internacionalização cultural, e os pólos Terrugem/Mem 
Martins/Sabugo/Pêro Pinheiro em termos de equipamentos e serviços. 
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Figura 58 – Dinâmicas Territorial do PROT AML – Localização da área de estudo 

 

A Rede Ecológica Metropolitana presente no Esquema do Modelo Territorial concretiza a 
Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental.  

Neste contexto, a área em estudo localiza-se no limite Nascente da Área Estruturante 
Primária da Rede Ecológica Metropolitana correspondente ao território que abrange a 
Serra de Sintra e o Litoral de Colares a Cascais. 

Para esta área pretende-se assim, no âmbito deste Instrumento de Gestão Territorial: 

� “Garantir que as intervenções na orla da serra ou junto aos limites do Parque 
Natural não descaracterizam o espaço serra, nomeadamente na zona de transição 
para a Área Urbana Poente. Esta área (zona de transição) deverá ser objecto de 
um estudo especial desde Cascais até Sintra/Portela; 

� Reforçar os meios de apoio técnico e financeiro ao controlo dos fogos, e à 
recuperação de áreas ardidas; 

� Manter a área litoral como paisagem e zona única de Colares até ao Guincho 
(Encosta da Malveira); 

� Garantir o desenvolvimento do núcleo urbano da Malveira da Serra e das áreas 
edificadas a poente e área envolvente, de acordo com padrões de elevada 
exigência urbanística, arquitectónica e paisagística; 
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� Garantir a manutenção de percursos lentos nas estradas panorâmicas de fruição 
paisagística. Trata-se de percursos com grande interesse turístico; 

� Controlar e definir o remate urbano da área a Norte de Cascais, no contacto com o 
Parque Natural; 

� Garantir que a ocupação turística seja consentânea com áreas de elevado 
interesse paisagístico, ecológico e patrimonial; 

� Contenção da edificação dispersa.” 

Actualmente, o PROT-AML encontra-se em revisão, sendo o seu âmbito territorial 
delimitado pelas sub-regiões da Área Metropolitana de Lisboa, incorporando as NUT III da 
Grande Lisboa (inclui os municípios de Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, 
Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira) e da Península de Setúbal (inclui os municípios de 
Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal) de 
acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º92/2008, de 5 de Junho. 

5.11.5 Planos Sectoriais 

5.11.5.1 Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste 

A bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste cobre um total de perto de 2 400 km2, 
abrangendo total ou parcialmente 21 concelhos, sendo que apenas 5 concelhos 
(Bombarral, Lourinhã, Nazaré, Óbidos e Peniche) têm a totalidade do seu território 
integrada na área do PBH. O concelho de Sintra possui entre 73% a 86% da sua área 
abrangida pelo PBH das Ribeiras do Oeste, estando a totalidade da área de estudo 
abrangida por este Plano.  

Em função dos objectivos inerentes às diversas áreas de estudo que integram o PBH, 
foram adoptadas outras sub–bacias elementares. 

De referir que o PBH das Ribeiras do Oeste tem por principais objectivos a satisfação das 
necessidades de água, a protecção, reabilitação e requalificação do meio hídrico, a 
valorização dos recursos, a protecção da natureza e a protecção contra situações 
hidrológicas extremas. 

5.11.5.2 Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 

O PROF AML abrange os municípios de Amadora, Almada, Alcochete, Mafra, Sintra, 
Loures, Vila Franca de Xira, Cascais, Oeiras, Odivelas, Lisboa, Seixal, Barreiro, Moita, 
Montijo, Sesimbra, Setúbal e Palmela. 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML) 
apresenta um diagnóstico da situação actual na região, com base numa ampla recolha de 
informação necessária ao planeamento florestal, e efectua uma análise estratégica que 
permite definir objectivos gerais e específicos e delinear propostas de medidas e acções 
tendo em vista a prossecução de uma política coerente e eficaz, bem como definir normas 
de intervenção para os espaços florestais e modelos de silvicultura, aplicáveis a 
povoamentos tipo, com vista ao cumprimento dos objectivos enunciados. 

Constituem objectivos gerais dos PROF, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei de Bases 
da Política Florestal:  

� A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos 
seus usos dominantes;  

� A definição do elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e 
reconversão do património florestal;  
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� A identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais 
adequados, e a definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, 
da sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como 
das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a 
aplicar nestes espaços. 

O PROF AML, em particular, apresenta como objectivos gerais: 

� “a) Promover o aumento dos espaços florestais arborizados, com espécies bem 
adaptadas às estações favorecendo soluções adaptadas às diferentes condições 
ecológicas; 

� b) Promover o aumento de espaços florestais dedicados ao recreio e lazer; 

� c) Promover a gestão florestal sustentável, procurando o equilíbrio entre as 
funções sociais, económicas e ambientais proporcionadas pelos espaços 
florestais; 

� d) Promover o aumento da área de espaços florestais sujeitos a gestão florestal 
profissional; 

� e) Incentivar a gestão conjunta nas áreas de maior fragmentação da propriedade; 

� f) Promover uma prevenção eficaz dos incêndios florestais; 

� g) Promover a adopção de modelos de silvicultura com vista a maior valorização 
dos espaços florestais; 

� h) Promoção da utilização do uso múltiplo da floresta; 

� i) Promoção da utilização e valorização da biomassa florestal residual; 

� j) Estabilização dos espaços florestais, eliminando os efeitos das especulação 
imobiliária; 

� l) Promover a procura de novos mercados para os produtos florestais; 

� m) Promover a recuperação dos espaços florestais degradados com vista à sua 
valorização quer em termos económicos quer em termos ecológicos; 

� n) Controlo e erradicação dos problemas fitossanitários, em especial o nemátodo 
da madeira do pinheiro (MNP).” 

De acordo com o mapa síntese do PROF AML, a área de estudo localiza-se em área de 
“corredor ecológico”, sendo estes “faixas que promovem a conexão entre áreas florestais 
dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
biodiversidade.” 
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Figura 59 – Mapa síntese do PROF AML 

 

Para efeitos de planeamento florestal local, o PROF AML estabelece que a dimensão 
mínima a partir da qual as explorações florestais privadas são sujeitas a plano de gestão 
florestal (PGF) é de 25 ha, no caso de se encontrar no município de Sintra.  

A região PROF AML compreende várias sub-regiões homogéneas, entre as quais a de 
Sintra. A sub-região de Sintra apresenta como primeira função a protecção, como segunda 
função recreio, enquadramento e estética da paisagem e como terceira função a 
conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora, e de geomonumentos. 

O PROF AML apresenta os seguintes objectivos específicos para a sub-região de Sintra: 

“a) Conservação da biodiversidade e riqueza paisagística;  

b) Melhoria da qualidade de vida das populações dos espaços protegidos; 

c) Proteger o património arqueológico, arquitectónico e a paisagem nos espaços 
florestais; 

d) Recuperação de áreas degradadas, nomeadamente as áreas ocupadas com 
invasoras lenhosas; 

e) Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

f) Ordenamento dos espaços de recreio; 

g) Melhorar a gestão florestal.” 

 

5.12 Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 
No presente capítulo descrevem-se as condicionantes ao uso do solo identificadas na área 
de estudo, as quais foram agrupadas, para uma melhor organização e descrição, de 
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acordo com a sua especificidade: condicionantes biofísicas e servidões e restrições de 
utilidade pública. A sua representação cartográfica é apresentada no Desenho 13 . 

5.12.1 Condicionantes Biofísicas 

Analisam-se neste ponto as condicionantes biofísicas existentes na área de estudo, que 
não se enquadram no âmbito das Servidões e Restrições de Utilidade Pública (as quais 
são alvo de análise em ponto específico). As áreas seguidamente descritas constituem 
espaços de uso condicionado com vocação natural, ou de especificidade agrícola, 
constantes do Plano Director Municipal (PDM) e do Plano Regional de Ordenamento 
Florestal (PROF).  

Incluem-se ainda neste ponto os Pontos de Água, por serem condicionantes biofísicas ao 
uso do solo, não incluídas nas das Servidões e Restrições de Utilidade Pública. 

De uma forma geral, identificaram-se na área de estudo as seguintes condicionantes 
biofísicas: 

� Espaço Agrícola: 

o Nível 1; 

o Nível 3; 

� Espaço Florestal; 

� Corredor Ecológico (PROF AML); 

� Pontos de Água. 

A descrição das condicionantes ao uso do solo inerentes a cada uma das referidas 
classes de espaços do PDM de Sintra foi já apresentada e objecto de análise no âmbito do 
descritor Ordenamento do Território. 

5.12.1.1 Corredor Ecológico (PROF AML)  

Como referido no capítulo do Ordenamento do Território, a área de estudo encontra-se 
abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROF AML). 

A delimitação dos Corredores Ecológicos consta do Mapa Síntese do PROF, publicado em 
Diário da República, em anexo ao regulamento do respectivo plano. Da análise do Mapa 
Síntese do PROF AML, verifica-se que a área de estudo se integra, na totalidade, em 
Corredor Ecológico. Atendendo ao disposto no regulamento do PROF AML as áreas 
definidas como Corredores Ecológicos “devem ser objecto de tratamento específico no 
âmbito dos planos de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da 
estrutura ecológica municipal no âmbito dos PMOT”, pelos que estas estruturas devem ser 
consideradas uma condicionante biofísica. 

5.12.1.2 Pontos de água 

De acordo com a Portaria n.º 133/2007, de 26 de Janeiro7, entende-se por pontos de água 
“(...) quaisquer massas de água estrategicamente localizadas e permanentemente 
disponíveis para a utilização nas actividades de DFCI [Divisão Florestal de Combate aos 
Incêndios] através de bombas, queda gravítica, veículos terrestres, meios aéreos ou 
outros, subdividindo-se em estruturas de armazenamento de água, planos de água e 
tomadas de água”. 

                                                      
7 Publicada no Diário da República, n.º19, I Série, de 26 de Janeiro de 2007 
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Em resposta ao pedido de informação efectuado no âmbito do presente EIA junto do 
SNBPC (Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil), foi identificado um conjunto de 
pontos de água utilizados por aquela entidade no combate aos fogos florestais, 
nomeadamente para reabastecimento de água aos meios terrestres e aéreos. O 
levantamento de pontos de captação de água para combate aéreo de incêndios foi 
realizado através da base de dados do SCRIF – Cartografia de Risco de Incêndio Florestal 
(http://scrif.igeo.pt/servicos/pagua/). 

A implantação destes pontos de água é apresentada na Figura 60 . Na referida figura 
estão representados a azul os pontos de água identificados, bem como delimitadas duas 
áreas envolventes, a primeira com 250 m de raio, estabelecendo um perímetro mínimo 
livre de intersecções, para que o ponto de água possa ser usado por helicópteros (de 
acordo com informação do SNBPC) e a segunda com 500 m de raio, estabelecendo um 
perímetro que limita a intervenção dos helicópteros.  

Constata-se assim que a área de estudo não intersecta nenhuma das áreas delimitadas 
em torno dos pontos de água identificados.  

 

 

Figura 60 – Localização dos pontos de água destinados ao combate a incêndios 
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5.12.2 Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Com vista à preservação e protecção de recursos naturais, geológicos, agrícolas e 
florestais, ecológicos, de equipamentos e infra-estruturas, encontram-se legalmente 
estabelecidas um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública, as quais se 
pretendem analisar neste ponto, em virtude da sua interferência espacial na área de 
estudo. 

De uma maneira geral, na área de estudo ocorrem áreas do Doimínio Hídrico, áreas 
classificadas como Rede Ecológica Nacional (REN), povoamentos florestais percorridos 
por incêndios, uma mancha de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e 
servidões de infra-estruturas . 

Adoptando a sistematização proposta pela DGOTDU (Servidões e Restrições de Utilidade 
Pública, 4ª edição, 2005), na área de estudo foram inventariadas as seguintes servidões e 
restrições de utilidade pública: 

� Recursos Naturais: 

o Domínio Hídrico; 

� Recursos Agrícolas e Florestais: 

o Reserva Agrícola Nacional; 

o Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios; 

� Recursos Ecológicos: 

o Reserva Ecológica Nacional; 

� Infra-estruturas: 

o Rede Eléctrica; 

o Estradas e Caminhos Municipais; 

o Servidão Aeronáutica; 

o Vértices Geodésicos. 

De salientar que a listagem acima apresentada resultou de uma avaliação da totalidade 
das servidões e restrições de utilidade pública definidas em DGOTDU (2005). 

5.12.2.1 Recursos Naturais 

5.12.2.1.1 Domínio Hídrico 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao 
Domínio Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, que 
estabelece a titularidade dos recursos hídricos, os quais compreendem as águas, 
abrangendo ainda os respectivos leitos e margens, zonas adjacentes de infiltração 
máxima e zonas protegidas. 

Em função da titularidade, os recursos hídricos compreendem os recursos dominiais, ou 
pertencentes ao domínio público, e os recursos patrimoniais, pertencentes a entidades 
públicas ou particulares. 

Os recursos hídricos englobam, pois, o conjunto de bens que habitualmente se designa 
por Domínio Hídrico e que corresponde aos bens que, pela sua natureza, a lei submete a 
um regime de carácter especial. Integram este conjunto de bens as águas, doces ou 
salgadas e superficiais ou subterrâneas, e os terrenos que constituem os leitos das águas 
do mar e das correntes de água, dos lagos e das lagoas, bem como as respectivas 
margens. 
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O Domínio Público Hídrico (DPH) compreende o domínio público marítimo, o domínio 
público lacustre e fluvial e o domínio público das restantes águas, podendo pertencer ao 
Estado e aos municípios e freguesias. Todos os recursos hídricos que não pertençam ao 
domínio público designam-se como águas ou recursos patrimoniais, designando-se como 
águas ou recursos hídricos particulares quando pertençam a privados. 

No presente caso, os recursos hídricos da área de estudo pertencem ao domínio público 
fluvial – o leito e margem da linha de água que atravessa o território em estudo, 
representada no Desenho 13 .  

A noção de leito e dos seus limites é definida pelo Artigo 10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de 
Novembro, segundo o qual: 

“1 - Entende-se por leito o terreno coberto pelas águas quando não influenciadas por 
cheias extraordinárias, inundações ou tempestades. No leito compreendem-se os 
mouchões, lodeiros e areais nele formados por deposição aluvial.”  
“2 - O leito das águas do mar, bem como das demais águas sujeitas à influência das 
marés, é limitado pela linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais.  
Essa linha é definida, para cada local, em função do espraiamento das vagas em 
condições médias de agitação do mar, no primeiro caso, e em condições de cheias 
médias, no segundo.”  
“3 - O leito das restantes águas é limitado pela linha que corresponder à estrema dos 
terrenos que as águas cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar 
para o solo natural, habitualmente enxuto. Essa linha é definida, conforme os casos, 
pela aresta ou crista superior do talude marginal ou pelo alinhamento da aresta ou 
crista do talude molhado das motas, cômoros, valados, tapadas ou muros marginais.” 

A noção de margem e respectiva largura é definida pelo Artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, de 
15 de Novembro, segundo o qual: 

“1 - Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que 
limita o leito das águas.” 
“2 - A margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis 
que se encontram à data da entrada em vigor desta lei sujeitas à jurisdição das 
autoridades marítimas e portuárias, tem a largura de 50 m.” 
“4 - A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, 
barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m.” 

De acordo com a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro), que transpõe para a 
ordem jurídica nacional a Directiva Quadro da Água e estabelece as bases e o quadro 
institucional para a gestão sustentável das águas, os recursos hídricos da área de estudo 
encontram-se sob jurisdição da ARH do Tejo, com atribuições na gestão das águas 
incluídas na bacia hidrográfica do rio Tejo, incluindo o respectivo planeamento, 
licenciamento e fiscalização. 

Ao abrigo do princípio da precaução e da prevenção, as utilizações do domínio público 
hídrico, de acordo com a Lei da Água e nos termos definidos no regime de utilização dos 
recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio), carecem de título de 
utilização, a emitir pela ARH competente. Os títulos de utilização dos recursos hídricos 
adoptam a forma de licença, concessão ou autorização, de acordo com as utilizações e 
actividades que neles incidam. 

5.12.2.2 Recursos Agrícolas e Florestais 

5.12.2.2.1 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) constitui uma restrição de utilidade pública que 
estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo. O regime 
jurídico da RAN foi recentemente aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, 
tendo sido revogado o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, que vigorou durante 20 
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anos. O novo regime jurídico da RAN tem como objectivos (artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
73/2009, de 31 de Março): 

“a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do 
desenvolvimento da actividade agrícola; 

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da actividade agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento 
do território; 

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

e) Assegurar que a actual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma 
diversidade e uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos 
análogos aos herdados das gerações anteriores; 

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 
Conservação da Natureza; 

g) Adoptar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a 
necessidade de prevenir situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do 
recurso «solo».” 

A RAN compreende o “conjunto das áreas que em termos agro-climáticos, 
geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a actividade agrícola” 
(artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março), sendo constituída pelas unidades 
de terra correspondentes às classes A1 (aptidão elevada para o uso agrícola genérico) e 
A2 (aptidão moderada para o uso agrícola genérico), de acordo com a metodologia de 
classificação da aptidão da terra recomendada pela Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e Alimentação (FAO), adoptada pela Direcção-Geral da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural (DGADR). 

Na ausência de informação cartográfica publicada relativamente à classificação das terras 
anteriormente referida, integram a RAN, para efeitos de delimitação (artigo 8.º do Decreto-
Lei n.º 73/2009, de 31 de Março): 

“a) As áreas com solos das classes de capacidade de uso A, B e Ch; 

b) As áreas com unidades de solos classificados como baixas aluvionares e coluviais; 

c) As áreas em que as classes e unidades referidas nas alíneas a) e b) estejam 
maioritariamente representadas quando em complexo com outras classes e unidades 
de solo”. 

Segundo o regime jurídico em vigor, nos solos da RAN “são interditas todas as acções que 
diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da actividade agrícola das 
terras e solos da RAN”, em particular, “(...) intervenções ou utilizações que provoquem a 
degradação do solo, nomeadamente erosão, compactação, desprendimento de terras (...)” 
(artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março). 

A Portaria nº 651/93, de 7 de Julho de 1993, aprova a carta da Reserva Agrícola Nacional 
relativa ao concelho de Sintra. 

De acordo com a análise da Planta de Condicionantes do PDM de Sintra constata-se a 
existência de solos classificados com RAN na envolvente da linha de água que atravessa 
o território em análise. Os solos classificados de RAN estão assim essencialmente 
associados a área de baixas e zonas de vales. 

No Quadro 70 apresentam-se as áreas de solos classificados como RAN que se 
encontram no interior da área de estudo. 
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Quadro 70 – Quantificação de solos RAN na área de estudo 

 
Área de solos classificados 
como RAN abrangidos pela 

área de estudo (ha) 

% de solos RAN 
relativamente à 
área de estudo 

Solos RAN 5,27 10,59 

 

Da leitura do quadro anterior verifica-se que cerca de 5 ha correspondem a solos 
classificados como RAN, o que representa cerca de 10 % da área total. Estes solos 
pertencem integralmente à freguesia de S. Martinho. 

5.12.2.2.2 Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios  

O regime jurídico de protecção das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se 
previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 20 de Outubro, com a redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março.  

As condicionantes aplicáveis, de acordo com o estipulado no regime jurídico em vigor, são 
relativas à interdição, pelo prazo de 10 anos, da construção de edificações em terrenos 
com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços urbanos, 
urbanizáveis ou industriais classificados em planos municipais de ordenamento do 
território. Contudo, para os casos de acções de interesse público ou de empreendimentos 
com relevante interesse geral, reconhecidos como tal por despacho conjunto, a legislação 
prevê um regime de excepção, admitindo o levantamento das proibições em qualquer 
altura. Após um ano da data de ocorrência do incêndio, por requerimento dos interessados 
ou da respectiva Câmara Municipal, existe ainda a possibilidade de serem levantadas as 
interdições de construção.  

A publicação do Decreto-Lei n.º 156/2004 de 30 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28 de Junho, relativo a medidas e acções a desenvolver no âmbito do 
Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios, no seu artigo 
7.º, designa por zonas críticas as manchas onde se reconhece ser prioritária a aplicação 
de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco de 
incêndio que apresentam e em função do seu valor económico, social e ecológico. 

Este diploma legal foi regulamentado pela publicação das Portarias n.º 1056/2004 e n.º 
1060/2004, de 19 de Agosto, que definem, respectivamente, a zonagem do continente 
nacional segundo a probabilidade de ocorrência de incêndio florestal, e o conjunto de 
manchas, designadas por zonas críticas, em que se considera ser prioritária a aplicação 
de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco de 
incêndio que apresentam e em função do seu valor económico, social e ecológico. 

Analisando estas delimitações (apresentadas na Figura 61 ), constata-se que a totalidade 
da área de estudo apresenta uma classificação média, relativamente ao risco de incêndio.   
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Figura 61 – Zonas Críticas de Risco de Incêndio 

Fonte : Autoridade Florestal Nacional  

 

A área em estudo está localizada na denominada “Zona Crítica de Sintra – Cascais”, a 
qual é definida como área onde é “prioritária a aplicação de medidas mais rigorosas de 
defesa da floresta contra incêndios face ao risco de incêndio que apresenta e em função 
do seu valor económico, social e ecológico”, nos termos da Portaria n.º 1056/2004, de 19 
de Agosto. 

Segundo a carta de condicionantes do PDM de Sintra a área em estudo está parcialmente 
abrangida pela mancha 1 cujo incêndio data de 18 de Setembro de 1990. Nos termos do 
n.º1 do Decreto-Lei n.º 327/90 de 22 de Outubro, a condicionante não tem qualquer efeito, 
uma vez que vigora apenas por 10 anos a partir da data do fogo. 

Na figura seguinte apresentam-se as áreas ardidas entre 2000 e 2008. 
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Figura 62 – Áreas Ardidas 

 

5.12.2.3 Recursos Ecológicos 

5.12.2.3.1 Reserva Ecológica Nacional  

A Reserva Ecológica Nacional (REN)8 “é uma estrutura biofísica que integra o conjunto 
das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade 
perante riscos naturais, são objecto de protecção especial” e “é uma restrição de utilidade 
pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de 
condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as 
acções compatíveis com os objectivos desse regime nos vários tipos de áreas”9.  

O diploma legal que ratifica a delimitação das áreas de REN no concelho de Sintra é a 
Resolução do Conselho de Ministros nº 47/96, de 17 de Abril de 1996. 

                                                      
8 Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, (alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92, 
de 12 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro, pelo Decreto-Lei 
n.º 180/2006, de 6 de Setembro, pela Declaração de Rectificação n.º 75-A/2006, de 3 de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de Agosto. 
9 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, publicado no Diário da República n.º 162, I Série, de 22 de Agosto de 2008 
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De entre as diferentes áreas que integram a REN e de acordo com a Planta de 
Condicionantes do PDM de Sintra destacam-se no território em análise, as seguintes: 

� Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre – curso de 
linha de água e respectivos leitos e margens. 

As áreas de REN correspondem exclusivamente a uma linha de água que atravessa a 
propriedade no sentido Norte-Sul, paralelamente à EM603, e se encontra 
simultaneamente incluída no Domínio Público Hídrico.  

Segundo a legislação em vigor, nas áreas incluídas na REN “(...) são interditos os usos e 
as acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: 

 a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções necessárias ao 
normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento 
agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços 
florestais” 10.  

Exceptuam-se os usos e as acções que sejam compatíveis com os objectivos de 
protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 
integradas em REN. 

“Consideram-se compatíveis com os objectivos mencionados no número anterior os usos 
e acções que, cumulativamente: 

 a) Não coloquem em causa as funções das respectivas áreas, nos termos do anexo I; 

 b) Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos 
 termos dos artigos seguintes, como: 

 i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

 ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia; ou 

 iii) Sujeitos à obtenção de autorização.” 

“As áreas integradas na REN podem ser incluídas em operações de loteamento, desde 
que não sejam objecto de fraccionamento nem destinadas a usos ou acções incompatíveis 
com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 
naturais. 

As áreas integradas na REN podem ser consideradas para efeitos de cedências 
destinadas a espaços verdes públicos e de utilização colectiva, não sendo contabilizadas 
para o cálculo de edificabilidade.” 

Ainda de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, o seu Anexo II 
apresenta a lista dos usos e acções compatíveis com os objectivos de protecção ecológica 
e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, 

                                                      
10 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, Art.º 20º, publicado no Diário da República n.º 162, I Série, de 22 de Agosto de 
2008 



 

 
 

Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental  

Relatório Síntese 
Caracterização da Situação Actual 

 

Imp – 5007_R2 Página 160 Dez-09 
 

sendo que nos leitos e margens dos cursos de água, ao nível das obras de construção, 
alteração e ampliação apenas são consideradas compatíveis as cabinas para motores de 
rega com área inferior a 4 m² (apenas na margem). 

No que se refere a infra-estruturas consideram-se compatíveis as seguintes acções e usos: 

� Pequenas estruturas e infra-estruturas de rega e órgãos associados de apoio à 
exploração agrícola, nomeadamente instalação de tanques, estações de filtragem, 
condutas, canais, incluindo levadas (apenas na margem); 

� Charcas para fins agro-florestais e de combate a incêndios com capacidade máxima 
de 2000 m³; 

� Infra-estruturas de abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas 
residuais, de gestão de efluentes incluindo estações elevatórias, ETA, ETAR, 
reservatórios e plataformas de bombagem (nestas áreas só podem ser autorizadas 
as redes); 

� Produção e distribuição de electricidade a partir de fontes de energia renováveis; 

� Redes subterrâneas eléctricas e de telecomunicações e condutas de combustíveis, 
incluindo postos de transformação e pequenos reservatórios de combustíveis; 

� Pequenas beneficiações de vias e de caminhos municipais sem novas 
impermeabilizações; 

� Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correcções de 
traçado; 

� Desassoreamento, estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, 
nomeadamente muros de suporte e obras de correcção torrencial; 

� Pequenas pontes, pontões e obras de alargamentos das infra-estruturas existentes. 

No sector agrícola e florestal são compatíveis os seguintes usos e acções: 

� Plantação de olivais, vinhas, pomares e instalação de prados, sem alteração da 
topografia do solo (apenas da margem); 

� Abertura de caminhos de apoio ao sector agrícola e florestal (apenas da margem); 

� Operações de florestação e reflorestação (apenas da margem); 

� Acções de defesa da floresta contra incêndios, desde que devidamente aprovadas 
pelas comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios (apenas da 
margem); 

� Acções de controlo e combate a agentes bióticos; 

� Acções de controlo da vegetação espontânea decorrentes de exigências legais no 
âmbito da aplicação do regime da condicionalidade da política agrícola comum. 

No que se refere a Equipamentos, Recreio e Lazer são considerados compatíveis os 
espaços verdes equipados de utilização colectiva e a abertura de trilhos e caminhos 
pedonais e cicláveis destinados à educação e interpretação ambiental e de descoberta da 
natureza, incluindo pequenas estruturas de apoio (apenas na margem). 
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5.12.2.4 Infra-estruturas 

5.12.2.4.1 Rede Eléctrica  

“O carácter de utilidade pública das redes de produção, transporte e distribuição de 
energia eléctrica e as questões de segurança que lhe estão associadas justificam a 
constituição de servidões e a existência de restrições que se destinam a facilitar o 
estabelecimento dessas infra-estruturas, a eliminar todo o perigo previsível para as 
pessoas e a evitar danos em bens materiais.” 11 

“A constituição de servidões administrativas respeitantes a infra-estruturas de produção, 
transporte e distribuição de energia eléctrica segue o regime previsto nos artigos 54º e 56º 
do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 
852, de 30 de Julho de 1936, no artigo 51º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de Novembro 
de 1960 e no artigo 38º do Decreto-Lei n.º 182/95 de 27 de Julho”. 12 

A definição das áreas de protecção da rede de distribuição de média e alta tensão, e o seu 
regime de uso e ocupação do solo, estão regulados pelo disposto no Decreto-Lei n.º 
446/76 de 5 de Junho, e pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de Fevereiro 

A esta legislação acresce o Decreto-Lei nº 29/2006 de 15 de Fevereiro de 2006 o qual 
estabelece que “as instalações da Rede Eléctrica de Serviço Público são consideradas, 
para todos os efeitos, de utilidade pública. 

De acordo com a informação recebida da REN- Rede Eléctrica Nacional, S.A, na área de 
estudo não se encontra nenhuma subestação e linha eléctrica de Muito Alta Tensão. 

No entanto, da leitura da Planta de Condicionantes (Desenho 13 ) verifica-se que a área 
de estudo é atravessa por uma linha de Alta Tensão, que atravessa o território em análise 
no sentido Sudoeste-Nordeste. 

5.12.2.4.2 Estradas e Caminhos Municipais  

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por um 
lado, a proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afectem a segurança 
do trânsito e a visibilidade, por outro, a garantir a possibilidade de futuros alargamentos 
das vias e a realização de obras de beneficiação. A servidão rodoviária constituiu-se após 
a publicação do Decreto-Lei n.º 34593 de 11 de Maio de 1945 e da Lei n.º 2037 de 19 de 
Agosto de 1949, alterados pelo Decreto-Lei n.º 219/72 de 27 de Junho, Decreto-Lei n.º 
315/92 de 4 de Fevereiro e pelos Decreto-Lei n.º 13/94 de 15 de Janeiro e Decreto-Lei n.º 
222/98 de 17 de Julho.  

Da análise da área em estudo constata-se que esta integra parte da EM 603, no seu limite 
Poente. 

“As estradas e caminhos municipais têm faixas de protecção que se destinam a garantir a 
segurança do trânsito e a permitir a realização de futuros alargamentos e obras de 
beneficiação.” 13 

Nos terrenos à margem das vias municipais denominadas zonas non aedificandi não é 
permitido efectuar quaisquer construções, dentro dos seguintes limites (Artigo 58.º da Lei 
n.º 2110 de 19 de Agosto de 1961): 

� Nas faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 
ou 4,5 metros, consoante se trate de estradas ou de caminhos municipais, que 

                                                      
11 2006: DGOTDU 
12 2005: DGOTDU 
13 2006: DGOTDU 
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podem ser alargadas respectivamente até ao máximo de 8 e 6 metros para 
cada lado do eixo, na totalidade ou apenas nalguns troços de vias; 

� Nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou 
cruzamentos com outras comunicações rodoviárias. 

Na zona das vias municipais não é permitido erguer tapumes e resguardos ou efectuar 
depósitos de materiais, escavações, edificações e outras obras ou trabalhos de qualquer 
natureza sem prévia licença da câmara municipal (artigo 43.º da Lei 2.110). 

5.12.2.4.3 Servidão Aeronáutica 

Na sequência do pedido de informação à ANA – Aeroportos de Portugal, SA, esta 
entidade informou que a área de estudo se encontra inserida na zona sujeita à Servidão 
da Base Aérea de Sintra. 

Esta servidão foi definida pelo Decreto n.º 42 245 de 1 de Maio de 1959, a fim de “garantir 
as medidas de segurança indispensáveis para o tráfego aéreo e a salvaguarda dos 
materiais e valores existentes no aeródromo de Sintra e também de promover a protecção 
das propriedades e vidas da população vizinha deste aeródromo.” 

A área de estudo localiza-se na superfície de desobstrução, que abrange “a área 
delimitada por um círculo como raio de 5 km e o centro no ponto de referência do 
aeródromo, a qual se prolongará segundo os eixos das pistas por corredores com 2,5 km 
de largura e 10 km de comprimento, contados para um e outro lado, a partir do limite 
exterior do referido círculo.” 

A superfície de desobstrução é dividida em zonas no sentido de controlar a altura dos 
obstáculos fixos ou móveis nela existentes, conforme se pode observar no Desenho 13 . 

Desta forma verifica-se que a área em estudo se encontra na Zona de Desobstrução F, de 
ligação entre os corredores, cujas cotas, relativamente às águas do mar variam entre 
179,40 m e 284,40 m. 

Dentro destas zonas “(...) não é permitida a existência de quaisquer plantações, estruturas, 
fios ou cabos aéreos e outros obstáculos, fixos ou móveis, cujas alturas excedam as cotas 
nele indicadas (...).“ 

Ainda segundo o artigo 7º do mesmo Decreto: “A construção de edifícios ou de outros 
obstáculos que não excedam as cotas indicadas (...) não carece de autorização prévia da 
autoridade militar competente”. Constituem excepção a este artigo as construções 
abrangidas pelas “Zonas de Protecção”, chaminés, cabos de alta tensão, zonas de 
urbanização ou centros industriais. 

5.12.2.4.4 Vértices geodésicos 

“A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral – vértices ou 
marcos geodésicos – segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril 
(artigos 19º a 25º). A servidão é instituída a partir da construção dos marcos” 14. 

Os condicionamentos prendem-se com zonas de protecção que abrangem uma área em 
redor do sinal, com o raio mínimo de 15 metros. A extensão da zona é determinada caso a 
caso, em função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído e entre os 
diversos sinais. De acordo com o Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril (artigo 22.º) “os 
proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados dentro da zona de protecção não 
podem fazer plantações, construções e outras obras ou trabalhos que impeçam a 
visibilidade das direcções constantes das minutas de triangulação”.  

                                                      
14 2006: DGOTDU 
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Neste sentido, os projectos de obras na proximidade dos marcos geodésicos não podem 
ser licenciados sem prévia autorização do Instituto Geográfico Português (ex-Instituto 
Português de Cartografia e Cadastro). 

O Instituto Geográfico Português (IGP), em resposta ao pedido de informações efectuado 
no âmbito do presente EIA, disponibilizou informações sobre os vértices existentes na 
envolvente da zona – Pedras da Granja e Roque.   

A localização destes vértices está representada no Desenho 13  e na Figura 63 .  

 

 

Figura 63 – Localização dos vértices geodésicos de Pedras da Granja e Roque 

 

Os vértices representam pontos coordenados que possibilitam a referenciação espacial, 
estando-lhes associado, de acordo com o Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de Abril, ”faixas de 
respeito” de, no mínimo, 15 metros de raio, nas quais não se poderá fazer plantações, 
construções e outras obras ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade 
das direcções constantes das minutas da triangulação.             
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5.13 Património 

5.13.1 Metodologia geral  

O presente trabalho foi desenvolvido respeitando toda a legislação em vigor sobre 
avaliação de impactes e património cultural. Relativamente ao património destacam-se: 

� Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do 
regime de protecção e valorização do Património Cultural; 

� Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho, que aprova o regulamento de Trabalhos 
Arqueológicos; 

� Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 de Novembro, que altera o Decreto-Lei n.º 270/99 
de 15 de Julho; 

� Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 21 de Janeiro de 1999, que 
estabelece as regras da documentação fotográfica dos trabalhos arqueológicos; 

� Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004, que 
estabelece os termos de referência para o Descritor Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental. 

No Anexo F  inclui-se o Relatório Final da vertente patrimonial entregue para apreciação 
do IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (ex IPA - 
Instituto Português de Arqueologia).  

Do trabalho de campo efectuado resultou um acréscimo de ocorrências patrimoniais não 
referenciados na pesquisa efectuada, fundamentalmente inscritos nas categorias de 
património edificado e etnográfico. Com base no trabalho de campo efectuado foi ainda 
possível proceder à avaliação das ocorrências patrimoniais identificadas, com vista à 
hierarquização da sua importância científica e patrimonial, (com as limitações decorrentes 
da recolha de dados apenas com base em prospecção arqueológica). 

Antecedendo a realização do trabalho de campo, procedeu-se a pesquisa bibliográfica e 
documental o mais exaustiva possível.  

5.13.2 Integração Histórica 

A Serra e a Vila de Sintra têm ao longo dos tempos ocupado lugar de destaque na história 
de Portugal. Espaço verde por natureza, com um clima único de temperaturas amenas 
todo o ano, caracterizado por várzeas extremamente férteis e linhas de água pura, a 
proximidade a Lisboa (a Olissipo Romana) e ao Tejo, e a facilidade em aceder ao oceano 
Atlântico, determinaram que este espaço geográfico tenha sido escolhido desde épocas 
milenares para a ocupação humana. Os vestígios arqueológicos existentes no concelho 
apresentam uma diacronia desde a pré-história até à actualidade. 

Os mais antigos vestígios arqueológicos identificados na Vila de Sintra (elementos 
cerâmicos) permitem datar uma ocupação deste espaço no Neo-Calcolítico. Do Calcolítico 
as referências são diversas, como é o caso do povoado amuralhado de Penha Verde ou o 
tholos da Bela Vista alvo de uma intervenção arqueológica em 1959. Também em 
S. Pedro de Penaferrim foram identificados contextos datados do V milénio A.C. 

O Bronze final encontra-se presente na Serra de Sintra sob o Castelo dos Mouros, onde 
foi identificado um povoado deste período. Em Santa Eufémia da Serra foram identificados 
materiais inequivocamente da Idade do Ferro, contextos em que surgem fragmentos 
cerâmicos indígenas associados a outros de origem púnica. 
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A chegada dos Romanos à Península Ibérica trouxe consigo um novo modus vivendi que 
gradualmente foi absorvido pelas populações locais. Neste período Sintra fazia parte da 
Olissipo Romana a que César em 49 A.C ou Octaviano em 30 A.C concedeu o estatuto de 
Municipium Civium Romanorum. As populações de Sintra rapidamente adoptam o estilo 
de vida romano, quer na adopção de nomes gentílicos, quer na adopção de usos e 
costumes romanos.  

Existiria uma via que ligava a Lisboa, tendo sido identificadas diversas lápides funerárias 
datadas geralmente do Séc. II D.C. 

O Castelo dos Mouros está inevitavelmente associado ao mundo Islâmico, tendo sido 
construído nesta época sobre ocupações anteriores. Presume-se que a data de 
construção deste Castelo remonte ou ao século IX ou ao século X, de acordo com os 
trabalhos de investigação arqueológica levados a cabo por diversos investigadores.  

De acordo com a Dr.ª Catarina Coelho, que dirigiu diversos trabalhos de investigação e 
escavação no Castelo dos Mouros, o mesmo funcionaria como um grande albacar, cujas 
funções seriam as de protecção e defesa das populações. Esta teoria é ainda sustentada 
pela existência de uma grande cisterna no interior do castelo, junto à entrada.  

As fontes Islâmicas referem Sintra como uma área de grande riqueza natural onde 
facilmente a agricultura e a pastorícia se desenvolveriam. Desta época existem inúmeros 
legados, quer materiais com os dados facultados pela Arqueologia, na própria Vila de 
Sintra e em S. Pedro de Penaferrim, quer pela toponímia, sendo que em várias localidades 
do concelho ficaram com nomes começados por Al, nomeadamente Algueirão, 
Almoçageme, Alpolentim, Almargem do Bispo, entre outros. 

A reconquista Cristã trouxe consigo diversas tentativas de tomar o Castelo e a Vila, no 
entanto, em 1093, Afonso VI toma posse de Lisboa, Santarém e do castelo de Sintra após 
a queda do Califado de Córdoba. Apesar desta conquista, Lisboa foi tomada pelos 
Almorávidas, situação que se manteve até 1147 com a tomada de Lisboa por D. Afonso 
Henriques. 

Após a conquista de Sintra manda o monarca construir a Igreja de S. Pedro de Penaferrim. 
Em 1154 Sintra recebe foral, datando desse ano a constituição do concelho e mais tarde a 
criação de quatro grandes freguesias.  

A cristianização do espaço absorveu a comunidade muçulmana, que no entanto possuía 
um bairro próprio. Esta é uma época de reorganização do território, com doações de terras 
por parte de D. Afonso Henriques a ordens militares e religiosas, sendo que estas doações 
foram confirmadas mais tarde por D. Sancho I. 

No final do século XIII D. Dinis terá doado a Vila de Sintra à Rainha Santa Isabel, 
regressando esta à posse da Coroa com D. Afonso IV. 

Após a crise dinástica de 1383-1385, Sintra que havia tomado o partido de D. Leonor 
Teles, entrega-se a D. João Mestre de Avis que terá passado muito tempo no Paço Régio, 
tendo aqui sido proclamado Rei de Portugal. 

Com D. Manuel I, a Vila de Sintra é alvo de grandes transformações através das obras de 
mecenato deste monarca. Reconstrói-se a Igreja de S. Martinho e é construído o Mosteiro 
de Nossa Senhora da Pena entregue à ordem de S. Jerónimo. 

O século XVI traz consigo a proliferação das quintas e solares da aristocracia da época 
que juntamente com a corte passavam grandes períodos em Sintra. 

Nos finais do século XVII e século XVIII mantêm-se o deslocamento gradual da corte e 
aristocracia para outros locais como Mafra e posteriormente Queluz, com a construção 
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dos respectivos palácios. Tendo-se este abandono tornado total na época de D. José I e D. 
Maria II. 

O terramoto de 1755 causa na Vila de Sintra graves perdas pessoais e materiais, datando 
da segunda metade do século XVIII as obras de restauro no Paço da Vila. 

O espírito romântico do século XIX, traz consigo a redescoberta de Sintra, da sua 
tranquilidade e ambiente bucólico, materializada na construção de solares e quintas. É 
mandado construir o Palácio da Pena pelo Rei consorte D. Fernando II, marido de  
D. Maria II. Em 1887 é inaugurado o caminho-de-ferro que fará a sua ligação a Lisboa. 

A industrialização do concelho acentua-se com a proclamação da República em 1910, 
sendo criada nesta altura a zona vinícola de Colares. 

Apesar do crescimento demográfico e urbanístico do concelho de Sintra, a Vila e a Serra 
têm conseguido até hoje manter alguma da atmosfera bucólica e tranquila de outros 
tempos que associada ao seu património permitiu a sua classificação como Património 
Mundial da Humanidade. 

5.13.3 Trabalho de campo 

Prospecção Arqueológica Sistemática 

A área do projecto foi, como referido, dividida em oito campos, consoante as suas 
características topográficas e a visibilidade do solo. 

 

 

Figura 64 – Divisão do terreno em 8 campos 
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 Aspecto do coberto vegetal do campo 1  

 

O Campo1 apresentava coberto vegetal arbustivo de rasteiro e dispersão esparsa que não 
foi condicionante à prospecção. Foram identificados fragmentos de cerâmica comum e 
faiança de natureza etnográfica e fragmentos de telha de meia cana. Dadas as dimensões 
do campo e o reduzido número de fragmentos consideraram-se os vestígios de superfície, 
com dispersão de baixa densidade, irrelevantes. 

 

  

Aspecto do solo no campo 2 

 

O Campo 2 apresentava-se lavrado, pelo que a visibilidade do solo era total. 

Também aqui foram identificados fragmentos cerâmicos de natureza etnográfica e 
fragmentos de telha de meia cana, sendo a sua frequência menos abundante que no 
campo 1. Também se consideraram os vestígios de superfície, de dispersão de baixa 
densidade, irrelevantes. 
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Aspecto do coberto vegetal do campo 3 Aspecto do caminho que foi inserido como parte 
integrante do campo 3 

 

O campo 3 era o único que apresentava visibilidade nula, sendo que no caminho local 
onde a visibilidade era boa, apresentava depósito de entulhos actuais. 

A Prospecção Arqueológica Sistemática aqui não foi possível de realizar, tendo sido 
efectuadas duas passagens apenas.  

Apenas foram visualizados alguns fragmentos de cerâmica de construção actual, 
provavelmente provenientes dos depósitos existentes no caminho e de dois depósitos de 
entulho existentes na área de mata. 

 

  

Aspecto do solo no campo 4 

 

O Campo 4 apresentava-se lavrado, pelo que a visibilidade do solo era total.  

Os fragmentos cerâmicos visualizados, em número de cinco, foram considerados 
residuais.  

Foi identificado e recolhido um seixo de quartzito com vários levantamentos.  

Dado que durante a prospecção arqueológica deste campo não foi identificado mais 
nenhum indício de materiais líticos ou cerâmicos de cronologia pré-histórica considerou-se 
a identificação do seixo de quartzito como um achado isolado, pelo que não se fez ficha de 
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Elemento Patrimonial, tendo-se assinalado cartograficamente a sua localização com a 
letra A. 

 

  

Aspecto do solo no campo 5 

 

O campo 5 tinha uma inclinação suave para Oeste. Sensivelmente metade do campo 
apresentava-se lavrado e a outra metade apresentava um coberto vegetal de erva rasteira 
que permitia uma boa visualização do solo. 

Tanto na metade lavrada, como na área com coberto vegetal, as ocorrências de cerâmicas 
de pastas vermelhas e fabrico industrial e de faianças de cronologia contemporânea, são 
em número tão esporádico que se consideraram os vestígios de superfície, de baixíssima 
densidade, como irrelevantes. 

 

  

Aspecto do solo no campo 6 

 

O campo 6 encontra-se com coberto vegetal de mata e erva rasteira. A visibilidade era 
média a reduzida. Não foram visionados quaisquer vestígios. 
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Aspecto do solo no campo 7 

 

O campo 7 que confinava com a mata, apresentava coberto vegetal de erva rasteira. 
Apesar do solo se apresentar coberto na totalidade a visibilidade foi considerada média. 
As ocorrências de cerâmicas de pastas vermelhas e fabrico industrial e de faianças de 
cronologia contemporânea foram visionadas em número tão esporádico que se 
consideraram os vestígios de superfície, de baixíssima densidade, como irrelevantes. 

 

  

Aspecto do solo no campo 8 

 

O campo 8 apresentava clareiras, com coberto vegetal rasteiro e denso, ladeadas por 
espécies arbustivas. A visibilidade do solo foi considerada com uma escala de média a 
reduzida. Neste Campo foram visualizados vários muros de divisão de propriedade, 
construídos em pedra solta. O coberto vegetal arbustivo impediu de a percepção do 
traçado dos muros e a subsequente divisão da propriedade. 

Neste campo foi visualizado e recolhido um seixo de quartzito com vários levantamentos.  

Dado que, durante a prospecção arqueológica deste campo, não foi identificado mais 
nenhum indício de materiais líticos ou cerâmicos de cronologia pré-histórica considerou-se 
a identificação do seixo de quartzito como um achado isolado, pelo que, à semelhança do 
que havia sido anteriormente feito, assinalou-se cartograficamente a sua localização com 
a letra B. 
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5.13.4 Identificação e Caracterização dos Elementos  Patrimoniais 

Nas fases de pesquisa bibliográfica e de trabalho de campo, foram identificados 14 
elementos integráveis na categoria de património cultural entendido, segundo a legislação 
em vigor (Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro) como “todos os bens que, sendo 
testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural 
relevante, devem ser objecto de especial protecção e valorização” (Alínea 1 do Artigo 2º 
do Titulo I). “O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, 
arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, 
social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores 
de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 
exemplaridade” (Alínea 3 do Artigo. 2º do Título I). 

“Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou sítio, nos 
termos em que tais categorias se encontram definidas no direito internacional (…). (Alínea 
1 do Artigo 15º do título IV). 

Por se tratar de categorias demasiado vastas foram estas subdivididas em categorias mais 
particulares, estando presentes na área em estudo as categorias de Património 
Arquitectónico, Etnográfico e Arqueológico, definidas como: 

� Património Arquitectónico o conjunto de edificações que pelo seu valor 
arquitectónico ou monumentalidade e cuidado na elaboração do projecto se 
destacam do conjunto do património edificado (ex. Palácios, casas solarengas, 
catedrais, igrejas inscritas em estilos arquitectónicos); 

� Património Edificado o conjunto de edificações que apesar de não apresentarem 
um especial valor arquitectónico, são dignas pela sua especificidade, raridade, ou 
por caracterizarem um tipo de construção regional, de serem destacadas do 
conjunto das edificações correntes (ex. Casas de habitação, arquitectura popular);  

� Património Etnográfico, definido como: o conjunto dos elementos patrimoniais que 
apesar de não se poder considerar que tenham valor patrimonial ou histórico tem 
um especial significado para as populações locais caracterizando uma região (ex. 
fontes, palheiros, e outros anexos de apoio agrícola, levadas); 

� Património Arqueológico, definida como a categoria que inscreve os bens móveis 
ou imóveis que pela sua antiguidade, localização e metodologia de abordagem 
próprias se inscrevem na alínea 2 do Artigo 74 do capítulo II da Lei n.º 107/01 de 8 
de Setembro.  

Cada uma destas categorias possuiu mais do que um tipo. Para a classificação tipológica 
foram seguidos os critérios propostos no Thesuarus (Base de Dados de responsabilidade 
do IPA). Para os itens que não se encontravam especificados nesta tipologia utilizou-se a 
designação corrente. 

Na concretização da valorização patrimonial foram considerados os critérios genéricos de 
apreciação, para a inventariação de bens patrimoniais, definidos legalmente e 
descriminados (Artigo 17º do Título IV da Lei 107/2001 de 8 de Setembro), a saber: 

� O carácter matricial do bem; 

� O génio do respectivo criador; 

� O interesse do bem como testemunho simbólico ou religioso; 

� O interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos; 

� O valor estético, técnico ou material intrínseco do bem; 

� A concepção arquitectónica, urbanística e paisagística; 

� A extensão do bem e o que nela se reflecte do ponto de vista da memória 
colectiva; 
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� A importância do bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica; 

� As circunstâncias susceptíveis de acarretarem diminuição ou perda da perenidade 
ou da integridade do bem. 

Para tornar mais fácil a leitura do relatório do EIA, estes foram critérios simplificados na 
sua linguagem, de modo a melhor poderem ser integrados numa base de dados de 
caracterização de valor patrimonial em que se constatará a presença ou ausência de cada 
um destes critérios. 

O critério valor matricial do bem, que apenas se aplica no caso de classificações para 
ausência de pagamento de impostos relativos ao imóvel, não será considerado para aferir 
o valor patrimonial do elemento, em virtude de não se justificar para efeitos de 
inventariação. 

Sempre que, tendo em conta a natureza do elemento patrimonial, se considere que um ou 
mais dos critérios não são aplicáveis, tal será referido através de uma nota de rodapé. A 
não aplicação de qualquer dos critérios a um determinado elemento patrimonial não põe 
em causa validade da avaliação em virtude de se referir no Artigo 17º do Título IV, que “(…) 
serão tidos em conta “algum ou alguns dos (…) critérios”. 

Do número de presenças resultará uma escala de valor património definida como: 

� Valor Patrimonial reduzido entre 1 e 2 critérios em presença; 

� Valor Patrimonial médio entre 3 e 5 critérios em presença; 

� Valor Patrimonial elevado entre 6 a 8 critérios em presença; 

O valor patrimonial excepcional apenas será atribuído aos elementos patrimoniais 
classificados.15 

As respectivas Fichas Individuais dos Elementos Patrimoniais e a Base de Dados de Valor 
Patrimonial são apresentadas no Anexo F . 

Na relocalização efectuada verificou-se a existência de um património significativo, nas 
categorias de património edificado, etnográfico, o que demonstra densidade de ocupação 
deste espaço geográfico e também uma permanência de um modo de vida associado a 
um mundo rural que se encontra em falência. As ocorrências patrimoniais de categoria de 
património arqueológico foram mais reduzidas, resumindo-se a Vila Verde e à Anta da 
pedra da Granja. 

Foi efectuada uma análise toponímica, como forma de abordagem ao terreno que se optou 
por não materializar no texto. Através dessa recolha constatou-se uma quantidade 
significativa de quintas. Optou-se por não fazer referência às mesmas em Ficha de 
Elemento Patrimonial, em virtude de se tratarem de casas e propriedades particulares às 
quais dificilmente se teria acesso ao interior das mesmas, não sendo, por isso, possível 
realizar uma descrição dos imóveis. Deste modo, evitou-se criar uma ficha de elemento 
patrimonial com uma caracterização insuficiente do mesmo.  

Na relocalização de património arqueológico identificado nas fases de pesquisa verificou-
se que num dos locais em que supostamente existiria uma villa romana (Vila Verde / 
Abóbadas) foram identificados fragmentos diversos de sílex não estando relacionados 
com este sítio arqueológico que não foi possível relocalizar. 

                                                      
15  De acordo com a legislação em vigor (Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro), “entende-se por classificação o acto final de 
procedimento administrativo mediante o qual se determina que certo bem possui um inestimável valor cultural”. (Artigo 18º, 
alínea 1). “Os bens móveis e imóveis podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse 
municipal”. (Artigo 15º, alínea 2). 
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Os materiais recolhidos no sítio arqueológico de Vila Verde são líticos, sendo que o 
material cerâmico associado para além de recente era escasso. Os materiais foram 
recolhidos num campo abandonado onde se notava o cultivo anterior de milho e abóboras. 
Recolheu-se uma lasca inteira simples, uma lamela inteira retocada, um furadouro sobre 
lâmina (?) e uma lasca retocada. 

 

Quadro 71 - Síntese de Caracterização Patrimonial 

Ref Designação Freguesia  Concelho  Categoria Tipo Cronologia Estado de 
conservação  

Valor 
patrimonial 

1 Casal de 
Meirames 

Stª Maria / 
Sº Miguel Sintra Património 

Etnográfico 
Casal 

agrícola Contemporânea Bom Médio 

2 
Sítio 
Arqueológico de 
Vila Verde 

Terrugem Sintra Património 
Arqueológico 

Vestígios 
de 

superfície 
Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

3 

Ermida, 
Necrópole e forno 
de cal de Stº 
Amaro 

Stª Maria / 
Sº Miguel Sintra 

Património 
Edificado, 
Arqueológico 
e Etnográfico 

Ermida, 
Necrópole 
e Forno de 

Cal 

Necrópole – 
Romano 

Ermida e Forno 
de Cal - 

Indeterminado 

Indeterminado 

Necrópole – 
Médio 

Ermida e Forno 
de Cal - 

Indeterminado 

4 Moinho de Roque Stª Maria / 
Sº Miguel Sintra Património 

Etnográfico Moinho Indeterminada Indeterminado Indeterminado 

5 Palácio de Riba 
Fria 

Stª Maria / 
Sº Miguel Sintra Património 

Edificado Quinta Séc. XVI Indeterminado Elevado 

6 Fonte de Cabriz Stª Maria / 
Sº Miguel Sintra Património 

Etnográfico Fonte Séc. XX Bom Reduzido 

7 Fonte 2 de Cabriz Stª Maria / 
Sº Miguel Sintra Património 

Etnográfico Fonte Séc. XX Bom Reduzido 

8 Moinho do Gato Colares Sintra Património 
Etnográfico Moinho Moderna / 

Contemporânea Mau Reduzido 

9 Anta das Pedras 
da Granja Colares Sintra Património 

Arqueológico Anta Neo - Calcolítico Mau Médio 

10 Moinho das 
Pedras da Granja Colares Sintra Património 

Etnográfico Moinho Moderno / 
Contemporâneo Mau Reduzido 

11 Bica de Alpoletim Terrugem Sintra Património 
Etnográfico Fonte Contemporânea Bom Reduzido 

12 Fontanário de 
Cabriz 

Stª Maria / 
Sº Miguel Sintra Património 

Etnográfico Fonte Contemporânea Bom Reduzido 

13 Fonte de Várzea 
de Sintra 

Stª Maria / 
Sº Miguel Sintra Património 

Etnográfico Fonte Contemporânea Bom Reduzido 
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Quadro 72 – Localização dos elementos patrimoniais 

Coordenadas 
Ref Designação 

Longitude Latitude 
Localização face ao Projecto 

1 Casal de Meirames 466.0 4298.5 Confinante a Norte com a àrea do 
projecto 

2 Sítio Arqueológico de Vila 
Verde 467.750 4298.999 Localiza-se a cerca de 1 km Nordeste 

da área do projecto 

3 Ermida, Necrópole e forno 
de cal de Stº Amaro 

Ermida – 
467.250 

Forno de Cal 
– 467.300 

Ermida – 
4296.650 

Forno de Cal 
– 4296.825 

Localiza-se a cerca de 1,3 km 
Sudeste da área de projecto 

4 Moinho de Roque 467.150 4297.400 Localiza-se a cerca de 875 mts 
Sudeste da área do projecto 

5 Palácio de Riba Fria 467.140 4296.400 Localiza-se a cerca de 1,5km 
Sudoeste da área do projecto 

6 Fonte de Cabriz 466.770 4296.375 Localiza-se a cerca de 1km Sul da 
área do projecto 

7 Fonte 2 de Cabriz 466.625 4296.400 Localiza-se a cerca de 1km Sul da 
área de projecto 

8 Moinho do Gato 465.875 4297.375 Localiza-se a cerca de 450 mts Sul 
da área do projecto 

9 Anta das Pedras da Granja 465.375 4298.998 Localiza-se a cerca de 750 mts 
Noroeste da área do projecto 

10 Moinho das Pedras da 
Granja 465.375 4299.125 Localiza-se a cerca de 700 mts 

Noroeste da área do projecto 

11 Bica de Alpoletim 466.640 4299.100 Localiza-se a cerca de 750 mts Norte 
da área do projecto 

12 Fontanário de Cabriz 466.380 4296.500 Localiza-se a cerca de 1250 mts Sul 
da área do projecto 

13 Fonte de Várzea de Sintra 466.370 4296.700 Localiza-se a cerca de 1250 mts Sul 
da área do projecto 

 

5.14 Componente Social 

5.14.1 Metodologia 

A análise socioeconómica da área de estudo, e a avaliação de impactes do projecto sobre 
este descritor, tomarão como base os níveis de espacialização regional ou supramunicipal, 
tomando como base as NUT III em que a área de estudo se insere, o concelho e as 
freguesias, sendo o detalhe da abordagem para cada um deles função da relevância que 
assume essa análise para a percepção do ambiente socioeconómico da área de estudo. 

Sempre que os dados estatísticos o permitiram, foram utilizados dados ao nível das 
freguesias afectas ao projecto. 

A componente demográfica foi analisada numa perspectiva dinâmica, pretendendo-se 
traçar uma tendência de comportamento das variáveis que tradicionalmente mais a 
definem: padrão de crescimento e estrutura da população.  

Para o estudo da componente territorial foi analisado o padrão de ocupação do espaço, 
através da densidade populacional, bem como das características do edificado. 
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Visto tratar-se de um projecto que envolve uma infra-estrutura turística, foi dada especial 
atenção ao sector hoteleiro. 

5.14.2 Enquadramento da Área de Estudo 

Em termos administrativos, a área em estudo enquadra-se em duas freguesias do 
concelho de Sintra: Sta. Maria e S. Miguel e S. Martinho. Este é pois, num primeiro nível, o 
espaço territorial que constitui o objecto de análise. 

O concelho de Sintra está integrado na NUT III Grande Lisboa e na NUT II de Lisboa e 
Vale do Tejo, abarca uma área de 319,2 km2 e é constituído por 20 freguesias. 

A Grande Lisboa, enquanto designação territorial de NUT III, engloba 8 concelhos 
abrangendo uma área de 1 375,9 km2. A esta NUT III corresponde uma densidade 
populacional bastante elevada: 1 456,2 hab/km2 em 2004 (INE, Retratos Territoriais). 

De uma forma geral, a área de estudo insere-se na região saloia de Sintra, apresentando 
características essencialmente rurais. Na envolvente ocorrem espaços agro-florestais, 
habitações isoladas, e os aglomerados populacionais desenvolvem-se junto às principais 
vias rodoviárias, como é o caso das povoações de Casal da Granja e Cabriz, localizadas a 
Sul da área de estudo. 

5.14.3 Demografia e Povoamento 

5.14.3.1 Dinâmica Populacional  

A área de estudo insere-se num determinado contexto local e regional cuja evolução 
populacional se apresenta no quadro e figura seguintes. 

 

Quadro 73 – Evolução da População residente no concelho de Sintra e freguesias de  
Sta. Maria e S. Miguel e S. Martinho entre 1981 e 2001 

Unidade Territorial 1981 1991 2001 Variação 
1981/1991 (%) 

Variação 
1991/2001 (%) 

Continente 9333760 9371319 9869050 +0,4 +5,3 

Lisboa e Vale do Tejo 3261578 3292108 3447173 +0,9 +4,7 

Grande Lisboa 1853729 1831877 1947261 -1,2 +6,3 

Sintra 226428 260951 363749 +15,2 +39,4 

Sta. Maria e S. Miguel 
(FR) 8977 8405 9274 -6,4 +10,3 

S. Martinho (FR)  5471 5102 5907 -6,7 +15,8 
Fontes : INE, Censos de 1981, 1991 e 2001 
FR: Freguesia 

 

Na análise da evolução populacional da NUT II Lisboa e Vale do Tejo, entre 1981 e 2001 
(Quadro 73 ) verifica-se uma tendência global para o aumento da população residente, 
tendência essa que acompanha a também registada a nível Continental. 
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Figura 65 – Evolução da População Residente nas Freguesias  de  

Sta. Maria e S. Miguel e S. Martinho, Concelho de Sintra, NUT III Grande Lisboa  
(base índice 100) 

 

A análise do Quadro 73  e Figura 65  permite assim concluir que o concelho de Sintra tem 
vindo a ganhar população desde 1981, até ao último Recenseamento Geral da População, 
em 2001. Este facto é o reflexo da cada vez maior “terciarização” do concelho de Lisboa, a 
qual, conduzindo a uma concentração espacial das actividades económicas e 
administrativas do seu “centro metropolitano”, tem levado a um afastamento da população 
residente para a periferia directa que, por sua vez, constitui a região da Grande Lisboa 
onde se insere o concelho de Sintra. 

Ao contrário do verificado a nível concelhio, as freguesias abrangidas pelo projecto tiveram 
um comportamento demográfico recessivo até à década de 90, só tendo invertido essa 
tendência entre 1991 e 2001 (Quadro 73 ). Assim, no total, entre 1981 e 2001, a freguesia 
de Sta. Maria e São Miguel e a freguesia de S. Martinho ganharam, respectivamente, 
apenas 3,3% e 8,0% de efectivos, sendo que, na década de 90 esse valor foi de, 
respectivamente, 10,3 % e 15,8%. 

5.14.4 Estrutura da População 

5.14.4.1 Estrutura Etária 

A análise da evolução da estrutura etária da freguesia S. Martinho aponta para uma 
realidade semelhante à realidade do concelho de Sintra (Quadro 74 ) enquanto a freguesia 
de Sta. Maria e S. Miguel apresenta uma maior percentagem de idosos.  

O índice de envelhecimento traduz a relação entre a população idosa e a população jovem 
por cada 100 indivíduos. Para a freguesia de Sta. Maria e S. Miguel, este índice atinge o 
valor de 125%, reflectindo uma população envelhecida, contrariamente ao verificado no 
concelho de Sintra, que registou, em 2001, um índice de envelhecimento de 56,5%. 

Da análise dos valores apresentados no Quadro 74  conclui-se ainda pela existência de 
um progressivo envelhecimento destas populações, patente na última década. 
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Quadro 74 – Estrutura Etária no Concelho de Sintra e Freguesias em estudo  
para os anos de 1991 e 2001 

Jovens (%) Adultos (%) Idosos (%) 
Unidade Administrativa 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Sintra 19,5 18,1 71,3 71,6 9,2 10,3 

Sta. Maria e S. Miguel  18,1 14,6 68,4 67,2 13,5 18,2 

S. Martinho   18,6 15,6 66,9 67,8 14,6 16,5 

Fonte : INE, Censos de 1991 e 2001 

 

5.14.4.2 Estrutura Familiar  

Do Quadro 75  abaixo apresentado facilmente se visualiza que a área metropolitana de 
Lisboa (AML) é um espaço em que as deslocações casa-trabalho inter-concelhias são 
manifestamente importantes, como se pode aferir através do ganho em termos de 
alojamentos e de famílias residentes nas freguesias em estudo. Verifica-se em simultâneo 
um ligeiro aumento da relação família/alojamento. 

Sendo assim, no período considerado, é possível concluir que o crescimento da população 
no concelho de Sintra tem contribuído para o aumento da sua função residencial. 

 

Quadro 75 – Evolução do número de Famílias e Alojamentos, entre 1991 e 2001 

Famílias Clássicas 
Dimensão 

das 
Famílias 

Alojamentos Nº médio  
Famílias/Alojamentos Unidade 

Territorial 

1991 2001 Var 
(%) 1991 2001 1991 2001 Var 

(%) 1991 2001 

Lisboa e 
Vale do 
Tejo 

1125231 1318241 +17,2 3 3 1436662 1705660 +19,9 0,79 0,77 

Grande 
Lisboa 

632511 742658 +17,4 3 3 765262 932565 +23,7 0,84 0,80 

Sintra 86456 131986 +52,7 3 3 113455 165969 +46,3 0,76 0,80 

Sta. Maria 
e  
S. Miguel 

2926 3525 +20,5 3 3 3955 4510 +14,0 0,74 0,78 

São 
Martinho  1707 2194 +28,5 3 3 2671 3125 +17,0 0,64 0,70 

Fontes:  INE, Censos 1991 e 2001. 

 

5.14.4.3 Nível de Instrução 

A avaliação da taxa de analfabetismo é apontada na Figura 66 , enquanto que nível de 
instrução atingido pelo concelho de Sintra e freguesias em estudo é apontado na Figura 
67.  
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Figura 66 – Taxa de analfabetismo nas NUTs em estudo no ano de 2001 

 

Da análise da Figura 66 , verifica-se, em 2001, uma percentagem de analfabetos inferior 
ao registado a nível nacional (9,0%) em todas as unidades administrativas, sendo que o 
concelho de Sintra não reflecte integralmente o que se passa ao nível das freguesias em 
estudo, em particular na freguesia de S. Martinho, onde a taxa de analfabetismo atinge o 
valor de 7,4, o que está em consonância com a respectiva estrutura etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – População residente segundo o nível de ensino atingido no Concelho de Sintra e 
freguesias de Sta. Maria e S. Miguel e S. Martinho (2001) 
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Ao nível das freguesias em análise verifica-se que, na freguesia de Sta. Maria e S. Miguel, 
o nível de instrução é superior ao registado no concelho, enquanto que a freguesia de 
S. Martinho reflecte o que se passa ao nível concelhio. A freguesia de Sta. Maria e S. 
Miguel destaca-se da freguesia de S. Martinho, na medida em que possui menor 
percentagem de efectivos sem nível de ensino e uma considerável percentagem de 
efectivos com o ensino Médio e Superior. 

5.14.5 Povoamento e Parque Habitacional 

5.14.5.1 Povoamento 

A evolução da densidade demográfica traduz obrigatoriamente a variação populacional 
ocorrida em qualquer unidade geográfica, bem como a intensidade de ocupação urbana 
do espaço. No Quadro 76 encontram-se indicados os dados relativos à densidade 
populacional e respectiva taxa de variação. 

 

Quadro 76– Evolução da densidade populacional, entre 1981 e 2001 

Densidade Populacional 

(hab/ km 2) Unidade Territorial 
Área 

(km 2) 
1981 1991 2001 

Variação 
1981/1991 

(%) 

Variação 
1991/2001 

(%) 

Lisboa e Vale do Tejo 2934,8 1111,3 1121,7 1174,6 +0,9 +4,7 

Grande Lisboa 1375,9 1347,3 1331,4 1415,3 -1,2 +6,3 

Sintra 319,2 709,4 817,5 1139,6 +15,2 +39,4 

Sta. Maria e S. Miguel 12,5 718,2 672,4 741,9 -6,4 +10,3 

São Martinho  24,4 224,2 209,1 242,1 -6,7 +15,8 
Fontes : INE, Censos 1981, 1991 e 2001; Retratos Territoriais.  

 

Na NUT II Lisboa e Vale do Tejo e na NUT III Grande Lisboa, durante o período de 1981 a 
2001, registou-se um aumento da densidade populacional.  

No concelho de Sintra o aumento da densidade populacional durante a década de 90 foi 
bastante expressivo, bem como nas freguesias em estudo. Verificou -se, no período de 
1981-2001, um ganho de 430 hab/km2 no concelho de Sintra, enquanto que, na freguesia 
de Sta. Maria e S. Miguel e na freguesia de S. Martinho, o ganho foi de 24 hab/km2 e 18 
hab/km2, respectivamente.  

Segundo o estudo Tipologia de Áreas Urbanas (desenvolvido pelo INE e pela DGOTDU), 
a freguesia de Sta. Maria e S. Miguel e a freguesia de S. Martinho são consideradas como 
áreas predominantemente urbanas devido à sua elevada densidade populacional. Tal é, 
também, indicador de uma distribuição espacial concentrada da população. 

5.14.5.2 Parque Habitacional  

Relativamente à época de construção dos edifícios (Quadro 77  e Quadro 78 ), verifica-se 
que até 1945 a edificação se manteve baixa na zona da Grande Lisboa, registando-se 
apenas 17% do total da construção. A partir de 1946 passou a existir um maior interesse 
nesta zona, sendo que a construção atingiu o seu máximo no período 1971-1990. 
Relativamente ao concelho de Sintra, até 1945 a edificação também se manteve baixa 
(10,8%), sendo que o “boom” da construção civil também se verificou no período de 1971 
a 1990.  

As freguesias reflectem o que se passa ao nível concelhio.  
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Quadro 77- Edifícios segundo a época de construção (nº de edifícios) 

Unidade Territorial Antes de 
1919 

1919 - 
1945 

1946 - 
1970 

1971 - 
1990 

1991 - 
2001 Total 

Grande Lisboa 17284 24622 76706 95182 35855 249649 

Sintra 2371 3194 14378 21796 9969 51708 

Sta. Maria e São Miguel  186 277 632 937 514 2546 

S. Martinho 310 178 545 1093 617 2743 
Fonte : INE, Censos 2001 

 
Quadro 78- Edifícios segundo a época de construção (%) 

Unidade Territorial Antes de 
1919 

1919 - 
1945 

1946 - 
1970 

1971 - 
1990 

1991 - 
2001 

Grande Lisboa 6,9 9,9 30,7 38,1 14,4 

Sintra 4,6 6,2 27,8 42,2 19,3 

Sta. Maria e São Miguel  7,3 10,9 24,8 36,8 20,2 

S. Martinho 11,3 6,5 19,9 39,8 22,5 
Fonte:  INE, Censos 2001 

 

Na figura seguinte apresenta-se a percentagem de edifícios segundo o número de 
pavimentos, entendendo-se como pavimento cada um dos planos habitáveis ou utilizáveis 
do edifício (qualquer que seja a sua relação com o nível terreno). 

No que diz respeito à zona da Grande Lisboa e ao concelho de Sintra verifica-se uma 
predominância de edifícios com 1 ou 2 pavimentos. Já no concelho de Sintra, a 
composição do edificado é mais equilibrada no que diz respeito a edifícios com 3 ou com 4 
pavimentos e mais do que 5 pavimentos. 

Como se pode observar, a tipologia do edificado é semelhante nas duas freguesias em 
estudo. Mesmo assim, a freguesia de S. Martinho apresenta uma tipologia de edificado 
ainda mais tradicional, de casas baixas e um número muito reduzido (8 no total) de 
prédios com 5 ou mais pavimentos. 
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Figura 68 – Percentagem de edifícios segundo o número de pavimentos em 2001 

Fonte : INE, Censos de 2001 

 



Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental 
Relatório Síntese 
Caracterização da Situação Actual 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 181  Dez-09 
 

Segundo os dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), apresentados no Quadro 79 , 
verifica-se que a totalidade dos alojamentos usufrui de cobertura em termos de energia 
eléctrica. 

No que diz respeito ao abastecimento de água ao domicílio, segundo os dados de 2001, 
pode afirmar-se que a cobertura na área de estudo é total. 

Relativamente aos alojamentos com banho, denota-se algumas deficiências ao nível da 
freguesia de S. Martinho, o que se apresenta consentâneo com as diferenças já 
assinaladas entre as freguesias em estudo. 

 

Quadro 79- Alojamentos familiares ocupados como residência habitual segundo instalações 
existentes em 2001 

Unidade Territorial Água Banho Electricidade Retrete 

Grande Lisboa 99,4 97,9 99,8 97,5 

Sintra 99,5 98,9 99,8 99,7 

Sta. Maria e S. Miguel 99,3 98,2 99,8 99,7 

S. Martinho 98,8 96,6 99,8 98,9 

Fonte : INE, Censos de 2001 

 

5.14.6 Estruturas Económicas e de Emprego  

5.14.6.1 Emprego 

Como se pode verificar no Quadro 80 , a taxa de actividade aumentou na NUT II de Lisboa 
e Vale do Tejo, na NUT III da Grande Lisboa e no concelho de Sintra, sendo que apenas 
na NUT II a taxa de desemprego diminuiu (cerca de 1,3%). A freguesia de Sta. Maria e S. 
Miguel apresenta uma elevada taxa de actividade.  

 

Quadro 80 – Evolução da Taxa de actividade e Taxa de desemprego, entre 1991 e 2001 

Taxa de actividade 
(%) 

Taxa de desemprego 
(%) Unidade 

Territorial 
1991 2001 Var. 1991 2001 Var. 

Lisboa e Vale 
do Tejo 46,8 51,0 +9,0 7,7 7,6 -1,3 

Grande Lisboa 48,5 52,6 +8,5 6,9 7,1 +2,9 

Sintra 51,1 56,4 +10,4 6,6 7,1 +7,6 

Sta. Maria e  
S. Miguel 44,9 52,1 +16,0 4,8 5,9 +22,5 

São Martinho  46,2 50,7 +9,7 3,9 5,1 +31,0 

Fonte : INE, Retratos Territoriais  

 

Através da análise do quadro acima é possível constatar que a variação do emprego e a 
variação demográfica aparecem correlacionados. Sendo a taxa de actividade definida 
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como o quociente da população residente activa pelo total da população, a variável 
“emprego” não leva em conta a localização do emprego em si mesmo, pelo que poderá 
ocultar muitos fluxos de migração pendular.  

No que diz respeito à taxa de desemprego, esta é definida como o quociente da população 
desempregada pela população activa. Logo, quanto maior for o número de indivíduos no 
activo, menor será a taxa de desemprego. 

5.14.6.2 Sectores de Actividade 

Da análise da Figura 69  conclui-se por uma clara predominância do sector terciário nas 
unidades territoriais em estudo. 
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Figura 69 – População residente empregada por sectores de actividade económica (%), em 2001 

Fonte : INE, Censos de 2001 

 

Na freguesia de S. Martinho, em detrimento dos sectores secundário e primário, o sector 
terciário assume uma menor expressão comparativamente às outras unidades territoriais 
em análise, sendo a única em que o sector primário ainda tem alguma expressão. 

A freguesia de Sta. Maria é a que mais reflecte, em todos os sectores, a realidade da 
Grande Lisboa. 

O sector secundário aponta para valores da ordem dos 22% na região da Grande Lisboa e 
para valores na ordem dos 28% na freguesia de S. Martinho. 

A presença do sector primário não merece qualquer referência, dado que é praticamente 
inexistente. 

5.14.6.3 Turismo  

A actividade turística tem uma grande importância económica e tem uma relação 
intrínseca com a existência de um ambiente em equilíbrio, uma vez que depende de uma 
significativa oferta de energia, matérias-primas, bens e serviços.  

Como se pode verificar pelo Quadro 81 , comparativamente aos seus concelhos limítrofes, 
Sintra é o concelho com menor capacidade de alojamento e menor número de hóspedes 
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por habitante, possuindo, no entanto uma considerável proporção de hóspedes 
estrangeiros. 

 

Quadro 81 – Indicadores de hotelaria por concelho, 2004 

Unidade 
Territorial 

Estabelecimentos 
hoteleios 

Capacidade de 
Alojamento/1000 

habitantes 

Hóspedes por 
habitante 

Proporção de 
hóspedes 

estrangeiros 
Cascais 38 36,0 1,8 70,0 

Lisboa 189 60,2 4,3 68,2 

Mafra 5 9,7 0,5 41,0 

Oeiras 6 6,5 0,4 32,5 

Sintra  18 3,2 0,2 59,5 
Fonte : INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70 – Capacidade de alojamento por 1000 habitantes, 2004 

Fonte : INE, Estatísticas do Turismo  

 

Da observação da Figura 70 , mais uma vez se constata a fraca capacidade de alojamento 
dos estabelecimentos hoteleiros no concelho de Sintra. 

Refira-se contudo que no limite Oeste da área onde se irá implantar o projecto existe um 
estabelecimento de Turismo em Espaço Rural, devidamente registado na Direcção Geral 
do Turismo (DGT). O estabelecimento, denominado “Quinta Verde Sintra”, dispõe 
alojamento em quartos dulpos e apartamentos independentes, de uma piscina e de 
actividade recreativas para grupos. 

5.14.7 Acessibilidades e infra-estruturas viárias 

5.14.7.1 Rede rodoviária 

Em termos da rede rodoviária, a ligação a Lisboa é assegurada pelo IC19 e pelo IC30 e 
A16, recentemente construída. O IC30, cujo troço inicial ligava Sintra a Alcabideche, foi 
prolongado de forma a efectuar a ligação à auto-estrada de Cascais (A5), ao IC19, no nó 
de Ranholas, e à A16. Do concelho de Sintra, na zona do Lourel, a A16 (anterior IC16) 
estende-se até à CREL, em Belas, estabelecendo ligação à CRIL. Com as duas vias 
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rodoviárias, IC30 e A16, preve-se a um melhoramento da circulação rodoviária entre Sintra 
e Lisboa, em alternativa ao IC19. 

Em termos de acessos locais, a área em estudo é servida pela EM 603 (também 
designada como Estrada do Magoito), que faz a ligação entre a Várzea de Sintra e o 
Magoito. O acesso ao litoral e às praias das Maçãs e das Azenhas do Mar faz-se através 
da EN 375. A EN247 efectua a ligação entre Sintra e a Ericeira. 

Mais localmente, está previsto em sede de PDM a construção da Estrada Atlântica, uma 
nova via que dará seguimento à EN-9, para Norte, a partir de Chão de Meninos, e que 
incluirá a CISN (Circular Interna a Sintra – Nascente) e o sucessivo prolongamento para 
S. João das Lampas e Pobral. 

 

 

Figura 71 – Acessibilidades rodoviárias regionais do Distrito de Lisboa  (PRN, 2000) 

 

5.14.7.2 Transportes público 

Na área de implantação do projecto e zona envolvente os transportes públicos existentes 
são constituídos por algumas carreiras de autocaros suburbanos explorados pela empresa 
Scotturb. As carreiras existentes (n.º 439, 440 e 452) efectuam as ligações diárias, 
incluindo fins-de-semana, entre Portela de Sintra – Praia Grande; Portela de Sintra – 
Azenhas do Mar e Portela de Sintra –Fontanelas. 

O concelho de Sintra encontra-se ainda servido por via ferroviária, através da Linha de 
Sintra explorada pela CP- Comboios de Portugal, com ligações diárias frequentes à cidade 
de Lisboa. As estações de comboios mais próximas da área de estudo são as de Sintra e 
Portela de Sintra.  
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6 Evolução Previsível da Situação 
Actual na Ausência de Projecto 

6.1 Considerações iniciais 
Pretende-se caracterizar seguidamente a forma como a área de estudo poderá evoluir na 
ausência da intervenção preconizada. Esta análise baseia-se no conhecimento que se tem 
da área de estudo e dos projectos previstos para a zona, admitindo uma determinada 
evolução tendencial dos factores ambientais considerados na situação actual e as 
perspectivas de planeamento e ordenamento do território existentes. 

6.2 Clima  
As alterações climáticas constituem actualmente uma preocupação generalizada. Contudo, 
a previsão da evolução dos parâmetros climatológicos, às escalas regional e local, 
reveste-se de alguma incerteza. De qualquer forma, não é de esperar que na área de 
estudo se venham a verificar quaisquer fenómenos microclimáticos que levem a uma 
diferenciação relativamente à generalidade do concelho de Sintra. 

Assim, de acordo com o “Plano Estratégico do concelho de Sintra face às Alterações 
Climáticas” (CM Sintra, 2009), pode-se esperar: 

� Uma maior frequência e uma maior duração das ondas de calor; 

� Uma redução do valor de precipitação anual acumulado, com tendência para a 
redução de cheias. 

6.3 Geologia e Geomorfologia 
Não é previsível que as características geomorfológicas e geológicas da área de estudo se 
alterem de forma relevante. 

6.4 Recursos hídricos e qualidade das águas 
Em termos hidrológicos prevê-se a manutenção das condições actuais a nível local. Em 
termos regionais, e apesar das tendências associadas às alterações climáticas, as únicas 
alterações previsíveis têm a ver com o possível aumento dos caudais de cheia na ribeira 
de Colares e ribeiras afluentes, decorrentes da impermeabilização crescente em virtude da 
expansão urbana que se verifica na respectiva bacia. 

No que respeita à qualidade da água é expectável que, independentemente da 
concretização do projecto, a qualidade das linhas de água da área de estudo e/ou que se 
encontram na envolvente do projecto continuem a ser influenciadas pelas mesmas fontes 
de poluição de origem doméstica, agrícola e industrial que actualmente existem. 
Considera-se, contudo, que, face à necessidade de cumprimento do que se encontra 
estipulado na legislação ambiental, cada vez mais restritiva, e à perspectiva de redução de 
cargas poluentes não tratadas nos recursos hídricos superficiais, em função da crescente 
infraestruturação em saneamento de águas residuais, se possa apontar para uma 
eventual melhoria da qualidade das águas a médio/longo prazo. 
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6.5 Solos 
Não é previsível grande alteração em termos pedológicos, atendendo às características 
maioritariamente agrícolas (pouco intensivas) e florestais da área de estudo, no 
pressuposto de que não serão concretizados outros projectos, do mesmo ou de outro tipo.  

6.6 Uso do solo 
No tocante ao uso do solo, a não concretização do projecto implicará a não afectação dos 
locais onde se irão localizar as várias componentes do empreendimento, prevendo-se a 
manutenção do padrão de ocupação actual do solo no interior da área de estudo.  

Na área envolvente, seguindo a alteração que se tem verificado nos últimos anos, 
marcada pelo crescimento dos espaços edificados em recuo do espaço agrícola ou natural 
perspectiva-se que o mesmo tipo de fenómeno continue a verificar-se. 

6.7 Ecologia 
A área de estudo e envolvente apresentam uma elevada intervenção humana, 
nomeadamente através de práticas agrícolas, onde é possível observar áreas extensas de 
cultivo de feno ou pomares e hortas e pequenas áreas de produção florestal 
(essencialmente pinhal), não existindo áreas de carácter mais natural.  

Apesar de não ser possível inferir de forma fundamentada sobre a evolução das 
populações florísticas e faunísticas presentes na área de estudo sem a realização de 
estudos de longa duração, não é expectável que a curto/médio prazo ocorram alterações 
significativas. O abandono de alguns campos agrícolas poderá provocar alguma expansão 
dos matos. No entanto, a ocorrência de incêndios regulares durante os últimos anos vai 
impedindo que esta expansão seja notória. Deste modo, a nível das comunidades 
florísticas e faunísticas não se esperam grandes alterações. 

6.8 Fisiografia e Paisagem 
Em termos fisiográficos e paisagísticos a não concretização do projecto implicará do ponto 
de vista de utilização do espaço e da paisagem a ela associada para onde se propõe a 
implantação do empreendimento, grosso modo a manutenção da actual situação.  

Na envolvente da área de estudo, perspectiva-se que a leitura da paisagem se venha a 
uniformizar no sentido da perca de diversidade, em virtude da evolução previsível de 
alteração do uso do solo no sentido do aumento da área edificada em detrimento da área 
natural/ agrícola. 

6.9 Qualidade do Ar 
No que respeita à qualidade do ar, a situação actual na ausência da implementação do 
projecto poderá vir a registar algumas alterações associadas ao aumento de emissões 
atmosféricas e degradação da qualidade do ar. 

Recorda-se que, na área de estudo, actualmente, os principais factores de degradação da 
qualidade do ar são o tráfego de veículos na rede viária. Atendendo ao previsível aumento 
do número de veículos em circulação (função do respectivo crescimento populacional), é 
expectável que possa ocorrer, independentemente do projecto, um aumento de emissões 
atmosféricas junto às vias de comunicação existentes, em particular à EM603. Este efeito 
poderá ser, a médio ou longo-prazo atenuado pela introdução de melhorias a nível dos 
veículos em circulação. 
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6.10 Ambiente Sonoro 
Não se verificando a implementação do empreendimento turístico Sintra Golf & Country 
Club, os níveis de ruído na área de intervenção, de um modo geral, apresentariam um 
acréscimo de ruído, ainda que ligeiro, devido ao eventual aumento da procura de espaços 
rurais, admitindo-se que os possíveis aumentos sonoros poderiam ser da ordem de 1 a 2 
dB(A), não excedendo os limites regulamentares estabelecidos para “zonas sensíveis”. 

6.11 Ordenamento do Território e Condicionantes 
No tocante aos principais instrumentos de ordenamento do território em vigor na área de 
estudo, verifica-se que a implementação do projecto em análise não implicará a 
inviabilização dos planos e/ou projectos existentes e/ou previstos nesses mesmos 
instrumentos. A evolução do ordenamento do território da área de estudo será 
maioritariamente independente da existência do projecto e ditada apenas pelo grau de 
implementação das políticas locais e regionais preconizadas. 

Verifica-se por outro lado que a classe de espaço do PDM de Sintra maioritariamente 
abrangida pelo projecto Sintra Golf & Country Club (espaço agrícola – nível 3), permite a 
instalação de infra-estruturas turísticas e outros equipamentos, pelo que caso este não 
seja construído, poderá ocorrer a construção de um projecto congénere no mesmo local. 

6.12 Património 
O património arqueológico é algo de muito frágil, que pode ser fácil e, irremediavelmente, 
afectado pelos mais simples trabalhos de escavação no solo. No presente caso, ainda que 
não tenha sido detectada a presença de nenhum elemento patrimonial no interior da área 
de estudo, prevê-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos, que poderão detectar 
possíveis vestígios arqueológicos. Estes, desde que devidamente estudados, poderão 
beneficiar o conhecimento da dinâmica ocupacional da região. 

No que se refere ao património edificado e etnográfico envolvente, a evolução dependerá 
do esforço e cuidado que forem colocados para a sua conservação, com destaque, 
naturalmente, para as ocorrências classificadas ou em vias de classificação.  

6.13 Componente Social 
Na ausência de projecto, a tendência municipal e local continuará a ser o crescimento 
populacional e do parque habitacional. No concelho de Sintra e nas freguesias de Sta. 
Maria e S. Miguel e de S. Martinho tenderá a persistir a capacidade de atracção e fixação 
da população residente, acrescida da tendência de envelhecimento do seu tecido 
edificado que induz a necessidade de obras de conservação e maior dificuldade de 
revitalização.  

Relativamente à estrutura e dinâmica económica, o sector primário tenderá a representar 
ainda menos peso no total da população empregada do que o verificado na actualidade; o 
sector secundário tenderá a ver diminuída a sua importância, para ser transferida para o 
sector terciário que tenderá a assumir um peso considerável na economia concelhia. 
Acresce-se, ainda, a manutenção de alguma falta de dinamismo do ponto de vista 
sócioeconómico, sendo expectável a continuação do aumento da taxa de desemprego. 

A mobilidade será, cada vez mais, um aspecto determinante na já mencionada qualidade 
de vida da população, e um factor decisivo para a competitividade das regiões. O concelho 
de Lisboa permanecerá o principal destino dos movimentos pendulares dos concelhos da 
Área Metropolitana de Lisboa, nos quais se tenderá a privilegiar o automóvel como 
principal modo de transporte utilizado. Assistir-se-á a um reforço infra-estrutural e melhoria 
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das infra-estruturas já existentes, nomeadamente da rede rodoviária e da rede ferroviária. 
Por último, é igualmente expectável a melhoria de todas as outras infra-estruturas básicas 
existentes no concelho de Sintra e nas freguesias de Sta. Maria e S. Miguel e de S. 
Martinho. 
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7 Identificação e Avaliação de Impactes 

7.1 Introdução 
O presente capítulo destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente 
susceptíveis de virem a ser originados pelas intervenções do projecto, nomeadamente 
pela construção e exploração do Sintra Golf & Country Club. 

Importa referir que a fase de desenvolvimento do projecto analisado pelo EIA (Estudo 
Prévio), em que não se encontram ainda finamente dimensionadas todas as infra-
estruturas que compõem o empreedimento (apesar deste procurar ser já o mais detalhado 
possível), não permite avaliar, em toda a sua expressão, os potenciais impactes previstos 
para o projecto, pelo que estes serão reavaliados após conclusão do Projecto de 
Execução, em sede de RECAPE. 

7.2 Metodologia 
A análise de impactes foi feita por área temática, ou descritor, tendo-se dado especial 
destaque aos descritores que, em função da caracterização do ambiente afectado, se 
concluiu serem mais críticos, e que o projecto, dadas as suas características, mais 
interfere ou altera. 

Sempre que necessário, para cada descritor, são apresentados alguns aspectos 
metodológicos específicos, que enquadram a análise e justificam, em alguns casos, 
opções de estrutura própria pela importância do mesmo. 

De uma forma geral, a metodologia utilizada neste capítulo baseou-se em: 

� Identificação dos potenciais impactes decorrentes do projecto, sobre cada um dos 
descritores, associando-os sempre que possível, à componente do projecto em 
que se farão sentir; 

� Avaliação dos impactes recorrendo à sua qualificação e, quando se revelou 
possível e relevante, à sua quantificação. 

Na identificação e avaliação de impactes teve-se em consideração: (i) a área de estudo e 
área de incidência directa do projecto (variável de impacte para impacte); (ii) a duração 
prevista para os efeitos dos vários impactes; (iii) as fases em que os impactes se 
produzem (construção, exploração); (iv) a magnitude (quantificação); e (v) o significado 
(qualificação) dos mesmos. 

Os impactes são, ao longo do capítulo, classificados, no mínimo, quanto a: 

� Sentido : positivo ou negativo; 

� Efeito  (ou relação com o projecto): directo ou indirecto; 

� Probabilidade de ocorrência  (associada à possibilidade de um impacte ocorrer 
ou não): improvável/pouco provável, provável, certo; 

� Duração  (reflecte o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte): 
temporário, permanente; 

� Reversibilidade  (reflecte a medida em que o impacte pode ser alterado): 
reversível, parcialmente reversível, irreversível; 

� Magnitude  (reflecte a grandeza do impacte): reduzida, moderada, elevada; 



 

 
 

Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental  

Relatório Síntese 
Identificação e Avaliação de Impactes 

 

Imp – 5007_R2 Página 190 Dez-09 
 

� Escala  (geográfica) ou dimensão espacial: confinado ao empreedimento, não 
confinado mas localizado, não confinado; 

� Capacidade  de minimização ou compensação : minimizável, minimizável e 
compensável, não minimizável nem compensável. 

A atribuição do significado dos impactes resultou da ponderação qualitativa de todos estes 
critérios, resultando numa graduação em três níveis: significativo, pouco significativo e não 
significativo. 

No caso específico do descritor Ecologia, considerou-se necessário detalhar a 
metodologia genérica apresentada para a totalidade dos descritores, adaptando-a 
concretamente às especificidades das respostas dos sistemas ecológicos aos potenciais 
impactes induzidos pelo projecto. A apresentação de uma metodologia específica para o 
descritor (apesar de nunca contrária à metodologia geral de avaliação de impactes do EIA) 
pretendeu ainda responder à relevância dos aspectos ecológicos presentes na 
determinação dos efeitos globais do projecto. Da mesma forma, a especificidade do 
descritor Património, motivou a apresentação do detalhe da descrição dos impactes no 
âmbito do respectivo capitulo de avaliação. 

Para todos os descritores descriminaram-se os impactes susceptíveis de ocorrerem 
durante a fase de construção e durante a fase de exploração do projecto, fases essas que 
apresentam características muito diferenciadas, na sua duração e tipologia de 
intervenções. Procede ainda à análise de impactes na fase de desactivação do projecto. 

No quadro seguinte apresentam-se os descritores mais relevantes associados às 
intervenções previstas no âmbito das diferentes componentes do Sintra Golf & Country 
Club. 

 

Quadro 82 – Descritores mais relevantes para a análise do impacte associado à construção e 
exploração das diferentes componentes do Sintra Golf & Country Club 

Componentes do projecto Descritores mais relevantes 

- Unidades concentrada de apartamentos 
(apartamentos, health club, centro de 
reuniões e conferências, lojas, áreas 
comuns, serviços de apoio, 
estacionamento em cave) 

- Unidades dispersas de apartamentos 
(unidades dispersas agrupadas e unidades 
dispersas isoladas) 

Uso do Solo, Ecologia, Ambiente Sonoro; 
Paisagem, Componente social 

- Campo de Golfe 
Recursos Hídricos e Qualidade da Água, 

Uso do Solo, Ecologia, Paisagem, 
Componente social 

- Planos de água (lagos e piscinas) Recursos Hídricos e Qualidade da Água, 
Ecologia, Paisagem 

- Equipamento de apoio ao Golfe 
(ClubHouse e balneários) 

- Restantes edifícios do empreendimento 
(portarias, recepção geral, restaurantes/ 
bares, espaços comerciais, espaços 
lúdicos e de recreio, parque infantil, 
instalações sanitárias) 

Uso do Solo, Ecologia, Ambiente Sonoro; 
Paisagem, Componente social 

- Acessos e estacionamento (parques de 
estacionamento, acessos viários, 
arruamentos e percursos pedonais) 

Uso do solo, Ambiente sonoro 
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Componentes do projecto Descritores mais relevantes 

- Infra-estruturas de apoio ao 
funcionamento do empreendimento (rede 
de abastecimento e drenagem de águas, 
ETAR, rede de rega, rede de extinção de 
incêndios, posto de transformação) 

Recursos Hídricos e Qualidade da Água, 
Uso do Solo, Ecologia 

 

Procedeu-se, ainda, à análise dos impactes cumulativos do projecto que resultam da 
presença de outros projectos, existentes ou previstos, finalizando-se com a apresentação 
de uma síntese dos principais potenciais impactes identificados. 

Em capítulos separados são propostas medidas para evitar, reduzir ou compensar os 
impactes negativos do projecto e medidas de Gestão Ambiental (Capítulo 8), assim como 
definidas as directrizes de Planos de Monitorização para os descritores/componentes 
ambientais considerados mais importantes (Capítulo 9). 

Procede-se em seguida à análise e avaliação de impactes por área temática, ou descritor 
ambiental. 

7.3 Clima 

7.3.1 Considerações iniciais 

A circulação atmosférica depende fortemente das características da superfície da Terra, 
nomeadamente, da sua heterogeneidade orográfica, da sua ocupação do solo e, 
particularmente, da presença de massas de água. Neste contexto, prevê-se que o projecto, 
ao introduzir alterações orográficas com a criação de novos planos de água (lagos e 
piscinas), venha a introduzir alterações na baixa atmosfera local, nomeadamente, por 
alterações nos balanços hídricos locais e na circulação do ar à microescala. 

7.3.2 Fase de construção 

Durante a fase de construção do empreendimento Sintra Golf & Country Club as 
intervenções previstas não são susceptíveis de provocar alterações no clima da região 
onde se insere. Desta forma, não são expectáveis impactes sobre o clima em 
consequência da implantação do presente projecto durante fase de construção. 

7.3.3 Fase de exploração 

A concepção do empreendimento Sintra Golf & Country Club prevê a construção de 
planos de águas: piscinas exteriores e lagos, com uma área total estimada em 1,39 ha, 
(1,8 % da área total da propriedade). O pleno funcionamento dos lagos e piscinas ocorrerá 
após a conclusão da construção do empreendimento com o enchimento destas estruturas, 
já em fase de exploração.  

Como referido, a circulação atmosférica depende fortemente das características da 
superfície da Terra, nomeadamente, da sua heterogeneidade orográfica, da sua ocupação 
do solo e, particularmente, da presença de massas de água. Estima-se assim que a 
introdução de novos planos de água na área de estudo possa introduzir pequenas 
alterações orográficas, de reduzido significado dadas as dimensões dos lagos e piscinas. 

As alterações a verificar-se no clima correspondem a alterações na baixa atmosfera local, 
nomeadamente, por alterações nos balanços hídricos locais e na circulação do ar à 
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microescala, através do aumento da evaporação e da humidade relativa, sem grande 
influência na redução da temperatura do ar. 

Desta forma, considera-se que o Sintra Golf & Country Club, no que se refere 
especificamente à criação de novos planos de água, será responsável pela geração de 
impactes negativos sobre as condições microclimáticas locais, as quais terão uma 
incidência localizada (envolvente dos lagos e piscinas), uma natureza indirecta e 
permanente, de muito baixa magnitude, pelo que, em síntese, não serão significativos. 

Refere-se que dada a sua reduzida dimensão não se considera que estes elementos do 
projecto possam contribuir para alterar as tendências aasociadas às alterações climáticas. 

7.3.4 Fase de desactivação 

A fase de descativação do empreendimento Sintra Golf & Country Club não é susceptível 
de provocar alterações no clima da região onde se insere. 

 

7.4 Geologia e Geomorfologia 

7.4.1 Considerações iniciais 

Recordando-se o exposto no ponto 3.2.7 relativo à descrição do projecto, apresenta-se no 
quadro seguinte uma síntese da estimativa de movimentação de terras para a construção 
do empreendimento Sintra Golf & Country Club, descrimida pelas principais unidades de 
projecto. 

 
Quadro 83 – Estimativa de movimentação de terras para a construção do empreendimento 

 Escavação  
(m3) 

Aterro  
(m3) 

Escavação - 
Aterro (m 3) 

Edificações 104.430,00 -- 104.430,00 

Arruamentos 22.490,00 14.390,00 8.100,00 

Campo de golfe 84.850,00 87.990,00 - 3.140,00 

Restante intervenção paisagística 23.222,00 49.452,00 - 26.230,00 

Totais 234.992,00 151.832,00 83.160,00 

 

A leitura do referido quadro permite constatar que os trabalhos de construção inerentes ao 
projecto em apreço irão implicar diversas escavações, as mais significativas em resultado 
da execução das edificações e do campo de golfe, mas também da execução dos 
arruamentos e da intervenção paisagística.  

De acordo com o balanço efectuado entre escavação e aterro, destacando-se neste ponto 
o volume de aterro utilizado na concepção do campo de golfe e dos arranjos paisagísticos, 
estima-se que ocorra um excedente de terras da ordem dos 83.160 m3. 

Neste contexto, a forma exacta como se fará a gestão dos materiais resultantes das 
escavações a efectuar, nomeadamente no que se prende com a sua deposição/ destino 
final, constituirá um aspecto relevante para a definição dos impactes associados ao 
projecto. 
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Importa, por outro lado, ter em atenção o carácter agrícola e natural da área de 
intervenção do projecto, levando a que, por um lado, as intervenções à superfície afectem 
situações que, do ponto de vista geológico, ainda não foram alvo de significativas 
intervenções. 

7.4.2 Fase de construção 

Os impactes do projecto Sintra Golf & Country Club sobre a Geologia e Geomorfologia 
ocorrem, essencialmente, na fase de construção e estão relacionados com alterações 
geomorfológicas e com a destruição e/ou afectação de formações geológicas, em 
consequência da execução de escavações para a construção das estruturas edificadas, 
campo de golfe, lagos e acessos do empreendimento. 

Morfologicamente, os trabalhos de construção, implicarão alterações que merecem 
referência no caso do Hotel (unidade concentrada), apartamentos (unidades dispersas 
agrupadas e isoladas), campo de golfe e lagos, originando um impacte negativo ao nível 
da geomorfologia, certo, irreversível, localizado, temporário (apenas se mantendo o 
impacte na área de implantação directa das infra-estruturas) e pouco significativo.  

Prevê-se que parte dos materiais resultantes das escavações seja utilizado no processo 
construtivo do campo de golfe, arranjos paisagísticos e acessos, estimando-se contudo 
um volume ainda signficativo de terras sobrantes que poderão implicar impactes negativos, 
pouco significativos a significativos, cuja avaliação dependerá das exactas condições em 
que a gestão desses materiais se fará (veja-se 7.6). 

Em termos geológicos, a escavação das formações identificadas (Calcários e Margas do 
período Cretácico), apesar de representar um impacte intrinsecamente negativo, certo, 
irreversível, localizado, temporário (apenas se mantendo o impacte na área de 
implantação directa das infra-estruturas), será, todavia, não significativo, dada a não 
ocorrência de valores de particular raridade, ou interesse científico ou económico e a sua 
magnitude pouco expressiva num contexto regional. 

A execução das escavações para a construção do empreendimento efectuar-se-á com 
recurso a meios de desmonte ligeiros, nomeadamente, mecânicos (máquina escavadora 
de pá ou balde), prevendo-se que as interacções com as formações geológicas se façam 
sentir apenas sobre as camadas superficiais (já de si alteradas). 

Desconhece-se a interferência das escavações com o maciço rochoso pouco alterado e a 
consequente necessidade de recorrer a outros meios de desmonte, como por exemplo 
explosivos. Nesse caso, os impactes sobre a geologia poderão adquirir maior expressão, 
apresentando-se no Capítulo 8 as medidas de minimização a considerar. 

7.4.3 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração não se prevê a ocorrência de quaisquer impactes adicionais, 
para além do prolongamento dos descritos a respeito implantação das estruturas 
edificadas do empreendimento, campo de golfe e lagos. 

Com excepção dos espaços que se encontrarem construídos, o campo de golfe e 
restantes terrenos do empreendimento encontram-se revestidos com vegetação (relvados, 
mata atlântica, matos), permitindo a redução de eventuais fenómenos erosivos. Encontra-
se ainda prevista a condução das águas pluviais através de uma rede de drenagem. Desta 
forma, os eventuais impactes directos, apesar de negativos, terão uma magnitude muito 
reduzida e serão pouco significativos. 
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7.4.4 Fase de desactivação 

Num cenário futuro de desactivação do empreendimento turístico não se prevê que tal 
possa implicar qualquer impacte relevante em termos de geologia e geomorfologia, no 
pressuposto de que quaisquer trabalhos de demolição se façam em conformidade com as 
regras de segurança e as características dos terrenos e da ocupação edificada que se 
verificar na envolvente imediata. 

 

7.5 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

7.5.1 Considerações iniciais 

Prespectiva-se que os potenciais impactes sobre os recursos hídricos ocorram sobretudo 
durante a fase de construção, mantendo-se alguns destes na fase de exploração face à 
sua irreversibilidade ou associados às necessidades de funcionamento do 
empreendimento turístico. 

Durante a fase de construção, as acções potencialmente geradoras de impactes nos 
recursos hídricos subterrâneos e superficiais estão relacionadas com as actividades de 
instalação do estaleiros (pensa-se no interior da propriedade), de preparação dos terrenos 
a ocupar (desmatação e limpeza do terreno, terraplenagens e modelação do terreno) e 
ainda, pelas operações de exploração e gestão dos estaleiros da obra. Estas acções 
poderão ser responsáveis por distintos impactes a nível dos recursos hídricos 
subterrâneos e superficiais e da respectiva qualidade da água, a saber: 

� Recursos hídricos subterrâneos e qualidade da água: 

− Interferência no regime natural de infiltração e de circulação de água no sub-
solo, pelo eventual acréscimo de áreas impermeabilizadas; 

− Potencial contaminação das águas subterrâneas, devido ao derrame acidental 
de substâncias perigosas (combustível, óleos, etc.); 

� Recursos hídricos superficiais e qualidade da água: 

− Ocorrência de fenómenos erosivos hídricos na sequência da realização de 
movimentações de terra previstas, potenciando a descarga de águas com 
elevados teores de sólidos provenientes das frentes de obra, podendo afectar a 
qualidade das águas de drenagem superficial; 

− Potencial contaminação de águas de drenagem superficial, devido ao derrame 
acidental de substâncias perigosas (combustível, óleos, etc.)  

− Afectação dos sistemas de drenagem devido ao lançamento de produtos 
químicos, águas de lavagem de betoneiras ou lamas bentoníticas gerados na 
fase de obra. 

Note-se que dada a fase de desenvolvimento do projecto (em Estudo Prévio) ainda não é 
conhecida a proveniência de água a utilizar em fase de construção, pelo que não se 
descarta a hipótese de ocorrerem impactes ao nível dos recursos hídricos subterrâneos ou 
superficiais, a confirmar-se a utilização de um destes recursos. 

Na fase de exploração os impactes na qualidade das águas são essencialmente devidos à 
manutenção das áreas ajardinadas do empreendimento, em paticular do campo de golfe, 
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devido à aplicação de fertilizantes, pesticidas e herbicidas, bem como à rejeição dos 
caudais excedentes dos lagos para a linha de água.  

7.5.2 Recursos Hídricos Subterrâneos e Qualidade da  Água 

7.5.2.1 Fase de construção 

De uma forma geral, os potenciais impactes do projecto na fase de construção sobre os 
recursos hídricos subterrâneos decorrem da possibilidade de se afectar as condições 
naturais de infiltração e escoamento subterrâneo de água, assim como da introdução de 
contaminação sobre os referidos recursos hídricos, tratando-se estes, no entanto, de 
impactes excepcionais. 

- Alteração das condições naturais de infiltração e  escoamento subterrâneo de água  

A construção do projecto em análise contempla escavações de terras para a modelação 
do terreno, instalação do campo de golfe e lagos, das unidades de alojamento, da ETAR e 
dos reservatórios enterrados. Não sendo necessário efectuar escavações a profundidas 
significativas, não é previsível que ocorra a afectação do nível freático. No entanto, não é 
de excluir a hipótese de localmente, nas zonas em escavação, se intersectarem pequenas 
massas de água ou fracturas com circulação de água. Não é possível, contudo, identificar 
em que locais poderá ocorrer essa situação, pelo que será durante a fase de construção 
que se tomarão as medidas consideradas necessárias para que não se coloque em risco a 
estabilidade das edificações e a interferência ou contaminação das águas sub-superficiais 
interceptadas. 

- Contaminação acidental das águas subterrâneas 

Os potenciais impactes na qualidade das águas subterrâneas durante a fase de 
construção estarão essencialmente associados à eventual ocorrência de incidentes 
envolvendo o derrame de substâncias perigosas no solo. Mesmo na situação de 
ocorrência de um derrame, para se verificar a afectação da qualidade das águas do 
aquífero terá de se verificar a migração do poluente até ao nível freático, situação que 
depende de diversos factores, designadamente da natureza das formações geológicas 
presentes para além das características do poluente e quantidade derramada. 

As actividades de construção susceptíveis de criar situações potenciadoras da 
contaminação de águas subterrâneas são: 

� A ocorrência acidental de derrames de óleos, devido, por exemplo, à ruptura de 
tubagens dos sistemas hidráulicos de maquinaria, ou de combustíveis durante 
operações de abastecimento de máquinas e veículos; 

� A armazenagem inapropriada de produtos químicos, óleos e combustíveis; 

� A lavagem de viaturas, que é susceptível de gerar águas contaminadas com 
hidrocarbonetos e sólidos em suspensão. 

Tais situações poderão dar origem a impactes negativos na qualidade das águas 
subterrâneas, dependendo das características do material derramado, sua quantidade e 
do número de ocorrências acidentais verificado, devendo ser implementado um plano de 
emergência para situações de ocorrência de derrames acidentais, para além da 
implementação de um conjunto de medidas preventivas que minimizem a sua ocorrência 
ou extensão dos seus efeitos, de acordo com o referido no Capítulo 8.  

A magnitude e significado dos potenciais impactes negativos depende, assim, de vários 
factores como sejam as características das actividades envolvidas, as características 
geológicas das formações onde ocorra a contaminação, a profundidade dos aquíferos, o 
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regime de drenagem das águas subterrâneas, pelo que poderão eventualmente tornar-se 
significativos caso a conjugação destes factores potencie a sua frequência e magnitude. 

Face ao exposto conclui-se que os potenciais impactes na qualidade das águas 
subterrâneos durante a fase de construção serão negativos, localizados e temporários, 
sendo considerados pouco prováveis e não significativos desde que sejam implementadas 
as medidas de minimização propostas. 

7.5.2.2 Fase de exploração 

- Interferências na disponibilidade dos recursos hí dricos subterrâneos 

O abastecimento de água para consumo ao empreendimento será realizado através da 
rede pública. No que respeita ao sistema de rega dos espaços ajardinados do 
empreendimento, como referido no capítulo 3, está prevista a construção de um 
reservatório com 500 m3 de capacidade, que permite a reutilização das águas residuais 
tratadas na ETAR após tratamento terciário, para a rega do campo de golfe. Já a rega das 
restantes zonas verdes do empreendimento será realizada preferencialmente com recurso 
à agua pluvial acumulada nos lagos (e interligados com o reservatório de água tratada da 
ETAR), recorrendo-se apenas em períodos critícos de estiagem à água subterrânea das 
captações (a instalar na propriedade). Desta forma, o impacte negativo associado à 
utilização de águas subterrâneas assume um carácter pontual e não é considerado 
signficativo. 

- Afectação das taxas de infiltração de água no sol o 

Por outro lado o projecto será responsável pelo aumento das áreas impermeabilizadas e 
consequentemente pela redução local das taxas de infiltração de água, seja pela 
construção das unidades de alojamento e infra-estruturas de apoio ao empreendimento 
em zonas em que a drenagem é natural, seja pela implantação dos acessos e zonas de 
estacionamento. Este aspecto traduzir-se-á num impacte negativo mas não significativo, 
em virtude de o empreendimento considerar um índice máximo de construção bruto muito 
baixo (no valor de 0,07). 

Sobre este aspecto refira-se que o projecto privilegia a utilização de pavimentos 
permeáveis nas áreas de circulação pedonal, para além da recuperação/ reabilitação das 
áreas naturais e galeria ripícola, e criação de áreas ajardinadas e campo de golfe. 

Face ao exposto, não são de prever impactes relacionados com o rebaixamento dos níveis 
piezométricos dos aquíferos da zona, uma vez que o abastecimento do empreendimento 
não considera como fonte preferencial a utilização de águas subterrâneas e o aumento 
pouco relevante de áreas impermeabilizadas não é suspceptível de alterar as taxas de 
infiltração de água no solo. 

Atendendo à dimensão do campo de golfe (9 buracos e um Dryving Range), à optimização 
do seu sistema de rega e à instalação de um sistema gota a gota para os restantes 
espaços verdes, na tentativa de minimizar os excedentes de rega e optimizar a gestão 
deste recurso, não se prevêm efeitos de recarga aquífera assinaláveis, associados à 
manutenção das áreas verdes do empreendimento. 

- Afectação da qualidade da água subterrânea associ ada à manutenção das áreas 
ajardinadas do empreendimento, em paticular do camp o de golfe 

No que toca à possível afectação da qualidade das águas subterrâneas pela manutenção 
dos espaços ajardinados, a principal interferência diz respeito ao campo de golfe, uma vez 
que contempla a aplicação de fertilizantes, pesticidas e herbicidas. 

Como anteriormente referido, estima-se um reduzido volume dos excedentes de rega 
devido à manutenção da relva do campo de golfe, ao que se associa a utilização de 
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fertilizantes, pesticidas e herbicidas em quantidades reduzidas, limitadas ao estritamente 
necessário e aplicadas em períodos adequados (fora dos períodos de precipatação 
intensa). Desta forma, garante-se que os eventuais excedentes de água que possam ser 
lixiviados possuem diminutas quantidades de nutrientes e químicos. 

Recorde-se que o projecto contempla como boas práticas ambientais, a formação de 
operadores e greenkeepers sobre as melhores técnicas disponíveis na gestão de campos 
de golfe, bem como a monitorização regular da qualidade das águas e do solo, que 
permitirão aferir com rigor e em permanência a eventual contaminação das águas 
subterrâneas e atenuar estes impactes. Nestas circunstâncias a contaminação das águas 
subterrâneas associada à manutenção da relva do campo de golfe é reduzida, sendo o 
impate considerado negativo, localizado, permanente, de reduzida magnitude e pouco 
significativo. 

Em síntese, durante a fase de exploração do empreendimento não se prevê a ocorrência 
de impactes sobre a disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos existentes na sua 
envolvente, em particular sobre o sistema aquífero Pisões – Atrozela, localizado a Sul do 
empreendimento. Os impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas associados à 
manutenção dos relvados do campo de golfe são considerados negativos mas pouco 
significativos. 

7.5.2.3 Fase de desactivação 

Se a desactivação implicar a realização de trabalhos de demolição e construção, é de 
admitir a ocorrência de impactes comparáveis com os anteriormente referidos para a fase 
de construção. Caso contrário, não se prevêem impactes neste domínio. 

7.5.3 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da  água 

7.5.3.1 Fase de construção 

- Aumento do teor de sólidos nas linhas de água 

A fase de construção do empreendimento turístico em análise envolve a movimentação de 
terras resultantes das escavações necessárias à modelação do terreno para a instalação 
do campo de golfe e lagos, bem como para a instalação de reservatórios subterrâneos e 
edifícios. No presente projecto e tal como já referido, o saldo das movimentações de terra 
resulta num volume excedentário estimado em 83.160 m3, o qual é considerado 
significativo para a dimensão do projecto. 

As operações de transferência de terras para posterior transporte, podem resultar na sua 
queda e acumulação na área dos estaleiros. Estas terras poderão, eventualmente, ser 
arrastadas pelas águas, particularmente em situações de pluviosidade elevada, para o 
sistema de drenagem natural, podendo provocar um acréscimo no teor de sólidos nas 
linhas de água que atravessam a propriedade.  

Estes impactes poderão, em termos locais, evidenciar alguma magnitude, caracterizando-
se por serem negativos, temporários e assumirem um carácter intermitente apenas em 
períodos de chuva e quando se efectuarem descargas. Não se consideram, contudo, 
como significativos se adoptadas as medidas de minimização recomendadas no 
Capítulo 8. 

- Contaminação acidental das águas superficiais  

Tal como anteriormente referido nos recursos hídricos subterrâneos, o derrame acidental 
de substâncias químicas perigosas no solo durante a fase de construção é susceptível de 
provocar a contaminação dos recursos hídricos superficiais, nas situações em que o 
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derrame ocorra na envolvente de linhas de águas ou ocorra o arrastamento das 
substâncias perigosoas até as linhas de águas.  

Desde que sejam implementadas as medidas de minimização propostas no Capítulo 8, os 
potenciais impactes na qualidade das águas superficiais serão negativos, localizados e 
temporários, sendo considerados pouco prováveis e não significativos. 

- Afectação dos sistemas de drenagem 

Durante a fase de construção importa ainda salientar que a descarga de águas 
contaminadas com produtos químicos, águas de lavagem de betoneiras ou lamas 
bentoníticas no sistema de drenagem poderá constituir um impacte negativo, directo e 
significativo, ainda que de carácter pontual. Neste sentido deverão ser implementadas 
medidas de forma a assegurar que este tipo de efluentes seja conduzido a destino final 
adequado. Com a adoptação destas medidas os impactes serão negativos, localizados, 
temporários, pouco prováveis e não significativos. 

7.5.3.2 Fase de exploração 

O projecto Sintra Golf & Country Club pretende afirmar-se como um projecto inovador e 
sustentável. Neste quadro foram concebidas soluções técnicas para uma eficaz gestão 
dos recursos hídricos na fase de exploração do empreendimento, que no seu conjunto 
permitem a reutilização e a poupança de água, incluindo nomeadamente o 
armazenamento da água residual tratada na ETAR, em reservatório, e o armazenamento 
das águas pluviais, em lagoas, sendo estas posteriormente utilizadas na rede de rega dos 
espaços verdes do empreendimento. 

Do balanço entre as necessidades de água para rega e a disponibilidade de água em fase 
de exploração do empreendimento (águas tratadas da ETAR e águas pluviais) conclui-se 
que existe um superavit das necessidades médias anuais de água para rega, o que 
representa um impacte muito positivo do ponto de vista da gestão ambiental do 
empreendimento. 

Poderão contudo verificar-se algumas interferências com os recursos hídricos superficiais 
na fase de exploração do projecto que importa destacar, encontrando-se estas 
relacionadas com a rejeição de caudais excedentes dos lagos (mistura de águas pluviais e 
água tratada da ETAR) na linha de água e com contaminação das águas superficiais por 
escorrência dos excedentes de rega do campo de golfe. 

- Rejeição de caudais excedentes dos lagos (mistura  de águas pluviais e água 
tratada da ETAR) na linha de água 

Conforme referido no Capítulo 3, está projectada a construção de uma ETAR para o 
tratamento dos efluentes domésticos do empreendimento. A ETAR é do tipo compacto, 
com tratamento terciário em sistema de lamas activadas e foi dimensionada para as 
capitações e taxas de ocupação previstas na fase de exploração do projecto, 
considerando uma população equivalente de aproximadamente 1 500 hab.eq. A qualidade 
do efluente tratado na ETAR possui boa qualidade, compatível com o uso para rega. 

As águas residuais tratadas são posteriormente conduzidas a um reservatório enterrado 
com 500 m3 de volume, localizado a jusante da ETAR, com o objectivo de reutilizar a água 
para a rega dos espaços verdes do empreendimento. Por sua vez o reservatório encontra-
se interligado com os lagos que recebem as águas pluviais (a utilizar no sistema de rega). 
Os lagos encontram-se em recirculação, através de bombagem, desde o lago inferior até 
ao lago superior, prevendo-se a entrega dos caudais excedentes na linha de água 
existente. Esta situação tem um carácter pontual, ocorrendo apenas em alturas de maior 
pluviosidade, ainda que o dimensionamento do lago possua capacidade de reter o pico da 
chuvada máxima provável para um período de retorno de 10 anos.  
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A descarga dos caudais excedentes na linha de água (mistura de águas tratadas na ETAR 
e águas pluviais), a montante da confluência com a ribeira de Colares, constitui um 
impacte, que poderá revelar-se negativo, caso se verifique que a qualidade dos efluentes 
descarregados prejudica a qualidade da linha de água.  

A este respeito há a referir que o efluente tratado na ETAR efectua a remoção de 
quantidades elevadas de nutrientes e matéria orgânica, de forma a garantir uma qualidade 
compatível com utilização para rega dos espaços verdes do empreendimento, pelo que 
não se julga susceptível de prejudicar a qualidade da linha de água.  

Já em relação aos lagos, que recebem as águas pluviais do empreendimento, serão 
apenas de mencionar possíveis alterações de qualidade da água decorrentes da 
degradação das camadas mais fundas, aspecto que será minimizado pela recirculação da 
água dos lagos, através de bombagem. 

Face ao exposto, e atendendo a que o caudal a descarregar na linha de água reflecte a 
qualidade da mistura das águas residuais tratadas na ETAR e das águas pluviais 
acumuladas nos lagos, considera-se o impacte sobre a linha da água negativo, localizado, 
pontual, de reduzida magnitude e não significativo. 

Acrescenta-se que a linha de água onde será efectuada a descarga apresenta caudal 
permanente ao longo do ano, encontrando-se garantidas as condições para que haja a 
diluição das cargas poluentes residuais, associadas à descarga dos caudais excedentes 
dos lagos. Desta forma, garante-se ainda a não afectação da ribeira de Colares, a jusante, 
que se encontra classificada como massa de água em risco. 

- Contaminação das águas superficiais por escorrênc ia dos excedentes de rega do 
campo de golfe  

Tal como anteriormente referido, o sistema de rega dos espaços verdes do 
emprendimento assenta na sustentabilidade e reutilização da água, na óptica de optimizar 
a gestão deste recurso. Assim, os excedentes de rega do campo de golfe, eventualmente 
contaminados com cargas poluentes e nutrientes (por via da aplicação de pesticidas, 
herbicidas e fertilizantes), produzirão volumes pouco significativos e, consequentemente, 
os volumes de escorrência não serão assinaláveis. 

Ainda assim, para as situações de escorrência subsuperficial da água de rega de 
determinadas zonas do campo de golfe, o projecto prevê a sua recolha através de uma 
rede de drenagem pluvial do empreendimento, evitando-se à partida a contaminação das 
linhas de água existentes. 

Recorde-se que o projecto contempla como boas práticas ambientais, a formação de 
operadores e greenkeepers sobre as melhores técnicas disponíveis na gestão de campos 
de golfe, a monitorização regular da qualidade das águas e do solo bem como a redução 
da utilização de fertilizantes, pesticidas e herbicidas às quantidades mínimas 
indispensáveis. 

Alerta-se contudo para a proximidade dos buracos 4, 5, 6 e 7 da linha de água, os quais 
deverão integrar obrigatoriamente a rede de drenagem de águas pluviais, na tentativa de 
evitar situações de contaminação da linha de água. 

Considera-se, assim, que a contaminação das águas superficiais associada à manutenção 
da relva do campo de golfe é reduzida, sendo o impate considerado negativo, localizado, 
permanente, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

Em síntese, durante a fase de exploração do empreendimento os impactes sobre a 
qualidade dos recursos hídricos superficiais são negativos e pouco significativos. 
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7.5.3.3 Fase de desactivação 

Se a desactivação implicar a realização de trabalhos de demolição e construção, é de 
admitir a ocorrência de impactes comparáveis com os anteriormente referidos para a fase 
de construção. Caso contrário, não se prevêem impactes neste domínio. 

 

7.6 Solos 

7.6.1 Considerações iniciais 

Num projecto com as características do que se analisa no presente estudo, os potenciais 
impactes nos solos prendem-se essencialmente com: 

� A escavação e remoção de solos, à superfície para a implantação das infra-
estruturas que compõem o empreendimento turístico, sendo o impacte tanto mais 
significativo quanto maior o valor agropédico dos solos; 

� A ocupação de solos por deposição de terras resultantes das escavações; 

� A ocupação de solos por deposição de resíduos gerados durante a fase de 
construção. 

Estes impactes iniciam-se durante a fase de construção e poderão permanecer durante a 
fase de exploração. A importância dos potenciais impactes nos solos depende da 
importância dos solos afectados enquanto recurso natural não renovável, designadamente 
do seu valor agrícola e da magnitude da afectação. 

A deposição de terras sobrantes e de resíduos produzidos durante a fase de construção 
resultam na potencial perda de solos dos locais onde se verificar essa deposição. 

Como potenciais impactes nos solos destacam-se, ainda, o favorecimento de condições 
de erosão e a potencial degradação da sua qualidade associada à potencial ocorrência de 
derrames de produtos perigosos (combustíveis, óleos). 

7.6.2 Fase de construção 

Os principais impactes do empreendimento Sintra Golf & Country Club sobre os solos 
ocorrem na fase de construção, uma vez que é durante este período que se verificará a 
mobilização de solos e as escavações necessárias para a construção do empreendimento. 
Neste fase ocorrerá ainda da ocupação de solos, devido à implantação das edificações e 
todas as infra-estruturas do empreendimento, incluindo o golfe, assim como a ocupação 
temporária pela implantação de estaleiros, áreas de circulação de veículos e maquinaria e 
outras áreas afectas à construção. 

Nesta fase os solos ficarão sujeitos a fenómenos de compactação, quer nas áreas onde 
haverá lugar à construção, quer em zonas temporariamento afectas à obra, e a fenómenos 
erosivos, devido à remoção de vegetação e escavação de terras, devido à maior 
exposição dos solos à acção do vento e chuva. Admitindo que a totalidade das infra-
estruturas e acessos previstos no empreendimento totaliza uma área ocupada de cerca de 
11ha (cerca de 22% da área da propriedade), à qual se juntam 10,4 ha do campo de golfe 
(cerca de 21% da área proriedade), os impactes poderão assumir um significado relevante, 
podendo, no entanto, ser reduzidos, caso se concretizem as medidas de minimização 
propostas no Capítulo 8. Contudo, haverá sempre locais de obra não pavimentados e 
locais em que se verifique a deposição, ainda que reduzida, de terras à superfície ou a 
queda acidental de terras onde poderá ocorrer o arraste de solos pela precipitação em 
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períodos de maior pluviosidade. Tendo em conta o exposto, o impacte será negativo e 
provável, embora, de magnitude reduzida, pelo que se considera pouco significativo. 

Na área de intervenção do projecto, haverá remoção do solo por decapagem. 

O projecto em análise desenvolve-se na sua maioria sobre solos de baixa aptidão agrícola, 
incluídos na classe de capacidade de uso do tipo C e D. Estes solos possuem limitações 
acentuadas ou severas a um uso produtivo directo devido a problemas de espessura 
efectiva, pelo que os impactes negativos passíveis de serem gerados sobre estes solos 
são pouco significativos. 

Por seu lado, na área de estudo ocorrem solos com maior aptidão agrícola, integrados na 
classe de capacidadede uso do tipo B, coincidentes com a linha de água principal do 
empreendimento e parcialmente integrados na REN e na RAN. Verifica-se que para além 
do atravessamento marginal destes solos pela via de acesso principal ao empreendimento, 
por 4 pontes pedonais de circulação interna, pelo lago e algumas unidades de alojamento, 
a construção do campo de golfe interfere com estes solos (em cerca de 1,7 ha). O impacte 
é considerado negativo, certo, localizado, de reduzida magnitude, mas significativo, 
atendendo à aptidão destes solos. 

No que respeita às unidades pedológicas presentes na área de estudo, a implantação do 
empreendimento (edificações, campo de golfe, acessos e restantes infra-estruturas) 
conduzirá à inutilização, por degradação, destruição e ocultação, de solos constituídos por 
complexos calcários e incipientes com a presença de afloramentos rochosos de calcários 
(Pcdc+Pcsd+Arc) e de coluvissolos (Sbac), em local correspondente com os solos de 
capacidade B. A presença de complexos de solos argiluviados pouco insaturados 
(Vcd+Pcdc) não serão afectados pelas intervenções previstas no projecto. 

Para a construção da totalidade das edificações e infra-estruturas do empreendimento 
turístico, incluindo o campo de golfe e arranjos exteriores, será necessário proceder-se-á à 
escavação e remoção dos solos, com volume estimado da ordem de 234 992 m3. Apesar 
de parte das terras de escavação serem posteriormente reutilizadas em aterro 
(151 832 m3) para a execução do campo de golfe, arranjos paisagísticos e acessos, o 
balanço entre escavação e aterro permite afirmar que haverá terras excedentárias (cerca 
de 83 160 m3). 

Quanto à qualidade dos solos extraídos não se prevê que possam ocorrer solos 
contaminados, uma vez que não existem à superfície actividades susceptíveis de terem 
constituído ou constituírem actualmente fontes de contaminação de solos. Assim, 
relativamente ao destino final a dar às terras excedentárias, poderá realizar-se o seu 
depósito definitivo e permanente em local apropriado para o efeito (sendo tratadas como 
um resíduo), ou a sua reutilização noutras obras para a execução de aterros ou para a 
execução de espaços verdes. 

As terras de escavação, admitindo-se que não estarão contaminadas, só constituem um 
resíduo quando não existe a possibilidade da sua reutilização. Neste sentido deverá, pelo 
menos em parte, e em função das características dos solos, maximizar-se o seu 
reaproveitamento, minimizando assim os impactes negativos indirectos decorrentes da 
ocupação de solos associada ao seu depósito permanente em vazadouro. 

De facto, o depósito de terras de escavação, que não possam ser reutilizadas, constituirá 
um impacte negativo nos solos, permanente, podendo assumir magnitude não 
desprezável - se se considerar a totalidade das terras de escavação excedentárias – 
considerado pouco significativo caso a escolha dos respectivos locais de depósito seja 
criteriosa e adequada para esse fim, de modo a evitar a afectação de solos classificados 
ou com aptidão agrícola. 

Na fase de construção do empreendimento Sintra Golf & Country Club são ainda 
susceptíveis de ocorrer impactes negativos nos solos, associados à ocorrência de 
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derrames acidentais de combustíveis, óleos lubrificantes ou hidráulicos, pela maquinaria 
de apoio à obra (eventual ruptura de um sistema hidráulico), ou à gestão inadequada de 
produtos químicos e de resíduos perigosos gerados nesta fase, designadamente óleos 
usados, tintas, solventes, etc.. Trata-se de um impacte de ocorrência incerta, mas que, a 
verificar-se, poderá constituir um impacte negativo potencialmente significativo para a 
qualidade dos solos. No entanto, se forem adoptadas as medidas de 
minimização/cautelares recomendadas no Capítulo 8, designadamente a implementação 
de um plano de emergência para situações acidentais desta natureza, não se 
perspectivam impactes negativos significativos. 

Durante a fase de construção serão gerados resíduos típicos de obras de construção civil, 
constituídos nomeadamente por restos de betão, tijolos, materiais cerâmicos, etc., 
designados como “resíduos de construção e demolição”. Excluindo-se a problemática das 
terras sobrantes já analisada anteriormente, as outras categorias de resíduos que serão 
produzidos incluem os resíduos sólidos urbanos e equiparados a urbanos, as fracções de 
resíduos recicláveis e valorizáveis e os resíduos perigosos. 

Alguns dos resíduos, designadamente os resíduos de construção e demolição, terão que 
ser depositados em aterros, devidamente licenciados, situação que implicará a ocupação 
indirecta de solos. Trata-se de um impacte negativo indirecto e permanente, de reduzida 
magnitude e não significativo, dado que não é previsível a produção de uma quantidade 
expressiva deste tipo de resíduos. 

7.6.3 Fase de exploração 

Durante esta fase não se prevê a ocorrência de impactes significativos sobre os solos. O 
principal impacte no solo resulta da afectação permanente dos solos em resultado da 
construção das várias infra-estruturas que compõem o empreendimento Sintra Golf & 
Country Club e da possibilidade de ocorrência de derrames acidentais de substâncias 
perigosas.  

Atendendo ao tipo de solos maioritariamente afectados (complexos de solos calcários e 
incipientes) e à sua baixa aptidão agrícola (do tipo C e D) considera-se que a inutilização 
dos solos resultante da construção do empreendimento (edificações, campo de golfe, 
acessos e restantes infra-estruturas) constitui um impacte negativo, localizado, certo e 
permanente, de magnitude moderada e pouco significativo.  

A verificar-se a incapacidade de efectuar acertos na implantação do campo de golfe de 
forma a evitar a sua sobreposição com solos do tipo B (de boa aptidão), parcialmente 
concordantes com a RAN, ocorrerá ainda um impacte negativo, que assume um carácter 
significativo. 

As situações de contaminação dos solos em fase de exploração estão associadas à 
circulação de veículos dos trabalhadores e turístas, bem como de maquinaria para a 
manutenção do empreendimento, que em caso de acidente poderão originar o derrame de 
combustíveis, óleos lubrificantes ou hidráulicos. Ocorrerão ainda impactes associados ao 
às operações de rega e fertilização do campo de golfe e restantes zonas ajardinadas do 
empreendimento, que poderão causar situações de poluição do solo, em virtude da 
aplicação de fertilizantes e pesticidas em quantidades excessivas, ou ainda pela 
reciclagem das águas de rega, que poderá contribuir para a salinização dos solos. 
Considera-se contudo que a contaminação do solos é um impacte incerto e de reduzida 
significância, atendendo a que serão instaladas caleiras na periferia das vias 
pavimentadas para a condução das águas pluviais, e das substâncias químicas 
derramadas, que a aplicação de fitofármacos se restinge às quantidades indispensáveis e 
as águas residuais serão tradadas na ETAR, com tratamento terciário. 

Não é expectável que ocorram fenómenos de perda de solo ou erosivos em resultado da 
construção do empreendimento, uma vez que se prevê o total revestimento dos solos não 
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impermeabilizados, seja por relva, matos ou floresta, para além da instalação de um 
sistema de recolha de águas pluviais. 

7.6.4 Fase de desactivação 

Na fase de desactivação poderão verificar-se impactes sobre os solos sobretudo se essa 
desactivação implicar trabalhos de demolição e construção. Neste caso, os impactes 
passíveis de se verificarem serão, no essencial, comparáveis àqueles referidos para a 
fase de construção, no que se prende com a possibilidade de situações acidentais de 
contaminação dos solos e com o que decorrer da gestão dos resíduos de construção e 
demolição. 

 

7.7 Uso do solo 

7.7.1 Considerações iniciais 

Os impactes no uso do solo resultantes da implementação do empreendimento Sintra Golf 
& Country Club resultam de uma alteração de uso ou da alteração da intensidade de uso 
existente na zona de intervenção directa do projecto. 

A construção do empreendimento envolve alterações no uso do solo no interior da 
propriedade, sendo os principais impactes: 

� Ocupação do solos por usos associados à construção do empreendimento; 

� Transformação do uso do solo em resultado da instalação do campo de golfe, 
edificações (hotel, apartamentos), infra-estruturas (ETAR, rede de rega, redes de 
abastecimento e drenagem de água etc) e acessos internos viários e pedonais; 

� Inundação de algumas áreas para a criação dos planos de água (lagos e piscinas). 

Para a análise de impactes decorrentes da implantação do empreendimento 
consideraram-se, para a área em estudo, as seguintes tipologias de uso do solo actual: 

� Áreas agrícolas: pastagens; 

� Áreas florestais: povoamento florestal misto / mata atlântica; 

� Linhas de água / galeria ripícola; 

� Áreas em regeneração natural / matos. 

7.7.2 Fase de construção 

Durante a fase de construção verifica-se a afectação temporária de áreas de apoio à obra. 
Desconhecendo-se por ora a localização do estaleiro e restantes áreas de apoio à obra, 
prevê-se que uma parte destes terrenos seja, na realidade, afectada permanentemente, 
pela construção dos edifícios (hotel e apartamentos), campo de golfe, planos de água, 
acessos internos e restantes infra-estruturas integrantes do empreendimento (ETAR). 

As principais acções a realizar durante os trabalhos de construção susceptíveis de 
provocar impactes no uso do solo são as seguintes: 

� Abertura de acessos provisórios e circulação de veículos de apoios à obra; 
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� Instalação e exploração do estaleiro; 

� Desmatação e escavações a céu aberto na zona onde serão instaladas as 
edificações, campo de golfe, planos de água e restantes infra-estruturas; 

� Construção das edificações (hotel e apartamentos), campo de golfe, planos de 
água e restantes infra-estruturas do empreendimento; 

Durante a fase de obra, é susceptível de ocorrer uma ocupação superior à que será 
permentemente afectada pela totalidade das infra-estruturas que compõem o 
empreendimento (21,76 ha), prevendo-se contudo que o acréscimo de área seja pouco 
significativo, dependendo sobretudo da organização e faseamento dos trabalhos 
construtivos, por enquanto desconhecidos. 

É de salientar que as afectações associadas às áreas de estaleiros são temporárias, 
ocorrendo apenas durante a fase de construção, enquanto que a afectação associada ao 
hotel, apartamentos, campo de golfe, planos de água, restantes infra-estruturas e acessos 
é permanente, prolongando-se para a fase de exploração. 

Todas as zonas abrangidas por construção serão alvo de desmatação e escavação, e 
temporariamente afectadas pela concentração de maquinaria e viaturas, áreas de depósito 
de materiais, etc . 

Do total de componentes do empreedimento Sintra Golf & Country Club, verifica-se que a 
maior intervenção em termos construtivos e mais significativa em termos de área 
corresponde ao campo de golfe, seguida das unidades de alojamento: hotel e 
apartamentos, totalizando 16,12 ha correspondentes a 33% da área total da propriedade.  

No quadro seguinte apresenta-se as estimativas das áreas de afectação consideradas 
para as diferentes componentes do empreendimento.  

 

Quadro 84 – Classes de uso do solo afectadas pelo empreendimento 

Classes de uso do solo Área  
(ha) 

% relativa à 
área da 

propriedade 1 

Edificações 
(Hotel/ unidade concentrada e Apartamentos / unidades dispersas) 

Área agrícola / pastagens 5,52 11,31 

Área florestal / povoamento florestal misto / mata 
atlântica 0,12 0,25 

Área em regeneração natural / matos 0,10 0,21 

Campo de golfe 

Área agrícola / pastagens 6,32 12,95 

Área florestal / povoamento florestal misto / mata 
atlântica 3,17 6,49 

Linha de água / galeria ripícola 0,18 0,38 

Área em regeneração natural / matos 0,70 1,42 

Planos de água (lagos e piscinas) 

Área agrícola / pastagens 1,34 2,75 

Área florestal / povoamento florestal misto / mata 
atlântica 0,17 0,35 

Outras infra-estruturas (Portaria, ETAR) 2 
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Classes de uso do solo Área  
(ha) 

% relativa à 
área da 

propriedade 1 

Área agrícola / pastagens 0,29 0,60 

Área em regeneração natural / matos 0,01 0,02 

Acessos internos (rede viária e caminhos) 

Área agrícola / pastagens 3,65 7,48 

Área florestal / povoamento florestal misto / mata 
atlântica 0,14 0,28 

Linha de água / galeria ripícola 0,01 0,03 

Área em regeneração natural / matos 0,02 0,05 

Total 21,76 44,58 

1 área da propriedade = 48,82 ha 

2 não se encontram contabilizadas as áreas relativas a redes de rega, drenagem e 
abastecimento de águas, uma vez que ainda não é conhecida a implantação destas infra-
estruturas 

 

Da análise do quadro anterior é possível verificar que, nos locais onde a intervenção é 
mais significativa em termos de área afectada (campo de golfe e unidades de alojamento), 
o uso actual do solo corresponde predominantemente a áreas de pastagem, com algumas 
manchas de floresta mista / mata atlântica. Na envolvente dos buracos 5 e 6 verifica-se a 
passagem da linha de água envolvida por uma galeria ripícola, que se prevê que seja 
marginalmente afectada em fase de obra. 

Considerando que o traçado dos acessos provisórios a criar em fase de obra 
corresponderá ao traçado definitivo das vias internas após a conclusão da empreitada, 
com a eventual necessidade de afectar áreas marginais na envolvente, verificar-se-á uma 
afectação predominante de pastagens. 

A construção das restantes infra-estruturas do empreendimento - lagos, piscinas, ETAR e 
portarias (desconhecendo-se a implantação das redes de água e de rega, dada a fase de 
projecto), irá de igual modo afectar maioritarimante as áreas de pastagem. 

Desta forma, considera-se que o projecto em estudo, no que se refere à fase de 
construção, será responsável por impactes negativos, certos e localizados pois provoca 
uma alteração do uso do solo existente. Os impactes serão temporários ou permanentes 
consoante a afectação do local for temporária ou permanente e magnitude moderada, 
tendo em consideração que as áreas afectadas pelas acções atrás descritas têm alguma 
expressão no terreno e são, em síntese, pouco significativos, atendendo que a maioria dos 
solos afectados é constituída por um uso agrícola pouco intensivo (pastagens). É atribuído 
maior significado aos impactes sobre o uso do solo, no caso da afectação da floresta e da 
galeria ripícola pelas actividades de construção, uma vez que os usos são considerados 
mais sensíveis. 

7.7.3 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração do empreendimento Sintra Golf & Country Club, as 
principais acções a realizar, susceptíveis de provocar impactes no uso do solo prendem-se 
com a ocupação permanente dos terrenos pela construção do empreendimento e a 
crrespondente alteração de uso do solo. 

Os solos permanentemente ocupados pelo empreendimento correspondem a cerca de 
21,76 ha (44,6% da área total da proriedade), a maioria dos quais actualmente afectos a 
um uso agrícola pouco intensivo (pastagens). Em virtude da implementação do 
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empreendimento, o uso destes solos será substituído, em fase de exploração, por um uso 
urbano, vocacionado para actividades turísticas, de recreio e lazer, gerando um impacte 
que pode ser considerado negativo pelo facto de se produzir num espaço marcadamente 
rural. 

Tal como anteriormente referido, os principais usos ocorrentes na área do campo de golfe 
são áreas de pastagens (6,32 ha) e áreas de mata atlântica (3,17 ha). Em menor escala 
surge a afectação de áreas de matos (0,70ha) pelo Dryving Range e a afectação da 
galeria ripícola (0,18 ha) pelos buracos 5 e 6 na marginal desta. Já os terrenos onde 
ficarão implantados o hotel (unidade concentrada) e os apartamentos (unidades dipersas – 
agrupadas e isoladas) encontram-se maioritariamente ocupadas por pastagens (5,52 ha), 
e marginalmente por floresta (0,12 ha) e matos (0,10 ha).  

Tal como as restantes infra-estruturas do empreendimento, a implantação dos lagos, 
piscinas, ETAR, portaria e acessos ocorre principalmente sobre áreas de pastagens. A 
implantação dos acessos afecta uma área ainda signficativa de pastagens (3,65ha) e 
marginalmente áreas de floresta / mata atlântica, áreas de regeneração natural / matos, 
sobrepassando em ponte a galeria ripícola / linha de água principal da propriedade. Da 
mesma forma, os caminhos pedonais, que efectuam a ligação entre os diferentes buracos 
do campo de golfe, desenvolvem-se sobre terrenos de pastagem ou sobre áreas de 
floresta / mata atlântica, sobrepassando a galeria ripícola / linha de água principal da 
propriedade, através de 4 pontes pedonais de madeira. 

Verifica-se que o projecto teve o cuidado de enquadrar os usos mais sensíveis ocorrentes 
na área de estudo, em particular a galeria ripícola e a mata atlântica / áreas florestais, que 
serão na sua grande maioria mantidas e integradas nos espaços verdes e no campo de 
golfe do empreendimento. 

Os impactes no uso do solo em fase de exploração são assim considerados negativos, 
certos, localizados e permanentes, moderadamente significativos, face à área afectada 
pela transformação de uso do solo (44,6% da àrea da propriedade), pese embora pouco 
significativos, uma vez que a maior área afectada está associada a um uso agrícola pouco 
intensivo (pastagens) e a galeria ripícola será mantida e integrada no empreendimento, tal 
como a maioria das áreas de floresta existentes, que serão integradas no campo de golfe 
e nas restantes zonas verdes do empreendimento. 

7.7.4 Fase de desactivação 

Ao nível do uso e ocupação do solo, os impactes decorrentes da desactivação do 
empreendimento em causa dependerão do que for previsto para a sua substituição, o que, 
por ora, se desconhece. 

 

7.8 Ecologia 

7.8.1 Considerações iniciais 

Nos pontos seguintes pretende-se identificar, qualificar, quantificar e avaliar os potenciais 
impactes resultantes da construção e exploração do empreendimento em análise nos 
componentes ecológicos dos ecossistemas.  

A qualificação e quantificação de cada um dos impactes identificados foram efectuadas de 
acordo com a seguinte tipologia: 

� Sentido : positivo, quando existe algum efeito benéfico nos componentes 
ecológicos; negativo, no caso contrário. 
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� Característica : directo quando o impacte nos componentes ecológicos é induzido 
por actividades ligadas à construção e exploração do projecto; indirecto quando os 
componentes ecológicos são afectados através de processos secundários.   

� Duração : permanente ou temporário, dependendo do tempo de incidência do 
impacte. 

� Reversibilidade : consoante a possibilidade de reposição da situação de 
referência, sendo irrecuperável (as consequências do impacte não são reversíveis 
mesmo com a acção humana), recuperável (se através de acção humana é 
possível repor a situação inicial) ou reversível (o próprio meio consegue repor a 
situação inicial com o decorrer do tempo). 

� Probabilidade : conforme a probabilidade de ocorrência, nomeadamente certa, 
muito provável, provável, improvável. 

� Instante : representa o período temporal em que o impacte se manifesta, podendo 
considerar-se o seu efeito imediato, a curto prazo e a médio/longo prazo. 

� Âmbito de influência : classifica os impactes consoante o seu grau de afectação 
nos biótopos ou populações se reflicta a nível mundial, europeu, ibérico, nacional, 
regional, ou local. 

� Importância ecológica : no que diz respeito aos habitats (e/ou espécies florísticas 
e faunísticas associadas) o impacte apresenta uma importância muito elevada 
quando o seu valor de IVB é superior a 8,0 e/ou é habitat prioritário de acordo com 
o Anexo B-I Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro; elevada quando o seu 
IVB se situa entre 6,0 e 8,0 e/ou é considerado como habitat de interesse 
comunitário de acordo com o Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro; média quando o seu IVB se situa entre 4,0 e 6,0, baixa quando o IVB 
se situa entre 2,0 e 4,0 e muito baixa quando é inferior a 2,0. A afectação de 
espécies de fauna ou flora consideradas prioritárias de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e/ou com estatuto de conservação CR, EN ou VU 
de acordo com o Livro Vermelho Nacional ou a Lista Vermelha da IUCN (União 
Internacional para a Conservação da Natureza) é considerado um impacte com 
importância ecológica muito elevada. 

� Magnitude : considera-se muito elevada, elevada, média, baixa ou muito baixa, 
consoante o habitat seja afectado respectivamente em mais de 80%, entre 60% e 
80%, entre 40 a 60%, 20 a 40% e menos de 20% da área total considerada. Uma 
vez que num estudo desta índole a quantificação dos efectivos populacionais das 
espécies florísticas e faunísticas da região é uma tarefa impossível na maioria dos 
casos, a magnitude dos impactes sobre estas populações será relacionado com a 
perda dos seus habitats de ocorrência, recorrendo para tal à escala definida 
anteriormente. 

� Significância : representa uma agregação e avaliação de todas as características 
anteriormente referidas. A sua classificação inclui a gradação de nula, muito baixa 
(ou muito pouco significativa), baixa (ou pouco significativo), média (ou 
significativo) e elevada (ou muito significativo).  

A cada um dos parâmetros da tipologia dos impactes foi atribuída uma pontuação 
compreendida entre 0 e 10, consoante o seu nível (Quadro 85 ). A significância de cada 
impacte foi obtida através do cálculo de uma média ponderada de cada um desses 
parâmetros (excepto a característica e o instante, uma vez que o seu significado não é 
hierarquizável), utilizando a seguinte fórmula: 

 

Significância = (Duração + Reversibilidade + Probabilidade + 3 x Âmbito de influência + 3 x 
Importância ecológica + 6 x Magnitude) / 15 
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Quadro 85 – Critérios e pontuações relativas à tipologia dos impactes 

Tipologia Característica Pontuação Critérios 

Duração     

  Permanente 10  

  Temporário 1  

Reversibilidade     

  Irrecuperável 10  

  Recuperável 5  

  Reversível 1  

Probabilidade     

  Certa 10  

  Muito provável 7,5  

  Provável 5  

  Improvável 1  

Âmbito de influência     

  Mundial 10  

  Europeu 8  

  Ibérico 6  

  Nacional 5  

  Regional 3  

  Local 1  

Importância ecológica    valores de IVB ou 
IVF 

  Muito elevada 10 > 8 

  Elevada 7,5 6 a 8 

  Média 5 4 a 6 

  Baixa 2,5 2 a 4 

  Muito baixa 1 <2 

Magnitude    área afectada 

  Muito elevada 10 > 80% 

  Elevada 7,5 60 a 80% 

  Média 5 40 a 60% 

  Baixa 2,5 20 a 40% 

  Muito baixa 1 <20% 

Significância (Impacte global)      

  Muito elevada / muito significativo >8,0  

  Elevada/significativo 6,0 a 7,9  

  Moderada/moderadamente 
significativo 

4,0 a 5,9  

 Baixa/pouco significativo 2,0 a 3,9  

  Muito baixa/muito pouco 
significativo 0 a 1,9  

 

A metodologia referida anteriormente foi aplicada a todos os potenciais impactes 
resultantes da construção e exploração do empreendimento Sintra Golf & Country Club. 
Nos pontos seguintes apresentam-se as matrizes efectuadas para a qualificação e 
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quantificação de impactes, a sua descrição e as acções que os originam. Para os mais 
significativos, ou sempre que necessário, efectua-se um texto explicativo dos mesmos. 

Na avaliação de impactes nos sistemas ecológicos considerou-se a metodologia referida 
no ponto anterior para as várias infra-estruturas que compõem o projecto: hotel, 
apartamentos agrupados (unidades dispersas agrupadas), apartamentos isolados 
(unidades dispersas isoladas), campo de golfe, lagos, piscinas, portaria, ETAR, acessos e 
caminhos. 

7.8.2 Fase de construção 

Flora e Fauna 

De forma a analisar e quantificar os impactes sobre a flora e fauna foi calculada a área 
afectada pelas várias infra-estruturas do projecto (hotel, apartamentos agrupados, 
apartamentos isolados, campo de golfe, lagos, piscinas, portaria, ETAR, acessos e 
caminhos) em cada um dos biótopos cartografados (Quadro 86 , Quadro 87 ). 

Os impactes sobre a flora considerados para a fase de construção apresentam-se no  

Quadro 88. 

É possível observar que os principais impactes para flora advêm da desmatação de 
qualquer um dos biótopos, o que implica a sua afectação. Contudo, este impacte é 
considerado pouco significativo tendo em conta que a magnitude do mesmo é muito 
pequena. Destaca-se, ainda, como impacte negativo a potencial emissão de poeiras que 
poderá conduzir a uma redução da taxa fotossintética das espécies de flora presentes. No 
entanto, este impacte é muito pouco significativo devido à sua magnitude. 

A fauna é essencialmente afectada pelo aumento da presença humana na área, a qual 
poderá provocar alteração no comportamento de algumas espécies, bem como pela 
movimentação de veículos, o que poderá implicar o aumento da mortalidade das espécies 
com menor capacidade de mobilidade. Ambos os impactes são, no entanto, considerados 
pouco significativos. 

Registam-se, ainda, dois impactes significativos para a flora e fauna e que resultam do 
aumento da disponibilidade de água e de biótopos aquáticos decorrentes da construção 
de lagos na área do projecto. Estes impactes são, no entanto, pouco significativos uma 
vez que, face à área de estudo, a sua magnitude é muito reduzida. 
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Quadro 86 – Áreas (em hectares- ha) e percentagens relativas dos biótopos afectados pelo pelos acessos, apartamentos agrupados, apartamentos isolados, 
caminhos e ETAR. AE – área de estudo. 

Acessos Apartamentos Agrupados Apartamentos isolados Caminhos ETAR 

Biótopos  
ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

Agrícola 3,32 95,2 0,395 1,88 99,2 0,223 0,89 83,6 0,106 0,30 61,0 0,035 0,27 100,0 0,033 
Floresta 
mista 0,14 4,1 0,060 0,02 0,8 0,007 0,09 8,4 0,038 0,17 35,3 0,073 - - - 

Linha 
agua 0,01 0,4 0,087 - - - - - - 0,01 2,5 0,079 - - - 

Pousio 0,01 0,3 0,006 - - - 0,09 8,1 0,049 0,01 1,1 0,003 - - - 
Total 3,49 100,0 0,218 1,89 100,0 0,118 1,06 100,0 0,066 0,49 100,0 0,030 0,27 100,0 0,017 

 

Quadro 87 – Áreas (em hectares – ha) e percentagens relativas dos biótopos afectados pelo hotel,campo de golfe, lagos, piscinas e portaria. AE – área de estudo 

Campo de golfe Hotel Lagos Piscinas Portaria 

Biótopos  
ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

ha 

% total 
afectado 

pela infra-
estrutura 

% face ao 
total dos 
biótopos 

na AE 

Agrícola 6,07 58,5 0,722 2,78 99,6 0,331 1,13 85,8 0,135 0,19 100 0,023 0,02 62,2 0,002 
Casas e 
hortas - - - - - - 0,01 0,4 0,005 - - - - - - 

Floresta 
mista 3,18 30,7 1,360 - - - 0,17 12,9 0,073 - - - - - - 

Linha 
agua 0,26 2,5 1,678 - - - 0,01 1,0 0,081 - - - - - - 

Pousio 0,87 8,3 0,498 0,01 0,4 0,006 - - - - - - 0,01 37,8 0,007 
Total 10,38 100,0 0,648 2,79 100,0 0,174 1,32 100,0 0,083 0,19 100 0,012 0,03 100,0 0,002 
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Quadro 88 – Impactes sobre a flora e fauna durante a fase de construção para as várias infra-estruturas consideradas 

Construção  Acção geradora de 
impacte Impacte Sentido  Duração Reversibilidade  Probabilidade  Âmbito de 

Influência x3 Imp. 
Ecológica  x3 Magnitude x6 Significância  

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 
agrícola Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

pousio Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

floresta mista Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 

Desmatação das 
áreas de acessos 

Destruição de biótopo 
linha de água Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

agrícola Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

floresta mista Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

agrícola Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 

Flora 

Desmatação das 
áreas de 

apartamentos 
agrupados 

Destruição de biótopo 
floresta mista Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 
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Construção  Acção geradora de 
impacte Impacte Sentido  Duração Reversibilidade  Probabilidade  Âmbito de 

Influência x3 Imp. 
Ecológica  x3 Magnitude x6 Significância  

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

agrícola Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

pousio Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

floresta mista 
Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 

Desmatação das 
áreas de caminhos 

Destruição de biótopo 
linha de água Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Desmatação das 
áreas da ETAR  

Destruição de biótopo 
agrícola Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

agrícola 
Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

pousio Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 

Desmatação das 
áreas do green 

Destruição de biótopo 
floresta mista Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 



Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Síntese 
Identificação e Avaliação de Impactes 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 213  Dez-09 
 

Construção  Acção geradora de 
impacte Impacte Sentido  Duração Reversibilidade  Probabilidade  Âmbito de 

Influência x3 Imp. 
Ecológica  x3 Magnitude x6 Significância  

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

linha de água Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Desmatação das 

áreas do hotel 
Destruição de biótopo 

agrícola Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

agrícola 
Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

pousio Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

floresta mista Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 

Desmatação das 
áreas dos lagos 

Destruição de biótopo 
linha de água 

Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Desmatação das 
áreas da piscina 

Destruição de biótopo 
agrícola Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Desmatação das 
áreas da portaria 

Destruição de biótopo 
agrícola Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 
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Construção  Acção geradora de 
impacte Impacte Sentido  Duração Reversibilidade  Probabilidade  Âmbito de 

Influência x3 Imp. 
Ecológica  x3 Magnitude x6 Significância  

Temporário Recuperável Provável Local   Baixa   Muito baixa   Muito baixa Modelação e 
movimentação de 

terras 

Aumento de poeiras e 
consequente 

diminuição da taxa 
fotossintética das 

espécies 

Negativo 
1 5 5 1 3 2,5 7,5 1 6 1,8 

Permanente Reversível Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa Aumento da 
disponibilidade de 

água 
Positivo 

10 1 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,5 

Permanente Reversível Certa Local   Média   Muito baixa   Baixa 

Construção dos 
lagos 

Aumento da 
disponibilidade de 
biótopos aquáticos  

Positivo 

10 1 10 1 3 5 15 1 6 3,0 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 
agrícola Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

pousio Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

floresta mista 
Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 

Desmatação das 
áreas de acessos 

Destruição de biótopo 
linha de água Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 

Fauna 

Desmatação das 
áreas de 

apartamentos 
agrupados 

Destruição de biótopo 
agrícola Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 
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Construção  Acção geradora de 
impacte Impacte Sentido  Duração Reversibilidade  Probabilidade  Âmbito de 

Influência x3 Imp. 
Ecológica  x3 Magnitude x6 Significância  

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

floresta mista Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

agrícola Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

floresta mista 
Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

agrícola Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

pousio Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

floresta mista 
Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

linha de água Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 

Desmatação das 
áreas de caminhos 
Desmatação das 
áreas da ETAR  

Desmatação das 
áreas do green 

Destruição de biótopo 
agrícola Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 
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Construção  Acção geradora de 
impacte Impacte Sentido  Duração Reversibilidade  Probabilidade  Âmbito de 

Influência x3 Imp. 
Ecológica  x3 Magnitude x6 Significância  

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

agrícola Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

pousio Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

floresta mista 
Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

linha de água Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Desmatação das 

áreas do hotel 
Destruição de biótopo 

agrícola Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

agrícola 
Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

pousio Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 

Desmatação das 
áreas dos lagos 

Destruição de biótopo 
floresta mista Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 
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Construção  Acção geradora de 
impacte Impacte Sentido  Duração Reversibilidade  Probabilidade  Âmbito de 

Influência x3 Imp. 
Ecológica  x3 Magnitude x6 Significância  

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Destruição de biótopo 

linha de água Negativo 
10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Desmatação das 
áreas da piscina 

Destruição de biótopo 
agricola Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Recuperável Certa Local   Baixa   Muito baixa   Baixa 
Desmatação das 
áreas da portaria 

Destruição de biótopo 
agricola 

Negativo 

10 5 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,8 

Permanente Reversível Certa Local   Média   Muito baixa   Baixa Aumento da 
disponibilidade de 

água 
Positivo 

10 1 10 1 3 5 15 1   2,6 

Permanente Reversível Certa Local   Média   Muito baixa   Baixa 

Construção dos 
lagos e sistemas de 

drenagem Aumento da 
disponibilidade de 
biótopos aquáticos 

Positivo 
10 1 10 1 3 5 15 1   2,6 

Temporário Reversível Muito provável Local   Elevada   Baixa   Baixa 
Aumento da 

presença humana 
nas áreas afectas à 

obra e ruído 
associado às 

acções a efectuar 

Alteração do 
comportamento das 
espécies faunísticas 

Negativo 

1 1 7,5 1 3 7,5 22,5 2,5 15 3,3 

Temporário Irrecuperável Muito provável Local   Média   Baixa   Baixa Movimentação de 
máquinas e 

veículos afectos à 
obra 

Aumento do risco de 
atropelamento de 

espécies de menor 
mobilidade como 

sejam os anfíbios e 
os répteis 

Negativo 

1 10 7,5 1 3 5 15 2,5 15 3,4 
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7.8.3 Fase de exploração 

Flora e Fauna 

Durante a fase de exploração a fauna e flora serão especialmente afectadas pelo aumento 
da circulação de pessoas e veículos, sendo que, para a flora esta acção implica um 
aumento do risco de incêndio e, no caso da fauna, implica alteração do comportamento de 
espécies mais sensíveis à presença humana e aumento do risco de atropelamento 
(espécies com menor capacidade de mobilidade) (Quadro 89 ).  

Destaca-se que a utilização de agro-quimicos no controlo das espécies de flora dos locais 
de jogo (green do campo de golfe) poderão condicionar tanto o aparecimento de espécies 
exóticas (impacte positivo) como de espécies autóctones (impacte negativo). Por outro 
lado, no caso da fauna, a utilização de substâncias químicas poderá conduzir a uma 
acumulação de substâncias tóxicas na cadeia alimentar. No entanto, este impacte, ainda 
que moderadamente significativo, apresenta uma magnitude indeterminada. 

Refira-se que a criação de lagos estabelecerá condições favoráveis à ocorrência de novas 
espécies de fauna que de outra forma não ocorreriam (espécies de aves aquáticas) e 
aumentará a disponibilidade de água e alimento para espécies que actualmente ocorrem 
na área como anfíbios, micromamíferos, carnívoros, etc. Este impacte é, por isso, um 
impacte positivo de significância moderada. 
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Quadro 89 – Impactes sobre a flora e fauna durante a fase de exploração das várias infra-estruturas do projecto 

Exploração  Acção geradora de 
impacte Impacte Sentido Duração Reversibilidade  Probabilidade  Âmbito de 

Influência x3 Imp. 
Ecológica  x3 Magnitude x6 Significância  

Temporário Reversível Improvável Local  Baixa  Indeterminada  Muito baixa Aumento da utilização 
humana 

Incremento do risco de 
incêndio Negativo 

1 1 1 1 3 2,5 7,5 0 0 1,5 

Permanente Reversível Certa Local  Baixa  Muito baixa  Baixa Inibição do 
estabelecimento de 
espécies invasoras 

Positivo 
10 1 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,5 

Permanente Reversível Certa Local  Baixa  Muito baixa  Baixa 
Aplicação de agro-

quimicos Inibição do 
estabelecimento de 
espécies autóctones 

Negativo 
10 1 10 1 3 2,5 7,5 1 6 2,5 

Permanente Reversível Provável Local  Baixa  Muito baixa  Baixa 

Flora 

Estabelecimento de 
novos habitats 

Estabelecimento de 
novas espécies 

Positivo 
10 1 5 1 3 2,5 7,5 1 6 2,2 

Temporário Irrecuperável Muito provável Local  Média  Muito baixa  Baixa 
Movimentação de 

máquinas e veículos 
afectos ao 

empreendimento 

Aumento do risco de 
atropelamento de 

espécies de menor 
mobilidade como sejam 

os anfíbios e os répteis e 
perturbação das espécies 

faunísticas 

Negativo 

1 10 7,5 1 3 5 15 1 6 2,8 

Temporário Reversível Muito provável Local  Média  Muito baixa  Baixa Aumento da utilização 
humana 

Perturbação das espécies 
faunísticas mais 

susceptíveis 
Negativo 

1 1 7,5 1 3 5 15 1 6 2,2 

Permanente Reversível Muito provável Local  Média  Indeterminada  Moderada Aplicação de agro-
quimicos 

Acumulação de 
substâncias tóxicas na 

cadeia alimentar 
Negativo 

10 1 7,5 1 3 5 15 0 0 4,1 

Permanente Recuperável Provável Local  Baixa  Muito baixa  Moderada 

Fauna 

Estabelecimento de 
novos habitats 

Estabelecimento de 
novas espécies Positivo 

10 5 5 1 3 2,5 7,5 1 6 4,1 
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7.8.4 Fase de desactivação 

Se a desactivação do empreendimento implicar a realização de trabalhos de demolição, é 
de admitir a ocorrência de impactes comparáveis com aqueles anteriormente referidos 
para a fase de construção. Caso contrário, não se prevêem impactes neste domínio. 

 

7.9 Fisiografia e Paisagem 

7.9.1 Metodologia 

No presente estudo recorreu-se a uma metodologia de análise da paisagem baseada em 
parâmetros como a qualidade e a absorção visual da mesma, no sentido de se 
identificar a sensibilidade da paisagem. 

A absorção visual  da paisagem é uma medida da susceptibilidade ou sensibilidade visual 
da paisagem, ou seja, da sua maior ou menor capacidade para suportar um impacte visual. 
Esta dependerá essencialmente da geomorfologia do território e da ocupação do solo 
observada na área em estudo. 

Uma intrusão visual na paisagem é um factor negativo a ter em conta na avaliação da 
qualidade visual da paisagem, podendo ocorrer associada a inúmeras situações 
degradantes e que comprometam a qualidade da paisagem, diminuindo-lhe o seu valor 
visual. 

Por fim, a vulnerabilidade ou sensibilidade da paisagem é o grau de susceptibilidade face 
a uma degradação. Pode definir-se também como o inverso da capacidade de absorção 
de possíveis alterações sem perda de qualidade. 

A qualidade visual da paisagem deve ser considerada um recurso natural e, à semelhança 
de todos os recursos naturais, não é inesgotável, nem se mantém inalterável perante as 
actividades humanas, daí a necessidade de a proteger. 

A definição do ambiente visual do projecto é tarefa fundamental para a avaliação dos 
impactes visuais do mesmo sobre a paisagem. 

É então estabelecida uma classificação para o trecho de paisagem, pelo método da 
Análise Visual (quantificação da Qualidade Visual e da Absorção Visual), que tem como 
objectivo avaliar a respectiva Sensibilidade a potenciais alterações. 

A Sensibilidade da Paisagem  indica, por sua vez, o grau de susceptibilidade face a uma 
alteração/degradação, sendo obtida através da combinação dos indicadores de Qualidade 
Visual e Absorção Visual, de acordo com a seguinte matriz. 

 

Quadro 90 – Matriz para Avaliação da Sensibilidade da Paisagem (SP) 

Qualidade Visual Absorção 
Visual Elevada Média Baixa 

Baixa SP Elevada SP Elevada SP Média 

Média SP Elevada SP Média SP Média 

Elevada SP Média SP Baixa SP Baixa 
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Da aplicação dos dois conceitos referidos, e cruzando-os de acordo com a matriz de 
sensibilidade da paisagem, estabeleceu-se a sensibilidade do trecho de paisagem do 
presente estudo, conforme se apresenta no quadro seguinte. 

 

Quadro 91 – Sensibilidade da Paisagem (SP) 

Paisagem Qualidade 
Visual 

Absorção 
Visual 

Sensibilidade 
Paisagística 

Encosta (área de 
intervenção) 

Média Média Média 

 

A morfologia ondulada do terreno, assim como a presença de bosquetes, confere ao local 
alguma capacidade de absorção visual das estruturas a implementar pois não se verifica 
uma dispersão das mesmas sem enquadramento da encosta. 

7.9.2 Considerações iniciais 

A concretização do projecto do empreendimento turístico Sintra Golf & Country Club 
implica uma alteração da actual paisagem: substituição de uma paisagem agro-florestal 
por uma nova paisagem mais construída e de características urbano-turísticas. 

Como aspectos caracterizadores dessa intervenção devem salientar-se os seguintes: 

� presença de uma linha de água bem marcada no território com galeria rípicola 
estruturada associada; 

� a zona de pinhal/ mata atlântica encontra-se bem estruturada, adaptada ao 
terreno e integrada no contexto paisagístico; 

� predomínio da área afecta a cultura arvense/ pastagem; 

� a edificação proposta tem um limite de 2 pisos acima do terreno; 

� construção de campo de golfe de 9 buracos; 

� construção de espaços verdes naturalizados; 

� manutenção das árvores adultas existentes e em bom estado de conservação. 

Esses aspectos constituem, do ponto de vista da percepção da paisagem, pontos 
negativos e positivos. 

Embora exista uma transformação da paisagem mais natural, numa paisagem edificada, 
verifica-se uma estruturação do espaço e a diversificação paisagística, com a valorização 
das estruturas naturais existentes – galeria ripícola e bosquetes de mata atlântica. 

A área de intervenção apresenta-se como uma zona de transição entre um aglomerado 
urbano consolidado e uma área de expansão urbana com habitação dispersa, pelo que a 
implantação do empreendimento não se configura como uma estrutura dissonante. 
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7.9.3 Avaliação de impactes 

No ponto anterior procedeu-se a uma caracterização dos impactes do projecto para o 
empreendimento. Baseada nessa caracterização apresenta-se agora a avaliação de 
impactes, na seguinte escala: 

� +3 – impactes positivos muito significativos 

� +2 – impactes positivos significativos 

� +1 – impactes positivos pouco significativos 

� -1 – impactes negativos pouco significativos 

� -2 – impactes negativos significativos 

� -3 – impactes negativos muito significativos 

Para os impactes negativos, a avaliação é efectuada sem considerar medidas de 
minimização (4ª coluna) e após a aplicação das medidas minimizadoras identificadas no 
Capítulo 8 (5ª coluna). Os impactes que permanecem após a minimização designam-se 
como impactes residuais. 

7.9.3.1 Fase de construção  

Apresenta-se no quadro seguinte o resumo dos impactes na paisagem, que ocorrem na 
fase de construção. 

 

Quadro 92- Avaliação de impactes na paisagem na fase de construção 

Factor 
ambiental Fase Impacte 

Avaliação, 
antes de 

minimização 

Avaliação, 
após 

minimização 

Artificialização da topografia -1 -1 
Geomorfologia Construção 

Instabilização de terrenos -1 NR 
Construção Erosão do solo -1 NR 

Solos 
Construção Compactação do solo -1 NR 

Flora Construção 

Eliminação do coberto vegetal, 
fragmentação das 

comunidades vegetais e 
populações florísticas 

-1 -1 

Redução das disponibilidades 
de habitat 

-1 -1 
Fauna Construção 

Acréscimo dos níveis de 
perturbação 

-2 -1 

Poluição 
visual Construção Perturbação visual da 

paisagem -3 -1 

Edificado 
(alojamento/ 

equipamentos) 
Construção  Actividades de construção civil -3 -1 

Campo de 
Golfe Construção  Actividades de construção e 

plantação -2 -1 
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7.9.3.2 Fase de exploração  

Apresenta-se no quadro seguinte o resumos dos impactes na paisagem, que ocorrem na 
fase de exploração. 

 

Quadro 93- Avaliação de impactes na paisagem na fase de exploração 

Factor 
ambiental Fase Impacte 

Avaliação, 
antes de 

minimização 

Avaliação, 
após 

minimização 

Solos Exploração Ocupação definitiva de solos -2 -1 

Flora Exploração 
Introdução de novas 
comunidades florísticas com 
recurso a espécies autóctones 

-1 +2 

Fauna Exploração Acréscimo dos níveis de 
perturbação -2 -1 

Edificado 
(alojamento/ 

equipamentos) 
Exploração Presença de elementos 

construídos -1 +1 

Campo de 
Golfe Exploração Revestimento vegetal distinto -1 +1 

 

7.9.3.3 Fase de desactivação  

Ao nível da paisagem os impactes associados a uma eventual desactivação do 
empreendimento em causa no presente estudo serão, à partida, semelhantes àqueles 
agora apontados relativamente à fase de construção. 

 

7.10 Qualidade do Ar 

7.10.1 Considerações iniciais 

A área de implantação do projecto apresenta em geral uma boa qualidade do ar, não 
registando excedências aos valores limite de protecção de saúde humana definidos por lei, 
como apresentado no Capítulo 5.9. 

7.10.2 Fase de construção 

O projecto em análise desenvolve-se ao longo de uma área de cerca de 48,82 ha, 
encontrando-se a degradação da qualidade do ar associada à fase de construção 
fundamentalmente circunscrita aos locais onde decorrerão obras e na sua envolvente 
próxima. Os locais onde irão ocorrer as obras de construção correspondem a cerca de 
44,5% da área da propriedade, desenvolvendo-se as principais intervenções na zona 
central e Sul, onde se irão implantar a unidade concentrada (hotel), os buracos 7, 8 e 9 do 
campo de golfe e o dryving range. 
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As diversas actividades inerentes à construção de um empreendimento desta natureza 
susceptíveis de gerar impactes na qualidade do ar são: 

� Operações de escavação e movimentação de terras (emissões de partículas, uma 
fracção das quais serão partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm 
(PM10));  

� Operações e circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção, no 
estaleiro e vias de acesso (gases de escape dos motores de combustão interna – 
emissões de monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), PM10, dióxido de 
enxofre (SO2), compostos orgânicos voláteis (COV);  

� Transporte de terras e dos materiais construçao por camião (gases de escape – 
emissões de PM10, CO, NOx, SO2, COV). 

Dada a dimensão do empreendimento turístico, prevê-se que as actividades de construção 
utilizem betão pronto. Todavia, caso se revele necessário recorrer à instalação de uma 
central de betão no local da obra, deverá considerar-se o acréscimo de poluição causada 
pela libertação de partículas (inertes de cimento), uma fracção das quais PM10, 
recomendado-se, para o efeito, que a central seja equipada com um sistema de controlo 
de emissões de poeiras. 

Apesar dos impactes serem localizados e de natureza temporária, poderão ser 
responsáveis por situações de incomodidade junto dos moradores mais próximos, ainda 
que a ocupação urbana na envolvente seja dispersa, e da população em geral que circule 
na EM603. 

Neste sentido, nas operações de movimentação de terras as actividades susceptíveis de 
originar emissões serão relativas ao início das escavações, bem como ao carregamento 
dos camiões para o transporte das terras. À data, a quantidade de terras sobrantes é de 
cerca de 83.160 m3. 

A circulação de veículos de apoio à obra, designadamente para o transporte de materiais, 
efectuar-se-á através da EM603 até à entrada da propriedade e posteriormente por vias 
de circulação interna, que serão criadas especificamente para o efeito. Recomenda-se 
assim que as vias de acesso interno sejam pavimentadas desde o início da obra, a fim de 
evitar a emissão de grandes quantidades de partículas. 

A ressuspensão de material particulado depositado nas áreas de estaleiro será um factor 
importante a ter em atenção no cômputo geral das emissões de partículas. As emissões 
dependem da quantidade de material particulado depositada (fracção silto-argilosa) e das 
operações envolvendo a circulação de maquinaria, frequência e velocidade de circulação. 
A erosão por acção do vento é outro dos mecanismos em que se pode verificar a 
ressuspensão de partículas depositadas no local da obra. A ressuspensão de poeiras 
poderá ser fortemente minimizada através da limpeza periódica das áreas de estaleiro. 

As diversas actividades de construção que possam envolver a emissão de poluentes 
atmosféricos apresentam uma natureza descontínua, dependendo do nível de actividade 
realizado e das operações específicas desenvolvidas.  

A natureza temporária do processo construtivo torna-o distinto de outras fontes fugitivas 
de poeiras, tanto a nível da estimativa do impacte gerado, como em matéria do controlo 
das suas emissões. A construção civil é composta por um conjunto de diferentes 
operações, cada uma com a sua própria duração e potencial de geração de partículas, do 
que resulta a necessidade de avaliar as emissões apenas relativamente à totalidade da 
área de construção e não especificamente associada a cada pormenor construtivo. 

A emissão de partículas a partir de operações de construção civil é proporcional à área 
ocupada pelo estaleiro da obra. Por analogia com outras fontes de poeiras fugitivas, 
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considera-se existir, neste caso, uma correlação positiva entre as emissões geradas em 
obra e o teor da fracção silto-argilosa nos solos (ou seja, de partículas de diâmetro inferior 
a 75 µm) e uma correlação negativa com o teor de humidade do solo. 

No quadro seguinte sistematizam-se alguns factores de emissão relativos a operações de 
construção civil estimados e desenvolvidos pelo Emission Factor And Inventory Group 
(EFIG), do Office Of Air Quality Planning And Standards (OAQPS) da U. S. Environmental 
Protection Agency (EPA): 

 

Quadro 94 – Factores de emissão para operações de construção civil 

Operação Factor de emissão 

Carregamento de terras em camiões 0,018 mg/kg 

Descarregamento de terras 0,001 mg/kg 

Erosão de áreas expostas 0,85 mg/ha/ano 

 

O transporte e a distância de deposição das poeiras e partículas levantadas são função da 
sua granulometria e composição. As fracções mais finas, em geral as argilosas, tenderão 
a ser transportadas a uma maior distância, enquanto as mais grosseiras se depositarão 
próximo do local de origem visto estarem mais sujeitas à acção da gravidade. Os 
mecanismos de transporte são, em geral, a acção advectiva do vento e as correntes 
dispersivas da atmosfera. A deposição pode ainda ocorrer por precipitação e consequente 
arraste das partículas em suspensão para o solo. 

O impacte na saúde humana e na vegetação das partículas em suspensão depende 
igualmente da sua granulometria. As partículas mais finas entram mais facilmente no 
organismo humano, alojando-se em órgãos como os pulmões e sendo responsáveis por 
problemas de saúde como é o caso da insuficiência respiratória, entre outros efeitos. A 
legislação em vigor aponta para partículas abaixo de 10 µm como sendo as de maior 
preocupação em matéria de saúde pública, estando-se, no entanto, em fase de discussão 
a nível da Comunidade Europeia a elaboração de normas ainda mais restritivas de 
concentração no ar ambiente para as partículas de diâmetro inferior a 5 µm. 

Paralelamente à emissão de poeiras e partículas com origem na mobilização de terras, o 
tráfego de máquinas e veículos afectos à construção da obra (escavadoras, betoneiras, 
camiões de transporte de terras e materiais) é ainda responsável pela emissão dos 
produtos da combustão nos seus motores, de fenómenos evaporativos do combustível e 
ainda do desgaste de pneus, travões, embraiagens. Desta forma, ocorre um acréscimo na 
concentração do ar ambiente de poluentes, como as PM10 originadas nos motores diesel, 
o monóxido de carbono, os óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis, os metais 
pesados, entre outros.  

Dada a dimensão do projecto em estudo e face a um desconhecimento específico da 
tipologia e quantidade de maquinaria associada à obra de construção, apresentam-se no 
quadro seguinte os factores de emissão relevantes disponíveis na bibliografia. 
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Quadro 95 – Factores de emissão de poluentes atmosféricos para veículos em obra 

Factores de emissão 

Tipo de 
veículos 

Tipo de 
combustível 

Óxidos 
de 

azoto 
NOx 

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

COV 

Monóxido 
de 

Carbono 
CO 

Partículas 
Suspensas 

Totais 
PST 

Compostos 
Org. 

Voláteis Não 
Metânicos 
COVNM 

Óxidos 
de 

Enxofre 
SOx 

Pesados de 
mercadorias 
(a) (g/km) 

Diesel 12,5 4,28 18,80 0,95 4,15 0,23 

Escavadora 
(hp > 175 -
300) (b) (g/hp-
h) 

Diesel 5,6 - - 0,4 (PM10) - - 

(a) (NIR, 2003) Os factores de emissão considerados são idênticos para veículos pesados de passageiros e de 
mercadorias 

(b) Factores de Emissão baseados em USEPA, 2002  

 

Considera-se, assim que as actividades de estaleiro são susceptíveis de originar um 
aumento da concentração de partículas no ar ambiente, acréscimo que poderá, dada a 
localização do projecto na proximidade de áreas urbanas (Várzea de Sintra), e por 
acumulação com outras fontes de emissão de partículas (tráfego automóvel), dar origem a 
violações dos limites legislados. 

Assim, e no sentido de minimizar a magnitude dos impactes provocados pelas potenciais 
emissões de poluentes atmosféricos ao nível dos estaleiros, em particular partículas 
(PM10), deverão ser cumpridas as medidas de minimização recomendadas nesse sentido, 
permitindo reduzir igualmente os incómodos junto dos moradores das áreas mais 
próximas da área de construção. 

Relativamente aos restantes poluentes (CO, NO2, SO2, COV) que estão associados 
essencialmente aos gases de combustão dos veículos, os resultados da campanha de 
monitorização apontam para que, mesmo nas situações em que as actividades de 
construção implicaram a circulação de veículos pesados de transporte de terras e de 
betão, não tenha havido um contributo significativo no aumento da sua concentração. 
Mesmo em termos cumulativos com o tráfego rodoviário intenso, durante as campanhas 
não se verificou a violação dos limites legais estabelecidos. 

Face ao exposto, conclui-se que durante a fase de construção são previsíveis impactes 
negativos e directos na qualidade do ar, contudo localizados e temporários, não sendo 
considerados significativos, dada a presença reduzida de habitações na envolvente e 
desde que sejam adoptadas as medidas de minimização adiante recomendadas. 

7.10.3 Fase de exploraçao 

Durante a fase de exploração do empreendimento os principais impactes na qualidade do 
ar resultam do aumento do tráfego automóvel gerado pela utilização do empreendimento, 
cuja oferta compreende não só o alojamento, como actividades recreativas e de lazer e de 
negócios, incluindo restaurantes, um centro de reuniões e conferências e um campo de 
golfe. 

Atendendo à tipologia da empreendimento, prevê-se a ocupação regular do Sintra Golf & 
Country Club ao longo de todo o ano, estimando-se a atracção de cerca de 20 mil golfistas 
por ano numa fase consolidada do projecto. A utilização do empreendimento irá gerar 
maior concentração de viaturas na EM 603, única de via de acesso ao empreendimento. O 
aumento do tráfego automóvel tanto neste via como no interior do empreendimento será 
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responsável por um acréscimo de emissão de CO (monóxido de carbono), NO2 (óxidos de 
azoto), SO2 (dióxido de enxofre) e COV (compostos orgânicos voláteis), associados aos 
gases de combustão dos veículos. 

O aumento de tráfego automóvel, na EM603 e nas vias internas, será assim responsável 
por um impacte negativo na qualidade do ar, considerado directo, localizado e permanente. 
Julga-se todavia que o aumento de circulação devido à utilização do empreendimento não 
induza ao aumento de emissão de poluentes atmosféricos de forma a ultrapassar os 
limites legais aplicáveis, pelo que se trata de um impacte de baixa magnitude e pouco 
significativo.  

Para além da circulação de veículos motorizados já avaliada, no interior do 
empreendimento a deslocação dos golfistas será efectuada através de veículos eléctricos 
(buggies), livres de emissões atmosféricas poluentes, pese embora a sua utilização seja 
indirectamente responsável por emissões de GEE, geradas na produção de electricidade 
necessária ao seu funcionamento (considerando que em Portugal a maior parte da energia 
eléctrica é produzida através de centrais termoeléctricas). 

Será ainda de admitir que o funcionamento de máquinas e equipamentos afectos à 
exploração do empreendimento, utilizados em particular na manutenção do hotel, 
apartamentos, campo de golfe e áreas verdes, seja responsável por emissões de gases 
de combustão (CO, NO2, SO2 e COV). Atendendo ao esquema de funcionamento das 
máquinas equipamentos (por períodos relativamente curtos), estima-se que o impacte 
causado na qualidade do ar, apesar de negativo, certo e permanente, seja muito 
localizado, de muito baixa magnitude e não significativo. 

Salienta-se, ainda, que a concepção do empreendimento contempla a arquitectura 
bioclimática bem como a utilização de tecnologia solar passiva e activa, minizando assim a 
necessidade de utilização de produtos enérgéticos de climitização ou aquecimento. 

7.10.4 Fase de desactivação 

Os impactes expectáveis relativamente à fase de desactivação serão, na pior das 
hipóteses, equivalentes aos indicados para a fase de construção, dependendo do tipo de 
intervenção que se realizar sobre as estruturas cuja construção agora se prevê. 

 

7.11 Ambiente Sonoro 

7.11.1 Considerações iniciais 

É previsível que a implementação do projecto venha a induzir algum impacte no ambiente 
sonoro envolvente, devido ao acréscimo de ruído resultante das actividades de construção.  

O ruído resultante da fase de construção, caracteristicamente de carácter temporário, está 
associado à construção das várias componentes do empreendimento, incluindo 
alojamento, campo de golfe e restantes infra-estruturas associadas, ao funcionamento do 
estaleiros e áreas de apoio à obra e à circulação de veículos pesados. 

Na fase de exploração os impactes previsíveis prender-se-ão com o funcionamento dos 
equipamentos instalados e com a circulação de veículos de e para o empreendimento, não 
se prevendo a ocorrência de impactes negativos. 
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7.11.2 Fase de construção 

Na fase de construção prevê-se, tal como referido na descrição do projecto, as seguintes 
acções e actividades : 

� Instalação do estaleiro; 

� Melhoramentos dos acessos; 

� Desmatação e limpeza do terreno e outros trabalhos preliminares; 

� Terraplenagens e modelação do terreno; 

� Construção das infra-estruturas; 

� Construção das edificações, equipamentos e estruturas de apoio; 

� Construção do campo de golfe; 

� Plantações e sementeiras. 

A duração prevista das obras é de 30 meses sendo que cada uma das operações 
envolvidas terá diferentes durações. 

Nesta fase do Projecto não se conhecem os detalhes relativamente aos métodos 
construtivos, nem tão pouco os equipamentos envolvidos. Prevê-se, no entanto, que a 
actividades de infra-estruturação e de transporte e montagem de materiais e 
equipamentos poderão ser as mais ruidosas, dependendo dos equipamentos 
electromecânicos e de veículos pesados de transporte envolvidos. 

É expectável que para determinadas actividades construtivas os valores sonoros em LAeq 
sejam, da ordem dos 60 dB(A) a 70 dB(A), dependendo do tipo e numero de equipamento 
em obra. Por outro lado, as operações que podem ser responsáveis por induzir maior 
impacte acústico decorrerão no estaleiro, o qual se localizará fora da zona de intervenção. 
Associado ao impacte directo há a referir o indirecto decorrente da circulação de veículos 
pesados para descarga de materiais, remoção de terras e resíduos. Na fase de 
acabamentos, bem como na fase de pós-construção, prevê-se a ocorrência de níveis 
sonoros menos elevados. Da ordem dos 50 dB(A), valores, embora superiores aos 
registados na AI, estão abaixo dos limites legais ( 63 dB(A)).  

A propagação sonora, ao sofrer decaimentos com a distância devido à perda de energia 
das ondas sonoras permite estimar que para distâncias de 50 metros, os valores mais 
elevados decrescem para um intervalo de 55 a 65 dB(A). Este intervalo não excederá os 
50 dB(A) a partir dos 100 m a 150 m. 

Considerando a ausência de receptores sensíveis próximos, a reduzida área de influência 
das actividades de construção e não sendo as alterações do ambiente sonoro, provocadas 
por esta fase do Projecto, susceptíveis de causar incomodidade, apenas acréscimo dos 
níveis de exposição sonora estima-se a ocorrência de impacte negativo reduzido. O 
impacte sonoro induzido embora negativo, provável, localizado, será temporário, reversível, 
de magnitude moderada e pouco significativo. 

7.11.3 Fase de exploração 

A análise dos impactes nesta fase do Projecto baseia-se na apreciação qualitativa 
decorrente dos acréscimos de tráfego previsto na EM603, dos equipamentos 
electromecânicos a localizar no exterior, tais como sistemas de bombagem, a ETAR e 
sistemas de ar condicionado. 
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Relativamente à ETAR esta será do tipo compacta, enterrada e não estão previstos 
sistemas de bombagem para a obra de entrada, pelo que esta infra-estrutura não 
constituirá uma fonte sonora. Não havendo a registar impacte sonoro negativo com origem 
nesta infra-estrutura 

Quanto aos sistemas de ar condicionado, de acordo com informação do projectista, serão 
instalados na cobertura das construções, devidamente insonorizados. 

O ruído gerado pelo acréscimo de tráfego na EM603, originado pela exploração do Sintra 
Golf & Country Club Hotel, estima-se que venha a ser bastante reduzido.  

Considerando que: 

� De acordo com o Estudo de Tráfego o aumento de tráfego nesta via é da ordem 
dos 80% ; 

� À duplicação das fontes sonoras corresponde um aumento de 3 dB(A). 

A metodologia simplificada para a determinação dos níveis sonoros com origem no tráfego 
rodoviário expressa pela seguinte equação  

)º180/log(10)3log(12log20)*log(1020 θ++−+++= LcdvQvpEQvlLAeq

em que: 

Qvl  - Tráfego médio horário de veículos ligeiros; 

Qvp – Tráfego médio horário de veículos pesados; 

E – Relação de equivalência acústica entre veículos ligeiros e pesados (= 10 para 
inclinação da via até 4% ,em via rápida urbana); 

V - Velocidade de circulação (Km/h); 

D – Distância à berma da via; 

Lc – Largura da via (m); 

Θ – Ângulo de visão da via (graus). 

Assim, será expectável um aumento de ruído, especialmente em período diurno, da ordem 
dos 2 a 3 dB(A). Tendo-se registado, nas medições efectuadas no local, valores sonoros 
globais entre os 48 dB(A) e os 51 dB(A), prevê-se que o ambiente sonoro futuro rondará 
os 51 a 54 dB(A). 

Concluiu-se que o ambiente sonoro em fase de exploração do projecto estarão em 
conformidade com os limites de exposição sonora aplicáveis a zonas não classificadas e, 
até, a zonas sensíveis. Desta forma, na fase de exploração, considerando as potenciais 
fontes sonoras identificadas, não se prevê a ocorrência de impactes sonoros negativos. 

7.11.4 Fase de descativação 

Tal como anteriormente referido relativamente a outros descritores, dependendo do uso ou 
tratamento que for dado às estruturas cuja construção agora se prevê, os impactes 
expectáveis para a fase de desactivação poderão ser, em princípio, comparáveis com os 
impactes agora previstos para a fase de construção. 
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7.12 Ordenamento do Território e Condicionantes 

7.12.1 Considerações iniciais 

Os potenciais impactes decorrentes da implementação de um empreendimento turístico 
sobre o ordenamento do território e condicionantes prendem-se com a ocupação de áreas 
ou espaços de uso condicionado por se encontrarem integrados em planos específicos 
e/ou serem destinadas a outras finalidades. Estes impactes iniciam-se na fase de 
construção mas prolongam-se para a fase de exploração, onde adquirem um carácter 
permanente, devido à implantação no terreno das várias componentes do 
empreendimento turístico. 

Como referido no Capítulo 5.11, a área do empreendimento implanta-se sobre espaços 
agrícolas (de nível 2 e 3) e florestais, classificadas pelo PDM de Sintra, em vigor. Ao nível 
de planeamento regional, a área do projecto atravessa corredores ecológicos demarcados 
pelo PROF AML. 

No que respeita às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, no interior 
da área do empreendimento ocorrem áreas do domínio público hídrico, RAN, REN, e 
servidões de protecção a infra-estruturas: rede eléctrica, estradas e caminhos municipais, 
servidão aeronáutica, as quais poderão registar interferências com o empreendimento. 
Destaca-se a não interferência do projecto com pontos de água utilizados para o combate 
aos incêndios florestais, vértices geodésicos nem áreas percorridas por incêndios 
florestais nos últimos 10 anos.  

Ainda que na envolvente se localize o Parque Natural de Sintra-Cascais e áreas 
integradas pela Rede Natura 2000, a área de implantação do projecto não intefere com 
áreas sensíveis classificadas, nem com o âmbito territorial de Planos Especiais de 
Ordenamento do Território. 

No que se refere, ao PROT AML, considera-se que os seus objectivos não são passíveis 
de ser afectados pelo projecto em análise, dado o seu âmbito de actuação (escala 
regional). 

Apresenta-se nos pontos seguintes a análise dos principais impactes sobre o 
ordenamento do território e condicionantes nas fases de construção e exploração do 
projecto. 

7.12.2 Fase de construção 

Nesta fase, os impactes têm natureza circunscrita, associado ao local de implantação das 
várias componentes do empreendimento e dos locais afectos à obra (p.e. estaleiro), pelo 
que de todos os elementos a construir no projecto, em termos de ordenamento do território, 
apenas se identificam os impactes dos elementos que implicam a ocupação do solo para o 
qual os instrumentos de gestão territorial definiram classes de espaço/categorias de 
utilização. 

Tal como referido no Capítulo 7.7, durante a fase de obra é susceptível de ocorrer uma 
ocupação superior à que será permentemente afectada pela totalidade das infra-estruturas 
que compõem o empreendimento (21,76 ha), prevendo-se contudo que o acréscimo de 
área seja pouco significativo, dependendo sobretudo da organização e faseamento dos 
trabalhos construtivos, por enquanto desconhecidos. 
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PDM de Sintra 

Conforme referido, de acordo com a planta de ordenamento do PDM de Sintra, a maior 
parte da propriedade onde se irá desenvolver o Sintra Golf & Country Club está integrada 
na classe de espaço agrícola – nível 3 (88% da área da propriedade). O espaço agrícola - 
nível 1, sensivelmente correspondente à área integrada na RAN, atravessa 
longitudinalmente a propriedade, incluindo a linha de água prinicipal da propriedade, 
totalizando perto de 5 ha (cerca de 10% da área da propriedade). Já o espaço florestal, 
encontra-se circunscrito apenas a 1,5% da área total da propriedade. 

A afectação das classes de espaço do PDM de Sintra pelas várias componentes do 
empreendimento turístico, encontra-se assinalada no Quadro 96 . 

 

Quadro 96 – Classes de espaço do PDM de Sintra afectadas pelo empreendimento 

Componentes do empreendimento Classes de 
espaço 

Designação Área (ha) 

Área total  
(ha) 

% relativa à 
área da 

propriedade 1 

Edificações (unidade concentrada e unidades 
dispersas agrupadas e isoladas) 5,60 11,47 

Campo de golfe 9,16 18,77 

Planos de água (lagos e piscinas) 1,19 2,43 

Outras infra-estruturas (Portaria, ETAR) 2 0,18 0,38 

Espaço 
agrícola -  
nível 3 

Acessos internos (rede viária e caminhos) 3,59 

19,73 

7,36 

Edificações (unidades dispersas agrupadas) 0,01 0,02 

Campo de golfe 1,19 2,44 

Planos de água (lago) 0,33 0,67 

Outras infra-estruturas (ETAR) 2 0,11 0,22 

Espaço 
agrícola - 
nível 1 

Acessos internos (rede viária e caminhos) 0,17 

1,81 

0,35 

Edificações (unidades dispersas isoladas) 0,13 0,28 

Campo de golfe 0,02 0,04 

Outras infra-estruturas (Portaria) 2 0,01 0,02 

Espaço 
florestal 

Acessos 0,05 

0,22 

0,11 

 Total 21,76 44,58 

1 área da propriedade = 48,82 ha 

2 não se encontram contabilizadas as áreas relativas a redes de rega, drenagem e 
abastecimento de águas, uma vez que ainda não é conhecida a implantação destas infra-
estruturas 

 

Da análise do quadro anterior é possível verificar que o espaço agrícola nível 3 comporta 
as maiores intervenções em termos construtivos, em particular as associadas à 
construção das unidades de alojamento (hotel e apartamentos agrupados e dispersos) e 
campo de golfe, para além da construção dos planos de água (lagos e piscinas), Portaria, 
ETAR e acessos.  

Ainda que as utilizações do espaço agrícola nível 1 sejam mais restritivas em termos de 
ocupação e edificalidade, verifica-se a afectação marginal deste espaço pela construção 
do campo de golfe e em menor grau pela construção do lago, unidades agrupadas de 
alojamento (apartamentos), ETAR e acessos. 
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Verifica-se ainda que o espaço florestal, será pontualmente afectado pela construção de 
unidades de alojamento isoladas (apartamentos), acessos, campo de golfe e uma infra-
estrutura de apoio (portaria), junto ao limite Norte da propriedade. 

Dada a vocação dos espaços agrícolas e florestais que serão afectados, considera-se que 
a construção do projecto será responsável pela ocorrência de impactes negativos sobre 
estas áreas, temporários, localizados e certos. A área total a afectar pela construção do 
empreendimento estima-se em 21,76 ha (44,6 % da área da propriedade), pelo que o 
impacte é de baixa magnitude e pouco significativo. 

Note-se que a análise de compatibilidade do regime definido em cada uma das classes de 
PDM se encontram referidas na fase de exploração do empreendimento. 

PROF AML 

No que respeita ao ordenamento florestal, observa-se que a totalidade da área do 
empreendimento se sobrepõe ao Corredor Ecológico definido no PROF AML. Atendendo 
aos objectivos e funções dos corredores ecológicos, referidos no Capítulo 5.11.5, 
perspectiva-se que a fase de construção do projecto provoque impactes negativos, 
temporários, certos, localizados, todavia de baixa magnitude e baixa significância, face à 
reduzida área de implantação do empreendimento, comparativamente à área total do 
Corredor Ecológico. 

Condicionantes 

Para além do descrito a respeito dos instrumentos de gestão territorial, verifica-se ainda a 
afectação das seguintes condicionantes ao uso do solo: 

� Afectação de pequena faixa (cerca de 0,27 ha) incluída no Domínio Público 
Hídrico Fluvial (leito e margem com a largura de 10m) e na REN pela construção 
do campo de golfe (buracos 5 e 6) e pela ligação do lago à linha de água (para 
descarga dos caudais pluviais excedentes), na zona Sul do empreendimento;  

� Afetação de cerca de 1,81 ha de terreno classificados como RAN (correspondente 
ao espaço agrícola nível 1); 

� Servidões de protecção à rede eléctrica, estradas e caminhos municipais, servidão 
aeronáutica da base aérea n.º 1 de Sintra. 

Relativamente à interfêrencia com o Domínio Público Hídrico, regista-se que a construção 
do campo golfe e a ligação do lago à linha de água ficarão sujeitas à obtenção de título de 
utilização a emitir pela ARH competente (ARH Tejo), nos termos definidos no regime de 
utilização dos recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio). Por outro 
lado, no cumprimento do estebelecido pelo Regime Jurídico da REN, as intervenções na 
REN, estão sujeitas a um pedido de comunicação prévia, a apresentar à CCDR LVT.  

A sobrepassagem da linha de água pelas vias de acesso internas do empreendimento 
serão realizadas em ponte pelo acesso principal à propriedade e por 4 caminhos pedonais 
de madeira, que efectuam a ligação entre os buracos do campo de golfe. 

Já a afectação dos solos RAN fica sujeita a parecer prévio vinculativo das respectivas 
entidades regionais da RAN, nos termos do art. 23.º do regime jurídico da RAN (Decreto-
Lei n.º 73/2009, de 31 de Março). 

A servidão de protecção à rede elécrica que incide na área de estudo, respeita à presença 
de uma linha eléctrica de média tensão na área da propriedade. No âmbito da 
implementação do projecto, preve-se o deslocamento desta infra-estrutura. Ainda que de 
momento seja desconhecida a solução final a adoptar, qualquer que seja a localização da 
linha de média tensão, o projecto, em fase de Projecto de Execução, adoptará as 
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distâncias de segurança relativamente a linhas eléctricas existentes acima dos mínimos 
regulamentares, pelo que não são expectáveis quaisquer impactes sobre esta estrutura. 

Sobre a servidão aeronáutica da Base n.º 1 de Sintra, há a referir que a construção do 
empreendimento turístico na Zona de Desobstrução F não intefere com as cotas máximas 
definidas para esta zona (entre 179,40 m e 284,40 m).  

No que se refere à rede viária existente, em particular à EM603, o projecto prevê a 
salvaguarda das zonas non-aedificandi, na medida em que não projecta quaisquer 
construções nesta área, pelo que não é expectável a ocorrência de qualquer impacte 
sobre a servidão de protecção à EM603. 

Desta forma, apenas se registam impactes sobre o Domínio Público Hídrico, REN e RAN, 
sendo estes considerados negativos, certos, temporários, localizados, de reduzida 
magnitude e significativos. 

7.12.3 Fase de exploração 

Em virtude da ocupação permanente dos solos em fase de exploração, analisa-se a 
compatibilidade do empreendimento turístico com os instrumentos de gestão territorial de 
âmbito municipal e regional, concretamente no que diz respeito à compatibilização do 
empreendimento com o PDM de Sintra, único Plano Municipal de Ordenamento do 
Território em vigor na área do empreendimento, com o PROF-AML e com as 
condicionantes e servidões. 

PDM de Sintra 

Conforme anteriormente referido, os espaços agrícolas nível 3 serão afectados pela 
construção de todas as componentes do empreendimento (hotel, apartamentos agrupados 
e dispersos, campo de golfe, lagos, piscinas, portria, ETAR e acessos), que ocuparão 
permanentemente de cerca de 19,73 ha desta classe de espaço (40,42 % da área total da 
propriedade). 

De acordo com o regulamento do PDM de Sintra, os espaços agrícolas estão 
vocacionados para o uso agrícola dos solos e produção de bens alimentares e constituem 
espaços de expressão rústica relevantes na composição da paisagem do concelho.  

Em particular, nos espaços agrícolas de nível 3 é permitida a edificabilidade sujeita aos 
seguintes parâmetros urbanísticos, definidos no art. 31.º: 

� Superfície mínima de parcela de terreno para construção - 5000 m2; 

� Índice máximo de ocupação – 0,04; 

� Índice máximo de construção – 0,04; 

� Níveis máximos de pisos acima do solo – 2; 

� Índice mínimo de permeabilidade – 0,86; 

� Para além do disposto anteriormente, desde que compatível com o uso do solo e 
justificável por razões de enquadramento paisagístico, será aplicado o índice 
mínimo de cobertura arbórea potencial de 0,50 para os espaços agrícolas de nível 
3; 

� A superfície de terreno impermeabilizado não poderá ultrapassar os 1 300 m2 nem 
a área total de construção ser superior a 500 m2, exceptuando as disposições 
seguintes: 

Nos espaços agrícolas de nível 3 podem igualmente ser instalados 
equipamentos de turismo e recreio, desde que se respeitem os seguintes 
índices:  
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- altura máxima de fachada - 7,5 m; 

- percentagem máxima de ocupação do solo - 15%; 

- índice máximo de construção bruto, de 0,20. 

Face ao exposto, e reportando à análise efectuada no Capítulo 3, em particular ao 
assinalado no Quadro 5 , conclui-se que os índices urbanísticos do projecto cumprem 
integralmente o estabelecido nos art. 31.º do regulamento do PDM de Sintra relativamente 
à edificabilidade nas classes de espaço agrícola – nível 3. 

O espaço agrícola - nível 1, correspondentes aos solos RAN da propriedade, serão 
afectados pela implantação do campo de golfe e pontualmente pelo lago, unidades 
agrupadas de alojamento (apartamentos), ETAR e acessos. No total a afectação 
permanente do espaço agrícola - nível 1 corresponde a 1,81 ha (3,71% da área da 
propriedade). 

O regime de uso e ocupação dos espaços agrícolas – nível 1 encontra-se definido pelo art. 
31.º do regulamento do PDM de Sintra: 

� Nos espaços de nível 1, que correspondem aos solos agrícolas, são permitidas as 
actividades e desafectações definidas no Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro [Regime Jurídico da 
RAN]; 

� As condições de edificabilidade nestes espaços são as definidas pelos parâmetros 
urbanísticos estabelecidos para a categoria de espaço agrícola de nível 3, 
exceptuando-se a dimensão mínima da parcela, que deve respeitar as 
determinações da Portaria n.º 202/70, de 21 de Abril, conjugada com o Decreto-Lei 
n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de 
Dezembro [Regime Jurídico da RAN]. 

Conclui-se assim que o regime de uso e ocupação destes espaços fica sujeito ao Regime 
Jurdíco da RAN, encontrando-se a análise de compatibilidade deste regime com o 
empreendimento identificada abaixo (condicionantes e servidões). 

Relativamente à afectação do espaço florestal, este será pontualmente ocupado pelas 
unidades de alojamento isoladas (apartamentos) que se encontram junto ao limite Norte 
da propriedade, bem como pelos acessos, campo de golfe e portaria, aí implantados. No 
total a afectação do espaço florestal corresponde apenas a 0,22 ha (0,45% da área da 
propriedade). 

Segundo o regulamento do PDM de Sintra, os espaços florestais são constituídos por 
áreas destinadas predominantemente ao fomento, exploração e conservação das 
espécies florestais e outros recursos a elas associados, no respeito dos condicionalismos 
e legislação que os regula. O regime de edificabilidade nos espaços florestais é definido 
pelo art. 32.º do regulamento do PDM, que se encontra sujeito aos seguintes parâmetros 
urbanísticos: 

� Nestes espaços só é permitida a edificabilidade em parcelas superiores a 2 ha, 
com um máximo de edificabilidade da ordem dos 0,025, e a relação entre a área 
bruta de construção permitida e a área total da parcela ou terreno matriz. Admite-se 
a edificabilidade com um índice de construção máximo da ordem dos 0,075 quando 
a intenção de investimento se inscreva no quadro do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 
de Julho, e se traduza exclusivamente em ocupação pontual como unidade 
hoteleira, ou se traduza em empreendimentos na área de prestação de serviços de 
saúde, educação, formação profissional, prevenção e segurança, investigação e 
desenvolvimento e com respeito de alturas máximas de fachada de 7,5 m. 

Atendendo ao definido pelo art. 32.º verifica-se que o empreendimento Sintra Golf & 
Country Club dá cumprimento ao regime de edificabilidade estebelecido para os espaços 
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florestais, uma vez que a área da parcela é superior a 2 ha (a propriedade possui 48,82 ha) 
e o índice de construção máximo do empreendimento é inferior a 0,075 (índice máximo de 
construção bruto é de 0,07). 

PROF AML 

No que respeita à sobreposição do empreendimento turístico com o Corredor Ecológico 
definido pelo PROF AML, considera-se que em fase de exploração o empreendimento é 
susceptível de induzir impactes positivos, permanentes, certos, localizados sobre o 
Corredor Ecológico, atendendo às características do empreendimento em análise, em 
particular a criação planos de água, integração das áreas florestais existentes e criação de 
zonas verdes (locais de atracção de avifauna). Todavia os impactes são de muito baixa 
magnitude e pouco significativos, face à reduzida área de implantação do empreendimento, 
comparativamente à área total do Corredor Ecológico. 

Condicionantes e Servidões 

Como anteriormente referido, o empreendimento turístico regista interferências em áreas 
incluídas no Dominio Público Hídrico (fluvial) e na REN, pela implantação do campo de 
golfe (buracos 5 e 6) na margem da linha de água (faixa de 10m de largura na envolvente 
da linha de água) e pela ligação do lago à linha de água, bem como interferências em 
solos classificados como RAN (correspondente ao espaço agrícola nível 1) devido à 
implantação de várias componente do empreendimento.  

A verificar-se a impossibilidade de efectuar acertos no desenho das infra-estruturas que 
compõem o empreendimento, as mais importantes no campo de golfe, de forma evitar a 
afectação do Dominio Público Hídrico, da REN e da RAN, os impactes sobre as 
condicionantes são considerados negativos, certos, permanentes, localizados, de reduzida 
magnitude e significativos. 

7.12.4 Fase de desactivação 

Os impactes decorrentes da desactivação do projecto em causa sobre o ordenamento do 
território e condicionantes dependerão do que se encontrar previsto para a sua 
substituição, o que, por ora, se desconhece.  

 

7.13 Património 

7.13.1 Considerações iniciais 

A avaliação de impactes ambientais entendida como o “conjunto de alterações favoráveis 
ou desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado 
período de tempo e numa determinada área (situação de referência) resultantes da 
realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de 
tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar” 16 “consiste na atribuição de 
valores subjectivos aos efeitos do projecto e das respectivas alternativas sobre o 
ambiente, em função da magnitude, importância, duração e reversibilidade dos efeitos e 
das características dos factores ambientais afectados (…)”17. 

                                                      
16 Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, Artigo 2º, alínea j) 

17 HENRIQUES, António Gonçalves, 11994, “Impacte Ambiental nos Recursos Hídricos”, in PARTIDÁRIO, Maria do 
Rosário e JESUS, Júlio de, Avaliação do Impacte Ambiental, Caparica, CEPGA., p. 211. Sublinhado da nossa 
responsabilidade. 
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Com base nesta assunção, e na ausência de uma metodologia específica devidamente 
testada e comprovada cientificamente ou legalmente determinada, definiu-se uma escala 
de critérios qualitativos de avaliação dos impactes ambientais do projecto sobre o 
património cultural. Baseada, fundamentalmente, nos critério definidos pela legislação em 
vigor (Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio e Portaria n.º 330/2001) e tendo como filosofia 
a Norma EN ISO 14001:1999 que embora não estabelecendo nem impondo um método 
específico para a avaliação de impactes, defende que os mesmos devem tender para a 
diminuição da subjectividade evitando a excessiva formalidade. 

Critérios de avaliação de impactes 

Natureza : forma como o impacte é exercido sobre o bem patrimonial dependendo da sua 
repercussão positiva ou negativa sobre o mesmo e sobre o meio que o envolve. 

� Positivo – quando o impacte exercido pelo projecto, sobre o bem patrimonial melhora 
a sua fruição, quer por benefícios directos sobre a sua estrutura, quer por benefícios 
indirectos sobre a sua envolvente. 

� Negativo – quando o impacte exercido pelo projecto, sobre o bem patrimonial, diminui 
a fruição do mesmo por danos na sua estrutura ou por alterações descaracterizantes 
na sua envolvente. 

� Nulo – quando não existe qualquer impacte. 

Probabilidade : grau de certeza de ocorrência do impacte, dependendo principalmente do 
tipo de impacte exercido e do conhecimento que existe do projecto à data de realização do 
EIA. 

� Certa – quando existe total certeza da ocorrência do impacte, a manterem-se as 
condições estudadas no EIA. 

� Provável – quando existe uma forte probabilidade de ocorrência do impacte face às 
características do projecto. 

� Improvável – quando não existe uma certeza da ocorrência do impacte uma vez que 
o mesmo poderá ser evitado com acções específicas na fase de ocorrência do 
mesmo. 

� Probabilidade desconhecida – quando é impossível determinar se o impacte ocorrerá 
ou não. 

Tipo : forma como o impacte é exercido sobre o bem, dependendo da sua proximidade. 

� Directa – quando compartilham o mesmo espaço físico, provocando, o projecto, a 
destruição, total ou parcial do bem e respectivo espaço de salvaguarda (referente ao 
Património Classificado). 

� Indirecta – quando, não compartilhando o mesmo espaço físico, a proximidade do 
projecto em relação ao bem pode provocar danos sobre a sua estrutura ou alterar, 
negativamente a sua envolvente. 

Fase de Ocorrência : fase de implementação do projecto em que é provável que ocorra o 
impacte. 

� Fase de Construção – durante a implementação física do projecto. 

� Fase de Exploração – período de utilização do projecto. Reporta-se à totalidade do 
período útil de vida do projecto. 

� Fase de Desactivação – fase cessação de actividade do projecto em que a infra-
estrutura pode permanecer apesar de não ter já utilidade. 
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Horizonte Temporal : prazo estimado para o início da afectação exercida pelo projecto18: 

� Curto prazo – os efeitos começarão a fazer sentir-se dentro de dias ou semanas. 

� Médio prazo – os efeitos começarão a fazer sentir-se dentro de meses. 

� Longo prazo - os efeitos começarão a fazer sentir-se dentro de anos 

Duração : estimativa do período temporal em que se farão sentir os efeitos do impacte. 

� Permanente – quando o impacte é permanente sem hipótese de ser atenuado a 
prazo. 

� Temporária – quando o impacte é temporário atenuando-se com o tempo ou com a 
desactivação do empreendimento.  

Magnitude : A magnitude do impacte prende-se com o grau de afectação do elemento 
patrimonial em si, na sua estrutura ou envolvente, decorrente da natureza do impacte, da 
forma como é exercido numa análise anterior à aplicação da medida de minimização. 

� Elevada – no caso de impacte com destruição do bem. 

� Média – no caso de impacte com afectação da estrutura do bem. 

� Reduzida – no caso de impacte com afectação da envolvente do bem. 

Reversibilidade : O critério reversibilidade relaciona-se com a possibilidade e grau de 
minimização dos impactes negativos, podendo as medidas correctivas, segundo 
Henriques, 1994 dividir-se em: “Minimizadoras, se tiverem por objectivo a redução da 
magnitude dos impactes e compensatórias, se visarem criar condições de substituição dos 
impactes negativos”19 Assim sendo o impacte pode considerar-se: 

� Reversível – quando as medidas de minimização a aplicar permitem diminuir 
eficazmente a magnitude do impacte. Podendo subdividir-se em: 

- Totalmente Reversível – quando as medidas de minimização a aplicar 
permitem a salvaguarda absoluta da integridade do bem e da sua envolvente. 

- Parcialmente Reversível – quando as medidas de minimização a adoptar 
permitem a salvaguarda parcial do bem, diminuindo efectivamente o grau de 
afectação exercido pelo projecto. 

� Irreversível - quando não existem medidas de minimização que permitam reduzir o 
impacte exercido pelo projecto sobre o bem. Este critério pode subdividir-se em  

� Compensável – quando podem aplicar-se medidas de compensação eficazes. 

� Não compensável – quando não existem medidas de minimização ou de 
compensação que permitam diminuir a magnitude do impacte. 

Significância : valor final do impacte, resultante da relação entre o valor patrimonial do 
bem, a magnitude do impacte e grau de reversibilidade das medidas de minimização. 

� Excepcionalmente significativo: impacte não minimizável ou impacte de muito 
elevada magnitude exercido sobre bem de excepcional valor patrimonial. 

� Muito significativo: impacte parcialmente minimizável de elevada magnitude exercido 
sobre bem de elevado ou médio valor patrimonial. 

� Significativo: impacte parcialmente minimizável de média magnitude exercido sobre 
bem de valor patrimonial elevado ou impacte parcialmente minimizável de elevada 
magnitude exercido sobre bem de valor patrimonial médio. 

                                                      
18

  Este critério só poderá ser avaliado quando se conhecer a data de início da construção do projecto. 
19  HENRIQUES, António Gonçalves, 11994, “Impacte Ambiental nos Recursos Hídricos”, in PARTIDÁRIO, Maria do 
Rosário e JESUS, Júlio de, Avaliação do Impacte Ambiental, Caparica, CEPGA, p. 227. 
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� Pouco significativo: impacte parcialmente minimizável, de média e reduzida 
magnitude, exercido sobre bem de valor patrimonial elevado ou médio. 

� Sem significado: impacte totalmente minimizável ou parcialmente minimizável, 
exercido sobre bem de reduzido valor patrimonial. 

Impacte Residual : Para a definição deste critério seguiu-se a definição de António 
Henriques (Henriques 1994, p. 333)20. “São impactes residuais os que persistem, após a 
implementação das medidas de correcção, seja porque carecem de medidas de correcção 
adicionais, seja porque as medidas de correcção preconizadas só minimizam parcialmente 
os seus efeitos, seja ainda porque o limiar dos efeitos provocados pelos impactes não 
justifica a adopção de medidas correctivas”. 

7.13.2 Fases de construção e exploração 

A Avaliação de Impactes sobre os elementos patrimoniais é apresentada nos Quadro 97 . 

Sobre os Elementos Patrimoniais, identificados aquando do Levantamento Patrimonial, 
que não sejam sujeitos a Impacte, na presente Avaliação, apenas será mencionada a sua 
Natureza e nesta será considerado nulo. 

No interior da área afecta ao projecto não existia uma mancha de materiais/vestígios 
arqueológicos que se pudesse individualizar. A identificação de vestígios de superfície de 
material cerâmico foi considerado irrelevante, dada a relação existente entre a sua 
(enquadrável em período contemporâneo recente), a baixa densidade e elevada dispersão 
atribuída a movimentos pós-deposicionais, associados aos trabalhos agrícolas. 

Os dois seixos de quartzito com talhe antrópico foram considerados achados isolados 
dado a distancia a que foram identificados um do outro e a ausência de identificação de 
outros vestígios. Porém, mesmo considerando as condições de visibilidade do solo 
excepcionais a possível identificação de outros vestígios pertencentes à pré/proto-história 
terão que ser acautelados durante o Acompanhamento Arqueológico. Esta situação ganha 
relevância após a detecção dos materiais líticos (lasca inteira simples, uma lamela inteira 
retocada, um furadouro sobre lâmina (?) e uma lasca retocada) no local de Vila Verde, 
local onde supostamente existiria uma Villa romana (cf. Ficha de Elemento Patrimonial 2) 
e a proximidade da anta das Pedras da Granja (cf. Ficha de Elemento Patrimonial 9). 

O Casal Agrícola de Meirames será afectado com impacte negativo indirecto na sua 
envolvente, em fase de obra (proximidade de movimentação de maquinaria e pessoal 
afecto à obra, aumento de ruído, aumento de poeiras entre outros associados a uma obra 
em curso). Impacte negativo que na fase de exploração do projecto se poderá transformar 
em impacte positivo dado enquadramento urbanístico do projecto. 

Com excepção do Casal Agrícola de Meirames todos os outros elementos patrimoniais 
não serão alvo de qualquer tipo de impacte negativo quer durante a fase de obra quer 
durante a fase de exploração. 

7.13.3 Fase de desactivação 

Os impactes expectáveis na fase de desactivação dependerão grandemente da 
intervenção que for feita ao nível de uma eventual remoção ou recondicionamento das 
estruturas cuja construção agora se prevê. De qualquer forma, assume-se que caso haja 
lugar a intervenções estruturais relevantes, os impactes daí decorrentes poderão ser 
equivalentes aos anteriormente apontados para a fase de construção. 

 

                                                      
20  HENRIQUES, António Gonçalves, 1994, “impacte Ambiental de Aproveitamentos Hidráulicos”, in, PARTIDÁRIO, 
Maria do Rosário e JESUS, Júlio, Avaliação do Impacte Ambiental, Caparica, CEPGA, p. 333. 
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Quadro 97 – Síntese de Avaliação de Impactes no Partrimónio 

Elemento Patrimonial Critérios de Avaliação de Impactes 

Ref.ª Designação  Categoria Tipo Valor 
Patrimonial Localização Natureza  Probabilidade  Tipo Fase de 

Ocorrência  Duração Grau de 
Impacte Reversibilidade  Relevância  

1 Casal de 
Meirames 

Património 
Etnográfico 

Casal 
agrícola Médio Confinante a Norte com 

o projecto 
Negativo Provável Indirecto Fase de 

Construção Temporario Reduzido Reversível Pouco 
relevante 

2 
Sítio 

Arqueológico 
de Vila Verde 

Património 
Arqueológico 

Vestígios de 
Superfície 

Indeterminado 
Localiza-se a cerca de 
1 km Nordeste da área 

do projecto 
Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

3 

Ermida, 
Necrópole e 
forno de cal 

de Stº Amaro 

Património 
Edificado, 

Arqueológico e 
Etnográfico 

Ermida, 
Necrópole e 
Forno de Cal 

Ermida e Forno 
de Cal – 

Indterminado 

Necrópole - 
Médio 

Localiza-se a cerca de 
1,3 km Sudeste da 
área de projecto 

Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

4 Moinho de 
Roque 

Património 
Etnográfico Moinho Reduzido 

Localiza-se a cerca de 
875 mts Sudeste da 

área do projecto 
Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

5 Palácio de 
Riba Fria 

Património 
Edificado 

Quinta Elevado 
Localiza-se a cerca de 

1,5km Sudoeste da 
área do projecto 

Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

6 Fonte de 
Cabriz 

Património 
Etnográfico 

Fonte Reduzido 
Localiza-se a cerca de 

1km Sul da área do 
projecto 

Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

7 Fonte 2 de 
Cabriz 

Património 
Etnográfico 

Fonte Reduzido 
Localiza-se a cerca de 

1km Sul da área do 
projecto 

Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

8 Moinho do 
Gato 

Património 
Etnográfico 

Moinho Reduzido 
Localiza-se a cerca de 
450 mts Sul da área do 

projecto 
Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

9 
Anta das 

Pedras da 
Granja 

Património 
Arqueológico 

Anta Médio 
Localiza-se a cerca de 
750 mts Noroeste da 

área do projecto 
Nulo _ _ _ _ _ _ _ 
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Elemento Patrimonial Critérios de Avaliação de Impactes 

Ref.ª Designação  Categoria Tipo Valor 
Patrimonial Localização Natureza  Probabilidade  Tipo Fase de 

Ocorrência  Duração Grau de 
Impacte Reversibilidade  Relevância  

10 
Moinho das 
Pedras da 

Granja 

Património 
Etnográfico Moinho Reduzido 

Localiza-se a cerca de 
700 mts Noroeste da 

área do projecto 
Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

11 Bica de 
Alpoletim 

Património 
Etnográfico 

Fonte Reduzido 
Localiza-se a cerca de 
750 mts Norte da área 

do projecto 
Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

12 Fontanário de 
Cabriz 

Património 
Etnográficoo 

Fonte Reduzido 
Localiza-se a cerca de 
1250 mts Sul da área 

do projecto 
Nulo _ _ _ _ _ _ _ 

13 
Fonte de 

Várzea de 
Sintra 

Património 
Etnográfico 

Fonte Reduzido 
Localiza-se a cerca de 
1250 mts Sul da área 

do projecto 
Nulo _ _ _ _ _ _ _ 
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7.14 Componente Social 

7.14.1 Considerações iniciais 

Consideram-se impactes todas as alterações relevantes que possam ser introduzidas nas 
condições socioeconómicas da área de estudo, decorrentes da construção do 
empreendimento Sintra Golf & Country Club, relativamente à situação actual e 
perspectivas de desenvolvimento futuro na ausência do projecto (explícitas no Capítulo 6).  

A identificação e avaliação destes impactes socioeconómicos revestem-se de alguma 
dificuldade e imponderabilidade, sobretudo no médio-longo prazo, na medida em que uma 
análise prospectiva do comportamento destas variáveis acarreta um elevado grau de 
variabilidade e indeterminação, pelo que se opta por desenvolver uma análise de carácter 
qualitativo. 

Da construção do empreendimento turísco decorrem impactes relacionados com a 
afectação de qualidade de vida das populações na envovente da áreas a intervencionar 
em fase de obra, sendo estes efeitos ultrapassados em fase de exploração, com a 
dinamização das actividade económicas, geração de emprego e melhorias de circulação. 

7.14.2 Fase de construção 

O empreendimento turístico implanta-se a Norte da povoação de Várzea de Sintra, em 
zona de tecido urbano diperso, ocorrendo habitações isoladas, uma unidade de turismo 
em espaço rural e algumas quintas na envolvente do empreendimento. Os trabalhos de 
construção irão certamente causar perturbações, que embora temporárias, se reflectirão 
na degradação das condições de vida da população residente, dos utilizadores do espaço 
envolvente, incluindo os que circulem na EM603. 

Nesta fase, os impactes socioeconómicos encontram-se associados, fundamentalmente, à 
perturbação da qualidade de vida da população residente e/ou utilizadora desta área e sua 
envolvência. Será expectável a degradação das condições de habitabilidade e 
tranquilidade que actualmente caracterizam esta área, em resultado da degradação 
causada pelas diferentes acções associadas aos trabalhos de construção do 
empreendimento turístico. As obras de construção de um projecto como este irão originar 
o aumento de ruído (como referido no capítulo 7.11), libertação de poeiras e degradação 
pontual da qualidade do ar (como referido no capítulo 7.10). No entanto, este impacte 
negativo e directo que afecta a população da envolvente da área de construção é 
circunscrito ao período de construção do empreendimento, pelo que assume um carácter 
temporário e reversível, sendo no entanto um impacte moderadamente significativo nesta 
fase.  

Neste aspecto destacam-se, pela proximidade ao empreendimento, a presença da 
unidade de turismo rural (Quinta Verde Sintra), localizada junto ao limite Noroeste da 
propriedade, que será directamente afectada pela construção dos buracos 4, 5 e 6 do 
campo de golfe, a presença de uma habitação e canil, localizados no limite Nordeste da 
propriedade, e que serão afectados pela construção das unidades de alojamento 
dispersas isoladas e respectivos acessos, bem como a presença de habitações 
unifamilares junto ao limite Sul da propriedade e se serão afectadas pela construção do 
campo de golfe (buraco 7) e pelos lagos. 

Poderão verificar-se outras situações de potencial incómodo em fase de obra, que se 
farão sentir essencialmente ao nível da acessibilidade e respectiva afectação da EM603, 
em consequência do incremento do congestionamento desta via, pela circulação de 
máquinas e veículos pesados afectos à obra em curso. O potencial congestionamento de 
tráfego será todavia mais acentuado junto à entrada da propriedade. O efeito do 
congestionamento poderá reflectir um acréscimo nos tempos de percurso, perturbando o 



 

 
 

Sintra Golf & Country Club - Hotel de Apartamentos.  Estudo de Impacte 
Ambiental  

Relatório Síntese 
Identificação e Avaliação de Impactes 

 

Imp – 5007_R2 Página 242 Dez-09 
 

quotidiano das populações residentes ou com relações nesta área (percursos habituais 
casa-emprego e restantes deslocações ao nível local), sendo as mais afectadas aquelas 
cujo percurso tem como origem e/ou destino as povoações de Vázea de Sintra e Magoito. 

Por outro lado, nesta fase de construção poderá surgir um impacte positivo relacionado 
com o possível efeito dinamizador de um conjunto variado de actividades económicas, 
designadamente ligadas ao sector da construção civil (indústria cimenteira, indústria 
cerâmica, equipamentos e máquinas) com o correspondente impacte positivo ao nível do 
emprego. 

Admite-se ainda que, apesar de pouco relevante em termos de absorção da mão-de-obra 
local, a construção do empreendimento Sintra Golf & Country Club poderá ter um efeito 
positivo, ainda que pouco significativo, associado a fluxos de população exterior e ao 
aumento da procura de bens e serviços, sobretudo no domínio da restauração, serviços 
pessoais e bens de consumo, ainda que para já não se conheça o número de 
trabalhadores em fase de obra (dada a fase de Estudo Prévio do projecto). 

Na globalidade, durante a fase de construção do projecto, os impactes na qualidade de 
vida da população residente, no parque edificado e na actividade económica de 
exploração do turismo rural serão negativos. Embora temporários, estes impactes poderão 
assumir pontualmente algum significado, devendo por isso garantir-se, no âmbito da 
gestão desta obra, a implementação de medidas que permitam reduzir os incómodos para 
as populações.  

Perspectiva-se, também, a ocorrência de impactes positivos associados ao efeito 
dinamizador de um conjunto de actividades e respectiva à mão-de-obra, contudo estes 
apresentam um carácter temporário e uma incidência muito local e, consequentemente, 
serão considerados como de magnitude reduzida e não significativos. 

7.14.3 Fase de exploração 

O empreendimento Sintra Golf & Country Club compreende uma oferta diversificada de 
elevada qualidade, reunindo não só o sector do turismo / lazer, vocacionado em particular 
para a prática de golfe, como o sector do negócios, dada a presença de uma sala de 
reuniões e conferências. O empreendimento tem uma capacidade máxima de 226 
unidades de alojamento, prevendo-se uma ocupação regular ao longo de todo o ano e a 
afluência de cerca de 20 mil golfistas por ano, numa fase consolidada do projecto. 

Neste sentido, é previsível que a entrada em funcionamento do projecto leve à criação de 
emprego indirecto e directo, relacionado com a exploração do empreendimento turístico. A 
criação de emprego directo diz respeito à necessidade de contratação de mão-de-obra 
qualificada, nomeadamente no sector da hotelaria e serviços. Embora se desconheçam 
para já o número de trabalhadores que serão necessários para o funcionamento do 
empreendimento, prevê-se que a geração de novos postos de trabalho represente uma 
mais valia em termos locais. 

Em fase de exploração o projecto poderá ainda conduzir à dinamização da economia local, 
em particular a existente na Várzea de Sintra, pela necessidade do consumo de 
determinados serviços, bens e produtos. As actividades económicas visadas são 
principalmente as dos sectores primário (produção de bens alimentares) e terciário 
(serviços), podendo a diminamização destes sectores contribuir para a geração de riqueza 
e para o aumento do emprego. 

Associado à concretização das acessibilidades ao empreendimento, prevê-se a 
construção de uma rotunda, implantada numa via paralela à EM603, para o acesso 
principal do empreendimento. Esta solução visa não só criar um acesso ao 
empreendimento como melhorar a segurança rodoviária e de circulação dos moradores a 
Poente do empreendimento e dos utentes da EM603.  
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Por outro lado, julga-se que o acréscimo de circulação automóvel na EM603, induzido pelo 
funcionamento do empreendimento, não é susceptível gerar incómodos à população 
residente na envolvente da via, pelo aumento dos níveis de ruído e degradação de 
qualidade do ar. 

Em síntese, considera-se que a concretização do Sintra Golf & Country Club no cômputo 
geral da socioeconomia local, contribuirá para a geração de emprego, dinamização da 
economia e melhoria das condições de circulação no troço da EM603 onde se localiza o 
projecto. Estes impactes são positivos e certos, contudo, localizados, apenas visíveis à 
escala da freguesia (S. Martinho e Sta Maria e S. Miguel), de magnitude reduzida e pouco 
significativos. 

7.14.4 Fase de desactivação 

As implicações socioeconómicas da desactivação do projecto dependerão de um conjunto 
de factores para os quais não existem actualmente elementos que fundamentem uma 
previsão, até porque o horizonte temporal do projecto estima-se em 80 anos. 

 

7.15 Impactes Cumulativos 
A consideração dos impactes cumulativos para a zona de intervenção, decorrentes da 
articulação com outros projectos preconizados para a área, tem em conta os impactes 
decorrentes da relação temporal de curto espaço entre outros projectos / obras / 
empreendimentos. 

Para além do Sintra Golf & Country Club em análise no presente EIA, não se conhece a 
intenção de instalar outros projectos / empreendimentos na área de influência deste 
projecto, pelo que não se preconiza a existência de impactes cumulativos. 

 

7.16 Síntese dos Principais Impactes 
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos potenciais impactes associados ao 
projecto Sintra Golf & Country Club. A sua apresentação pretende sistematizar a tipologia 
dos impactes identificados no pontos anteriores do presente capítulo, onde se efectua uma 
descrição pormenorizada das potenciais afectações por descritor, assim como a 
identificação específica dos locais onde é previsível a sua ocorrência. No Desenho 14  
cartografaram-se os principais impactes identificados desde que possuam representação 
gráfica. 

Não é expectável que ocorra a desactivação do empreendimento num horizonte temporal 
de 80 anos, razão pela qual não se apresentam no quadro seguinte os impactes para esta 
fase, ainda que tenham sido identificados em texto no presente capítulo. 

 

Quadro 98 – Quadro Síntese de impactes 

Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

Clima Não se prevêem impactes do projecto sobre o descritor. 

C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 

Geologia e 
geomorfologia 

- Alterações geomorfológicas 
decorrentes das escavações 
para a construção das 

- Negativo, certo, irreversível, 
localizado, temporário e pouco 
significativo 
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Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

estruturas edificadas 

 

- Destruição e/ou afectação 
de formações geológicas 

 

 

- Negativo, certo, irreversível, 
localizado, temporário, não 
significativo 

 

Recursos Hídricos 
Subterrâneos e 
Qualidade da Água 

- Alteração das condições 
naturais de infiltração e 
escoamento subterrâneo de 
água 

 

- Contaminação acidental das 
águas subterrâneas 

- Negativo, localizado, temporário, 
pouco provável e não significativo 

 
 
 

- Negativo, localizado, temporário, 
pouco provável e não significativo 

Recursos Hídricos 
Superficiais e Qualidade 
da Água 

- Aumento do teor de sólidos 
nas linhas de água 

 

- Contaminação acidental das 
águas superficiais  

 

- Afectação dos sistemas de 
drenagem superficiais 

- Negativo, temporário, de carácter 
intermitente, não significativo 

 

- Negativo, localizado, temporário, 
pouco provável e não significativo 

 

- Negativo, localizado, temporário, 
pouco provável e não significativo 

Solos 

- Solos sujeitos a fenómenos 
de compactação, nos locais 
de construção ou 
temporariamente afectos à 
obra, e a fenómenos erosivos, 
devido à remoção de 
vegetação e escavação de 
terras (perda de solo por 
erosão) 

 

- Afectação de solos de boa 
aptidão agrícola (classe de 
capacidade de uso B) e 
classificados como RAN 

 

- Ocupação de solos por 
deposição de terras 
resultantes das escavações 

 

- Ocupação de solos por 
deposição de resíduos 
 

 

- Ocorrência de potenciais 
contaminações 

- Negativo, provável, de magnitude 
reduzida e pouco significativo 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Negativo, certo, localizado, de 
reduzida magnitude e significativo 
 
 

 

- Negativo, permanente, de 
magnitude não desprezável, pouco 
significativo 
 

- Negativo, indirecto, certo, 
permanente, reversível, de baixa 
magnitude e pouco significativo. 

 

- Negativo, indirecto, pouco provável, 
localizado, temporário, reversível, de 
baixa magnitude e pouco 
significativo. 

Uso do solo 

- Destruição e/ou afectação 
dos actuais usos agrícolas 
(pastagens), florestais 
(floresta mista) e naturais 
(galeria ripícola) dos solos  

- Negativo, directo, certo, localizado, 
permanente, irreversível, de 
moderada magnitude e pouco 
significativo a significativo quando os 
usos correspondem à galeria ripícola 
ou floresta 

Ecologia 

- Destruição dos biótopos 
presentes na área 
 

 

- Redução da taxa 
fotossintética das espécies de 

- Negativo, directo, certo, localizado, 
permanente, de muito baixa 
magnitude e pouco significativo 

 

- Negativo, directo, provável, 
localizado, temporário, de baixa 
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Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

flora presentes devido à 
emissão de poeiras 

 

- Impactes na fauna devido ao 
aumento da presença 
humana na área de estudo e 
movimentação de veículos e 
máquinas de apoio à obra 

 

- Aumento da disponibilidade 
de água e de biótopos 
aquáticos decorrentes da 
construção dos lagos 

magnitude e muito pouco 
significativo 

 

- Negativo, directo, muito provável, 
localizado, temporário, de baixa 
magnitude e pouco significativo 
 
 

 

- Positivo, directo, certo, localizado, 
permanente, de muito baixa 
magnitude e pouco significativo 

Fisiografia e Paisagem 

- Perturbação visual da 
paisagem pela realização de 
actividades de construção 
civil e plantação do campo de 
golfe 

- Negativo, certo, directo, localizado, 
temporário, minimizável, magnitude 
moderada e pouco significado 

Qualidade do Ar 

- Emissão de poeiras e outros 
poluentes com degradação 
pontual da qualidade do ar 
nas imediações dos locais em 
obra 

- Negativo, certo, indirecto, 
localizado, temporário, magnitude 
reduzida e não significativo. 

Ambiente Sonoro 

- Emissões de ruído junto a 
receptores sensíveis 

- Negativo, directo, provável, 
localizado, temporário, reversível, de 
magnitude moderada e pouco 
significativo 

Ordenamento do 
Território e 
Condicionantes 

- Afectação de espaços 
agrícolas – nível 3, 
classificados pelo PDM de 
Sintra 

 

- Afectação de espaços 
classificados como RAN (e 
classificados pelo PDM de 
Sintra como espaço agrícola 
nível 1), como REN e 
incluídos no Domínio Público 
Hídrico 

- Negativo, certo, temporário, 
localizado, certo, reduzida  
magnitude e pouco significativo 
 

 

- Negativo, certo, temporário, 
localizado, reduzida magnitude e 
significativo 
 
 

 

Património 
Registam-se impactes negativos indirectos sobre a ocorrência Casal 
Agrícola de Meirames decorrentes da realização das obras (emissão 
de poeiras, ruído, etc.) já avaliados nos descritores específicos 

Componente Social 

- Efeitos negativos na 
qualidade de vida da 
população que possa residir 
nas proximidades dos locais 
em obra 

 

- Potencial geração de 
emprego e dinamização do 
comércio e serviços 
disponibilizados na Várzea de 
Sintra ou outras povoações 
próximas da obra 

- Negativo, directo, certo, localizado, 
temporário, reversível, de média 
magnitude e moderadamente 
significativo 
 

 

- Positivo, directo, provável, 
temporário, de baixa magnitude e 
pouco significativo. 

Clima e Ambiente sonoro Não é expectável a ocorrência de impactes sobre estes descritores 
durante a fase de exploração do projecto. 

Geologia e 
geomorfologia 

- Manutenção do impacte 
originado na fase de 
construção 

- Negativo, directo, localizado, pouco 
provável, de baixa magnitude e 
pouco significativo. 

E
X

P
LO

R
A

Ç
Ã

O
 

Recursos Hídricos 
Subterrâneos e 
Qualidade da água 

- Interferências na 
disponibilidade dos recursos 
hídricos subterrâneos 

- Negativo, de carácter pontual, de 
baixa magnitude e não signficativo 
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Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

 

- Afectação da qualidade da 
água subterrânea associada à 
manutenção das áreas 
ajardinadas do 
empreendimento, em 
paticular do campo de golfe 

- Negativo, localizado, permanente, 
de reduzida magnitude e pouco 
significativo 

 

Recursos Hídricos 
Superficiais e Qualidade 
das água 

- Rejeição de caudais 
excedentes dos lagos 
(mistura de águas pluviais e 
água tratada da ETAR) na 
linha de água 

 

- Contaminação das águas 
superficiais por escorrência 
dos excedentes de rega do 
campo de golfe 

- Negativo, localizado, pontual, de 
reduzida magnitude e não 
significativo 
 
 

 

- Negativo, localizado, permanente, 
de reduzida magnitude e pouco 
significativo 

Solos 

- Ocupação permanente de 
solos de baixa aptidão 
agrícola 

 

- Ocupação permantente de 
solos de boa aptidão agrícola, 
coincidentes com a RAN 

- Negativo, localizado, certo, 
permanente, de magnitude 
moderada, pouco significativo. 

 

- Negativo, localizado, certo, 
permanente, de magnitude 
moderada, pouco significativo. 

Uso do solo 

- Manutenção da ocupação 
irreversível do solo pelo 
empreendimento (impacte 
originado na fase de 
construção) 

- Negativo, directo, certo, localizado, 
permanente, de moderada 
magnitude e pouco significativo 

Ecologia 

- Potencial perturbanção na 
fauna e na flora pela aumento 
da utilização humana, pela 
aplicação de agro-químicos, 
pela movimentação de 
máquinas e veículos afectos 
ao empreendimento 
 

- Impactes na fauna e na flora 
pelo estabelecimento de 
novos habitats 

 
 

- Inibição do estabelecimento 
de novas espécies invasoras 

- Negativo, directo, provável a certo, 
localizado, temporário a permanente, 
de muito baixa magnitude e pouco 
significativo 
 
 
 
 

- Positivo, directo, provável, 
localizado, permanente, de muito 
baixa magnitude e pouco / moderado 
significativo 

 

- Positivo, directo, certo, localizado, 
permanente, de muito baixa 
magnitude e pouco significativo 

Fisiografia e Paisagem 

- Alteração da paisagem pela 
introdução de novos 
elementos construídos 
(edificado) e campo de golfe) 

- Positivo, directo, certo, localizado, 
permanente, de baixa magnitude e 
pouco significativo 

Qualidade do Ar 

- Aumento de tráfego 
automóvel, na EM603 e nas 
vias internas, geradas pelo 
funcionamento do 
empreendimento 

- Negativo, directo, localizado, 
permanente, de baixa magnitude e 
pouco significativo 

Ordenamento do 
Território e 
Condicionantes 

- Afectação de espaços 
classificados como RAN (e 
classificados pelo PDM de 
Sintra como espaço agrícola 
nível 1), como REN e 
incluídos no Domínio Público 
Hídrico 

- Negativo, certo, temporário, 
localizado, reduzida magnitude e 
significativo 

Património - Impactes positivos indirectos sobre a ocorrência Casal Agrícola de 
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Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

Meirames, dado o enquadramento urbanístico do projecto 

Componente social 

- Melhoria das condições de 
vida da população 
(dinamização económica) e 
melhoria das condições de 
circulação na EM603 

- Positivo, directo, certo, localizado, 
reduzida magnitude e pouco 
significativo 
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8 Medidas de Minimização 

8.1 Introdução 
No presente capítulo descrevem-se as medidas de minimização a implementar durante o 
desenvolvimento do Projecto de Execução do empreendimento Sintra Golf & Country Club, 
sua construção e exploração. 

De uma forma geral as medidas de minimização traduzem-se em: 

� Medidas preventivas, que integram um conjunto de boas práticas ambientais, a 
serem postas em prática pelos Empreiteiros/Dono da Obra durante a construção 
da obra (desde a preparação dos terrenos até aos acabamentos da obra); 

� Medidas de controlo a serem implementadas pelo Dono da Obra durante a fase de 
exploração da infra-estrutura. 

As medidas apresentadas neste capítulo foram definidas com o objectivo de minimizar (e 
se possível eliminar) os impactes negativos potencialmente significativos do projecto que 
foram anteriormente identificados para os diferentes descritores analisados.  

8.2 Medidas a Implementar Durante a Fase de Projecto de 
Execução 

8.2.1 Introdução 

Nas etapas subsequentes do desenvolvimento do projecto, o detalhe adicional que se irá 
conseguir na definição das intervenções permitirá um correspondente detalhe adicional na 
definição de alguns aspectos muito relevantes em termos de minimização de impactes 
ambientais. 

Assim, apontam-se seguidamente as principais medidas a contemplar nesse domínio. 

8.2.2 Geologia e Geomorfologia 

O desenho do golfe e dos arranjos paisagísticos deverá ser optimizado de modo a 
minimizar o volume de terras excedentárias. 

8.2.3 Recursos hídricos 

� Conceber a modelação do campo de golfe de forma a reduzir as escorrências 
superficiais, encaminhando o excedente para rede de drenagem de águas 
pluviais. 

� Escolher o tipo de relva do campo de golfe de acordo com as suas características 
funcionais, adaptação às condições edafoclimáticas da zona em questão, e 
compatibilidade ambiental (por exemplo, redução dos consumos de água). A relva 
deverá ser seleccionada pelo futuro responsável da manutenção do relvado do 
campo de golfe (green keeper), considerando características como resistência a 
condições de ensombreamento e temperaturas extremas; boa capacidade de 
absorção de nutrientes; resistência a pragas e doenças; resistência ao pisoteio; 
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utilização de misturas de espécies de relva para uma maior adaptabilidade dos 
relvados às condições locais. 

8.2.4 Solos 

� Durante o desenvolvimento do Projecto de Execução deverá ser obtido o parecer 
favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, para utilização dos 
solos da RAN para fins não agrícolas.  

8.2.5 Ecologia 

� Potenciar a utilização de espécies autóctones da região nos arranjos paisagísticos 
do empreendimento como forma de garantir a integração e o enquadramento na 
envolvente, potenciar a manutenção da biodiversidade local e minimizar as 
operações de manutenção. 

8.2.6 Ordenamento e condicionantes 

� Confirmando-se a afectação do Domínio Público Hídrico (leito da linha de água e 
margem com a largura de 10 m), durante o desenvolvimento do Projecto de 
Execução, deverá ser obtido um título de utilização dos recursos hídricos, a emitir 
pela ARH Tejo, nos termos definidos no regime de utilização dos recursos 
hídricos. 

� Confirmando-se a afectação da REN, durante o desenvolvimento do Projecto de 
Execução, deverá ser obtido um parecer favorável da CCDR LVT, no cumprimento 
do estebelecido pelo Regime Jurídico da REN. 

 

8.3 Medidas a Implementar Durante a Fase de Construção 

8.3.1 Introdução 

Durante a fase de construção, os Empreiteiros deverão adoptar medidas e ter em 
consideração critérios que permitam minimizar os impactes decorrentes da construção do 
empreendimento Sintra Golf & Country Club, minimizando a degradação das condições 
ambientais existentes na área a ser intervencionada. Para tal, todos os intervenientes na 
obra terão que cumprir a legislação nacional e comunitária em vigor e ter em devida 
consideração as medidas a seguir recomendadas. 

De referir que os Empreiteiros deverão proceder obrigatoriamente ao Acompanhamento 
Ambiental da fase de construção deste projecto de modo a garantir o cumprimento e a 
implementação de todas as acções e medidas ambientais, tal como definido no secção 
Acompanhamento Ambiental. 

8.3.2 Recomendações para a operação dos estaleiros 

Assume-se que os estaleiros serão localizados no interior da propriedidade, na área da 
envolvente imediata da obra, sem ocuparem as áreas sensíveis a este tipo de instalações 
que ocorrem no local, nomeadamente áreas de RAN, REN, proximidade a linhas de água 
(Domínio Público Hídrico), e sem necessitarem de movimentação de terras, pelo que não 
serão, por si só, indutores de impactes negativos e cumulativos não previstos.  

Neste contexto, apresenta-se seguidamente um resumo dos principais aspectos 
ambientais que deverão ser tidos em consideração na organização e exploração dos 
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estaleiros e, consequentemente, no planeamento da obra. As medidas que se apresentam 
relativamente à organização e exploração de estaleiros baseiam-se em boas práticas 
ambientais que deverão ser complementadas e adaptadas à localização do estaleiro, 
numa fase posterior do projecto.  

Estas medidas terão que ser implementadas, na fase de construçao do projecto, pelas 
entidades adjudicatárias, nomeadamente empreiteiros e quaisquer outros agentes 
envolvidos na obra. 

8.3.2.1 Transporte de materiais de/para o estaleiro 

No que respeita ao transporte de materiais de/para os estaleiros, as entidades 
adjudicatárias, nomeadamente empreiteiros e outros agentes envolvidos na execução da 
obra deverão: 

� Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra os percursos mais adequados 
para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para as zonas de 
intervenção, bem como as condições de transporte dos mesmos.  

� Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra os percursos mais adequados 
e as condições de transporte das terras de escavação em função do plano de 
movimentação de terras efectuado de modo a permitir uma gestão racional dos 
solos disponibilizados pelas diferentes frentes de obra. 

� Proceder à sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra. 

� Garantir boas condições de circulação nas vias rodoviárias passíveis de 
afectação, em particular a EM603, devendo dar-se especial atenção à sinalização 
horizontal, com indicação bem visível no pavimento do sentido de circulação e 
proceder à reparação e manutenção regular dos pavimentos e respectiva 
sinalização, de modo a garantir boas condições de conforto e de segurança. 

� Deverão ser escolhidos percursos para a circulação de viaturas pesadas e 
maquinaria que evitem a passagem no interior de aglomerados urbanos; no 
atravessamento das povoações, cuja passagem não foi possível evitar, promover 
a circulação de veículos a velocidades moderadas. 

� Transportar (sempre que tecnicamente possível), os materiais de natureza 
pulvurolenta em veículos adequados, com a carga coberta. 

� Garantir a saída de veículos do local da obra para a via pública de forma a evitar o 
arrastamento de terras ou lamas pelos rodados dos veículos. Para o efeito, 
deverão ser instalados os dispositivos e procedimentos de limpeza dos rodados 
adequados (tendo em atenção, nomeadamente, o espaço disponível). 

8.3.2.2 Armazenagem de substâncias perigosas 

No que respeita à armazenagem de substâncias perigosas nos estaleiros, os empreiteiros 
deverão: 

� Impossibilitar a implantação do local de armazenagem de substâncias perigosas 
na proximidade de qualquer edifício ou de local de circulação pedonal, devendo 
situar-se desejavelmente em local afastado de áreas com utilização pública. 

� Promover o armazenamento de substâncias perigosas (óleos lubrificantes, 
combustíveis, solventes, etc.) em local específico para o efeito, devendo ser uma 
área fechada, com cobertura, impermeabilizada e que disponha de contenção 
secundária adequada (com volume mínimo equivalente ao maior reservatório 
armazenado). 
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� Rotular devidamente os produtos perigosos utilizados, acondicionando-os em 
função da sua compatibilidade. 

8.3.2.3 Gestão de efluentes e resíduos 

No que se refere à correcta gestão dos efluentes e resíduos que serão produzidos, os 
empreiteiros deverão: 

� Implementar sistemas de tratamento de águas residuais industriais ou encaminhar 
as águas residuais resultantes da lavagem da maquinaria (nomeadamente da 
lavagem de rodados e de autobetoneiras) ou de quaisquer actividades de 
construção para destino correcto. Estes sistemas deverão contemplar tratamento 
por decantação, floculação e posterior correcção do pH. 

� Garantir que a descarga de efluentes para a rede municipal é efectuada de acordo 
com as exigências dos SMAS de Sintra. 

� Impedir a lavagem de autobetoneiras no local da obra. Garantir o 
encaminhamento das águas de lavagem das caleiras das autobetoneiras para os 
sistemas de tratamento de águas residuais implantados nos estaleiros. 

� Definir e implementar um Plano de Gestão dos Resíduos susceptíveis de serem 
produzidos na obra (incluindo entulhos, materiais excedentes, produtos químicos 
diversos, óleos usados, solos contaminados, etc.), prevendo a criação das 
evidências (registos) que comprovem a adequação das soluções implementadas: 

- Implementar uma área em cada local sob intervenção, devidamente 
identificada, para a armazenagem temporária de resíduos. Os resíduos 
deverão ser armazenados selectivamente por tipologia e os locais de 
deposição temporária (papel/cartão, plástico, vidro, metais, madeiras, entre 
outros) deverão ser devidamente identificados, evitando-se, quer misturas de 
resíduos não compatíveis, quer misturas de resíduos com materiais/produtos 
novos. 

- Assegurar que as áreas de armazenagem de resíduos perigosos (terras 
contaminadas, águas oleosas, óleos usados, etc.) sejam devidamente 
impermeabilizadas, cobertas e que disponham de contenção secundária 
adequada. 

- Definir, após consulta das entidades relevantes, os potenciais locais para a 
deposição de terras sobrantes. Submeter à apreciação do Dono da Obra. 

- Garantir o correcto acondicionamento das lamas de bentonites, que venham a 
ser geradas na obra e não sejam passíveis de reutilização e o seu 
encaminhamento para destino final adequado. 

- Adquirir e colocar contentores em locais específicos para a colocação de 
óleos usados, entulhos, etc. 

- Garantir o transporte a destino final de todos os resíduos gerados durante a 
obra de construção a executar pelo produtor e/ou por uma entidade de 
transporte devidamente autorizada. 

- Utilizar guias de acompanhamento de resíduos (Modelo A da Portaria n.º 
335/97, de 16 de Maio), garantindo o seu correcto preenchimento e a 
apresentação de cópias das guias de acompanhamento de resíduos, emitidas 
para todos os resíduos a serem expedidos dos estaleiros. 
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- Seleccionar operadores licenciados para o transporte e destino final dos 
resíduos produzidos, recomendando-se, para tal, a consulta da "Listagem dos 
Operadores de Gestão de Resíduos não Urbanos" emitida pelo Instituto dos 
Resíduos (actual Agência Portuguesa do Ambiente); esta selecção deverá 
privilegiar a hierarquia da gestão de resíduos e das opções ambientalmente 
mais benéficas (reutilização, valorização, reciclagem, tratamento, deposição 
em aterro). As fracções passíveis de serem recicladas, como é o caso das 
paletes de madeira, cofragens, elementos em ferro, entre outros, deverão ser 
enviadas para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito. 

- Criar e manter registos actualizados das guias de acompanhamento de 
resíduos e dos locais de destino final dos resíduos. 

- Proceder a uma correcta gestão dos óleos usados respeitando a legislação 
em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

- Dispor de meios para contenção de eventuais derrames de óleos, lubrificantes 
ou outros materiais semelhantes, que possam causar poluição dos solos e/ou 
águas. 

- Sensibilizar os trabalhadores para a correcta gestão dos resíduos e 
substâncias químicas/poluentes em obra. 

8.3.2.4 Gestão de incidentes/acidentes envolvendo o derrame de produtos perigosos 

No que se refere à correcta gestão de produtos perigosos, os empreiteiros deverão: 

� Possuir um Plano de Emergência para situações acidentais envolvendo o derrame 
de substâncias perigosas para o solo (combustível, óleos hidráulicos, etc.). 

� Assim que seja detectada uma situação envolvendo um derrame para o solo (por 
exemplo um tubo hidráulico), actuar de imediato, procedendo à contenção do 
derrame e à recolha posterior dos solos contaminados. Estes, sendo resíduos 
perigosos, deverão ser posteriormente acondicionados em recipiente próprio para 
o efeito para posterior condução a destino final adequado. 

� Efectuar as operações de abastecimento e manutenção da maquinaria em local 
apropriado e definido para o efeito nos estaleiros, designadamente em áreas que 
permitam a contenção de eventuais derrames.  

� Armazenar os resíduos de óleos resultantes das operações de manutenção em 
recipientes estanques.  

� Efectuar um eventual abastecimento nos estaleiros através de um sistema que 
permita evitar/minimizar derrames para o solo, designadamente através de um 
sistema de bombagem do combustível directamente a partir do reservatório de 
combustível e colocação de “aparadeiras” para recolha de eventuais derrames; 

� Sensibilizar os trabalhadores para a necessidade de evitar derrames de materiais 
perigosos e descargas de efluentes directamente no solo e/ou nas águas. 

8.3.2.5 Desactivação dos Estaleiros 

Após a conclusão da obra, os empreiteiros serão responsáveis pela desactivação dos 
estaleiros, devendo: 

� Assegurar a remoção de todos os materiais produzidos e armazenados nas áreas 
afectas aos estaleiros e à própria obra. 
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� Assegurar a reposição das condições existentes antes do início das obras, nas 
áreas ocupadas pelos estaleiros. Estas medidas deverão estar integradas num 
Plano de Recuperação da Zona dos Estaleiros, a apresentar pelos Empreiteiros 
em fase de obra. 

 

8.3.3 Medidas Específicas 

As medidas específicas que se enunciam seguidamente deverão ser incluídas no caderno 
de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser estabelecidos para a 
construção do projecto. 

8.3.3.1 Geologia e geomorfologia 

As medidas de minimização propostas para a fase de construção deverão garantir a boa 
execução das obras e a manutenção das características geológicas e geomorfológicas do 
local, neste sentido recomenda-se: 

� Executar a abertura de acessos de acordo com o relevo natural dos terrenos, 
evitando a alteração substancial da sua morfologia. 

� Realizar as terraplangens necessárias de acordo com o relevo natural dos 
terrenos, evitando a alteração substancial da sua morfologia. 

� Utilizar as terras provenientes das operações de escavação para os aterros 
necessários na construção do campo de golfe e arranjos paisagísticos, 
minimizando o volume de terras excedentárias. 

8.3.3.2 Recursos hídricos e qualidade das águas 

Os empreiteiros deverão adoptar medidas que permitam minimizar a afectação dos 
recursos hídricos existentes na zona dos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra, pelo 
que deverão: 

� Projectar o sistema de drenagem de águas pluviais nos estaleiros para proceder a 
eventuais desvios necessários das escorrências superficiais que possam 
deficientes condições de drenagem. 

� Instalar uma fossa séptica no estaleiro para o encaminhamento das águas 
residuais domésticas aí geradas. Em alternativa, as águas residuais deverão ser 
recolhidas em recipientes estanques destinados especificamente para este efeito, 
garantindo-se o seu despejo periódico por limpa-fossas. 

� Garantir a limpeza regular (varrimento) da área dos estaleiros e áreas adjacentes, 
bem como proceder de imediato à recolha de terras que possam ter caído durante 
as operações de carga de camiões no sentido de evitar o seu arraste pelas águas 
pluviais (esta medida permitirá ainda minimizar as emissões de partículas como 
adiante referido). 

� Garantir que em períodos de pluviosidade intensa não se verifique o entupimento 
de sumidouros por arraste de terras provenientes das escavações, devendo 
assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem de águas pluviais. 

� Garantir que os órgãos da ETAR se encontram estanques após a sua construção, 
evitando o risco de rupturas ou fissuras e posterior contaminação do meio. 
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� Aplicar as quantidades consideradas correctas e indispensáveis de nutrientes na 
preparação dos solos para a construção do campo de golfe, através de análises 
químicas e físicas do solo, evitando a contaminação dos recursos hídricos 
subterrâneos e superficiais. 

� Instalar equipamentos electrónicos na construção do campo de golfe para o 
controlo da humidade (do solo e da vegetação), da temperatura e um sistema de 
aviso de rega. 

8.3.3.3 Solos e aptidão da terra 

Os empreiteiros deverão adoptar medidas para mitigar os impactes negativos nos solos 
afectos à obra, pelo que deverão:  

� Proceder à escolha criteriosa dos locais para proceder ao depósito temporário das 
terras excedentárias de forma a minimizar os impactes nos solos dos locais de 
deposição evitando, nomeadamente, a ocupação de solos de RAN, REN, 
proximidade de linhas de água (Domínio Público Hídrico), proximidade a 
ocorrências patrimoniais e outras áreas sensíveis. 

� Proceder à decapagem da terra vegetal dos solos agrícolas numa camada de 
0.30 m, que deverá ser reutilizada nos arranjos pisagisticos propostos. 

� Enviar, sempre que possível, as terras de escavação excedentárias a um destino 
final que privilegie a sua reutilização, designadamente para a execução de aterros 
onde haja deficiência de terras, obras de recuperação paisagística, etc. 

� Proteger os depósitos temporários de terras nos estaleiros com coberturas 
impermeáveis, sempre que se preveja a ocorrência de precipitação, minimizando 
assim a erosão e arrastamento de solos. 

� Implementar procedimentos de gestão ambiental (gestão de resíduos e gestão de 
áreas de armazenagem) no que respeita à armazenagem e manipulação de 
produtos perigosos (combustíveis, óleos lubrificantes) e resíduos (óleos usados, 
terras contaminadas). 

8.3.3.4 Uso do solo 

Os empreiteiros deverão adoptar medidas que permitam minimizar a afectação do espaço 
florestal e natural e do espaço público, pelo que deverão:  

� Limitar a área de intervenção ao estritamente necessário, evitando a ocupação da 
galeria ripícola e da área de floresta mista, . 

� Não ocupar a via pública com máquinas ou equipamentos e, dentro do possível, 
não perturbar a normal circulação rodoviária nas mesmas. 

Após a conclusão da obra, os Empreiteiros deverão ainda: 

� Assegurar a desactivação total da área afecta à obra, removendo todos os 
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, etc. 

� Após o desmantelamento dos estaleiros, proceder à reposição dos locais no seu 
estado anterior, de acordo com o estado inicial dos mesmos, assim como os 
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afectados ou 
destruídos. 
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8.3.3.5 Ecologia 

Os empreiteiros deverão adoptar medidas que permitam minimizar a afectação dos 
sistemas ecológicos existentes nas zonas de estaleiro e nas zonas adjacentes à obra, pelo 
que deverão: 

� Minimizar o impacte ecológico sobre a zona de construção, limitando ao máximo 
as acções e área total de intervenção, de forma a preservar as comunidades 
vegetais presentes na área envolvente, em especial nos biótopos cartografados 
como floresta mista e linhas de água. Delimitar as áreas de intervenção. 

� Fixar de forma artificial as árvores localizadas nos limites das áreas a 
intervencionar, de modo a evitar que venham a ser afectadas. 

� Evitar a colocação de cravos, cavilhas, correntes e outro tipo de equipamento em 
árvores e arbustos. 

� Repor/ compensar as árvores que serão abatidas. 

� Impedir o fogueamento fora do local de construção, uma vez que esta área, ao 
nível do risco de incêndio, se insere na “Zona Crítica de Sintra – Cascais”. 

� Impedir a descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras nas áreas 
sensíveis identificadas, nos corpos de água e nas áreas naturais que existem na 
região. 

� Assegurar a remoção e transporte para local adequado dos entulhos e de todos os 
resíduos resultantes das obras, incluindo as terras resultantes das escavações, 
após a conclusão dos trabalhos, evitando o depósito dentro ou próximo das áreas 
sensíveis identificadas, matos, zonas agrícolas, cursos de água, mesmo que estas 
se situem fora da área de estudo considerada. 

� Evitar a utilização de espécies não autóctones da região na recuperação 
paisagística da envolvente afectada pela obra; 

� Adoptar soluções construtivas que permitam o crescimento de vegetação nas 
margens dos lagos; devem ser criadas ilhotas que funcionem como locais de 
abrigo e reprodução para as aves; 

8.3.3.6 Paisagem 

Os impactes identificados na paisagem deverão ser mitigados através da adopção das 
seguintes medidas de minimização inerentes às actividades de construção civil: 

� Recorrer à utilização de vedações opacas nas áreas de estaleiro e de obra,  

� Restringir a movimentação de terras com a respectiva remoção do coberto vegetal 
às zonas estritamente essenciais, diminuindo os risco de erosão do solo durante 
esta fase. 

� Utilizar percursos específicos para a circulação de máquinas, evitando a 
compactação do terreno. 

� Proteger / vedar as áreas de mata e a galeria ripícola garantindo a acessibilidade 
à zona envolvente da fauna existente. 
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8.3.3.7 Qualidade do Ar 

Os empreiteiros deverão adoptar medidas que permitam minimizar a emissão de 
poluentes atmosféricos na zona dos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra, 
minimizando os potenciais incómodos para a população residente nas proximidades. 
Deste modo, deverão: 

� Impedir queimas a céu aberto de quaisquer tipos de materiais. 

� Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e maquinaria de 
apoio à obra. 

� Assegurar o varrimento das áreas dos estaleiros pavimentadas e das áreas 
adjacentes aos estaleiros no sentido de minimizar a quantidade de poeiras 
acumuladas e as emissões de poeiras devido à circulação de veículos de apoio à 
obra. 

� Assegurar a limpeza imediata dos locais onde se verifique a queda acidental de 
terras. 

� Assegurar a cobertura das áreas não pavimentadas dos estaleiros com brita ou 
com sobras de betão no sentido de minimizar as emissões de poeiras em períodos 
secos do ano.  

� Providenciar o humedecimento de terras de escavação se estas se apresentarem 
secas no sentido de evitar que, por acção do vento, sejam arrastadas partículas 
de solo durante operações de carga de camiões. 

� Proceder à lavagem dos rodados dos veículos e máquinas à saída dos estaleiros. 

� Proceder às operações de trasfega de matérias pulverulentos, designadamente de 
cimento, evitando fazê-lo em períodos de vento forte. 

8.3.3.8 Ambiente sonoro 

Os empreiteiros deverão adoptar medidas que permitam minimizar o aumento dos níveis 
de ruído nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra, pelo que deverão: 

� Evitar a execução das actividades associadas à obra, relativas à construção ou 
transporte em viaturas pesadas, no período nocturno, devendo ser respeitado o 
período de laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 ás 20 horas. 

� Realizar as operações mais ruidosas a pelo menos 100 metros de distância de 
qualquer receptor sensível. Sempre que estas operações tenham, inevitavelmente, 
que ocorrer e sejam susceptíveis de gerar incomodidade aos potenciais 
receptores, estes deverão ser informadas antecipadamente. 

8.3.3.9 Património 

Apresentam-se seguidamente as medidas mitigadoras de carácter geral referentes aos 
elementos patrimoniais: 

� Preconiza-se que todos os trabalhos arqueológicos desenvolvidos, após o EIA 
devem cumprir a legislação em vigor relativamente ao património cultural, 
designadamente a Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural), o 
Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos) 
e o Decreto-Lei n.º 287/00 de 10 de Novembro (Rectificação ao Regulamento de 
Trabalhos Arqueológicos). 
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� Preconiza-se o Acompanhamento Arqueológico sistemático e presencial de todos 
os trabalhos que impliquem revolvimento de solos, nomeadamente: escavação, 
terraplanagens que possam afectar possível património arqueológico enterrado.  

O Acompanhamento Arqueológico deverá ser efectuado por um Arqueólogo, por 
frente de obra, que deverá estar presente em obra desde o início dos trabalhos de 
forma a poder acompanhar efectivamente a sua realização. 

Competirá ao Arqueólogo preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as 
medidas ambientais de natureza minimizadora ou compensatória que se venham a 
revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados no decurso da obra 
e que visem proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse 
patrimonial. 

� Para o Casal de Meirames preconiza-se a sua delimitação e vedação de modo a 
não ser afectado pela obra.  

8.3.3.10 Componente Social 

Os principais impactes negativos a nível socioeconómico prendem-se com a afectação da 
qualidade de vida da população mais próxima decorrentes da degradação ambiental (ruído, 
poeiras) e da desorganização do espaço envolvente à obra. Desta forma, reitrera-se a 
necessidade de implementação das medidas já recomendadas nos descritores anteriores, 
reforçando-se a importância das seguintes: 

� Informar e sensibilizar a população local sobre as operações em curso e 
respectiva calendarização através da colocação de placards informativos junto à 
ao principal acesso da obra e fomentar a auscultação dos habitantes sobre a 
evolução das mesmas. 

� Monitorizar o estado das vias de circulação utilizadas pelos veículos afectos à 
obra. Salienta-se a importância de manter em bom estado de utilização a EM603, 
por forma a evitar incómodos para a população residente. 

� Recorrer, sempre que possível, à mão-de-obra local e à utilização de matérias 
primas produzidas na região, potenciando os previsíveis efeitos positivos do 
projecto. 

8.3.4 Gestão ambiental e acompanhamento ambiental 

De forma a garantir a eficácia da operacionalização das medidas anteriormente apontadas 
será vantajosa a formalização da gestão ambiental das obras e a sua efectiva integração 
na gestão global do projecto. 

Recomenda-se, nesse sentido, que o projecto conte com o desenvolvimento e 
implementação de um sistema de gestão ambiental, de acordo com os requisitos da 
norma NP EN ISO 14001:2004 e que preveja a devida articulação com a gestão da 
qualidade e da segurança. 

No mínimo, a gestão ambiental das obras deve garantir, em termos práticos, a verificação 
do efectivo cumprimento das condições pré-estabelecidas para a realização dos trabalhos 
em matéria ambiental (nomeadamente as medidas mitigadoras preconizadas no presente 
Estudo de Impacte Ambiental), com as alterações que possam decorrer do processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental) e o equacionamento e resolução, em tempo útil, de 
possíveis situações não previstas que possam ocorrer durante a realização dos trabalhos 
de construção. 
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No caso presente, preconiza-se que o Acompanhamento Ambiental da fase de construção 
deste projecto contemple, no mínimo, as seguintes actividades: 

1. Verificação das condições dos estaleiros, de forma a garantir que da sua operação 
não resultam impactes ambientais e visuais inaceitáveis; 

2. Verificação de que as medidas mitigadoras preconizadas são efectivamente 
implementadas, levando a cabo os trabalhos de campo que se mostrem 
necessários e articulando com a equipa directamente responsável pela obra, no 
sentido de se discutirem situações que sejam detectadas em obra e que careçam 
de intervenção específica adicional; 

3. Apoiar a equipa directamente responsável pela obra na implementação de 
actividades de relacionamento com o público (população e entidades diversas) em 
questões que se prendam com as incidências ambientais da intervenção prevista; 

4. Verificação no final das obras, a reabilitação das áreas dos estaleiros. 

Refere-se, ainda, que o Acompanhamento Ambiental, seguidamente descrito, será 
aplicável em todas as empreitadas de construção deste projecto, de forma a garantir a 
implementação e o cumprimento das medidas de minimização recomendadas no Estudo 
de Impacte Ambiental, na respectiva Declaração de Impacte Ambiental, a emitir no âmbito 
do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, e no Relatório de Conformidade 
Ambiental com o Projecto de Execução, bem como dos programas de monitorização 
explicitados em capítulo próprio. 

O capítulo designado por Acompanhamento Ambiental deverá basear-se nas diversas 
exigências ambientais, a seguir indicadas, para todas as frentes de obra deste projecto, 
que deverão ser integradas nos respectivos Caderno de Encargos. 

8.3.4.1 Plano e programa de acompanhamento ambiental 

Na elaboração do Caderno de Encargos das diversas empreitadas referentes a este 
projecto deverá ser contemplada a obrigatoriedade das entidades adjudicatárias a 
apresentarem um Plano e Programa de Acompanhamento Ambiental. 

O Plano e Programa de Acompanhamento Ambiental deverá contemplar a implementação 
e o cumprimento das medidas de minimização, gerais e específicas, recomendadas no 
Estudo de Impacte Ambiental, na Declaração de Impacte Ambiental, a emitir no âmbito do 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, e no Relatório de Conformidade 
Ambiental com o Projecto de Execução. Deverá referir-se, de forma objectiva, aos 
seguintes aspectos: 

� Responsabilidades; 

� Acompanhamento Ambiental;  

� Monitorização Ambiental; 

� Património e Arqueologia; 

� Gestão de Resíduos; 

� Relatórios de Acompanhamento Ambiental; 

� Planeamento das Actividades; 

� Legislação Ambiental. 
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8.3.4.2 Responsável ambiental 

Na elaboração do Caderno de Encargos das diversas empreitadas referentes a este 
projecto deverá ser exigida a designação obrigatória de um técnico responsável pela 
aplicabilidade do Plano e Programa supra-referido e pela elaboração dos Relatórios de 
Acompanhamento Ambiental (ver sub-capítulo seguinte), com qualificação em matéria de 
ambiente e um tempo de afectação que permita um acompanhamento semanal, 
concretizado através de visitas à obra. 

8.3.4.3 Relatórios de acompanhamento ambiental 

Na elaboração do Caderno de Encargos das diversas empreitadas referentes a este 
projecto deverá ser também contemplada a obrigatoriedade das entidades adjudicatárias a 
apresentarem os seguintes documentos: 

Relatório de Acompanhamento Ambiental 

Este documento deverá ser apresentado mensalmente e deve reportar as actividades 
desenvolvidas no que concerne à aplicabilidade do Plano e Programa supra-referido. A 
sua estrutura deverá considerar, entre outros, os seguintes assuntos: 

� Aspectos positivos e negativos verificados; 

� Medidas implementadas; 

� Reajustamentos realizados; 

� Actuações futuras;  

� Anexos de documentação relevante. 

Relatório Final de Acompanhamento Ambiental 

Este documento deverá ser apresentado no final de cada empreitada e deverá constituir 
uma síntese dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do acompanhamento ambiental. 

8.3.4.4 Acompanhamento ambiental pelo Dono de Obra 

Garantindo-se o cumprimento das exigências ambientais referidas anteriormente pelas 
entidades adjudicatárias, o Dona de Obra procederá ao seguinte Acompanhamento 
Ambiental das empreitadas de construção deste projecto: 

� Análise do Plano e Programa de Acompanhamento Ambiental; 

� Análise dos Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental; 

� Realização de visitas mensais à empreitada e elaboração das respectivas fichas 
de visita; 

� Elaboração de documento de compilação do trabalho desenvolvido com base no 
Relatório Final de Acompanhamento Ambiental. 
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8.4 Medidas a Implementar Durante a Fase de Exploração 

8.4.1 Introdução 

Nos pontos seguintes apresenta-se um conjunto de medidas destinadas a minimizar os 
impactes previstos para a fase de exploração do empreendimento Sintra Golf & Country 
Club. A implementação de algumas dessas medidas, pela sua natureza, terá que se 
materializar ainda em projecto ou em obra, ao passo que outras (as que não se revistam 
de carácter estrutural), resultarão de acções a adoptar já com a exploração em curso. 

8.4.2 Recursos hídricos e qualidade da água 

Na fase de exploração as medidas apresentadas são essencialmente de natureza 
preventiva e destinadas a incentivar uma gestão racional da utilização da água de rega e a 
protecção do meio hídrico da poluição com fertilizantes e pesticidas.  

As medidas preconizadas para esta fase são as seguintes: 

� Deverá efectuar-se um controlo rigoroso da qualidade da água reutilizada para a 
rega (água tratada da ETAR e água pluvial dos lagos), visto que a água 
contaminada com sais pode provocar a médio/longo prazo a salinização dos solos. 

� Realizar a rega dos espaços verdes e do campo de golfe nos períodos menos 
quentes do dia, evitando a perda de água por evaporação. 

� Proceder ao manuseamento de fertilizantes e de outros produtos químicos 
associados à manutenção dos espaços verdes em locais adequados, devidamente 
impemeabilizados, evitando eventuais contaminações dos recursos hídricos 
superficiais ou lixiviação para o nível freático. 

� Evitar a aplicação de adubos azotados em períodos de possível precitação (nas 
48 horas seguintes ou antecedentes do período de chuva). 

� Efectuar análises químicas ao solo e análises foliares para averiguar a dosagem 
adequada às necessidades de fertilização dos espaços ajardinados e campo de 
golfe, de forma a não comprometer a qualidade e capacidade dos solos. 

� Aplicar as quantidade exactas de fertilizantes, adubos e pesticidas no campo de 
golfe, em função dos resultados obtidos na monitorização periódica dos solos e 
vegetação, seja por via dos equipamentos electrónicos instalados no campo de 
golfe ou por via de análises foliares e ao solos. 

� Coordenar as operações de rega e de fertilização dos solos. 

� Efectuar a limpeza regular dos lagos e de todos os órgãos de drenagem, de modo 
a garantir a funcionalidade dos mesmos e evitar riscos de inundação. 

� Promover a formação e realizar campanhas de sensibilização para os 
trabalhadores do empreendimento, no sentido de promover a utilização racional da 
água nas actividades diárias de manutenção.  

� Instalar equipamentos e dispositivos de uso eficiente da água nas instalações 
colectivas, especialmente nas instalações sanitárias, balneários, lavandarias.  

� Promover o bom estado de conservação das rede de abastecimento de água e de 
rega do empreendimento, evitando as fugas de água e acréscimos de consumo. 
De igual forma, deverá garantir-se o bom estado de conservação da rede de 
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drenagem de águas residuais do empreendimento, evitando situações de 
contaminação de solos e recursos hídricos (superficiais e subterrâneos). 

� Deverá ser seguido o Plano de Monitorização apresentado com o presente Estudo 
de Impacte Ambiental e a desenvolver na fase de RECAPE. 

8.4.3 Solos e aptidão da terra 

Na realização das actividades de manutenção do empreendimento, deverá assegurar-se o 
cumprimento das seguintes medidas de minimização com actuação nos solos: 

� Privilegiar a escolha de produtos biodegradáveis e de baixa 
toxicidade/persistência no meio. Aconselha-se que os químicos a utilizar possuam, 
baixa mobilidade, baixo tempo de semi-vida, libertação lenta dos compostos 
activos e reduzida solubilidade na água. 

� Utilizar preferencialmente fertilizantes de baixo teor salino, de forma a minimizar o 
risco de sanilização dos solos. 

� Efectuar análises químicas ao solo e análises foliares para averiguar a dosagem 
adequada às necessidades de fertilização dos espaços ajardinados e campo de 
golfe, de forma a não comprometer a qualidade e capacidade dos solos. 

� Garantir o correcto manuseamento de substâncias químicas perigosas. Este tipo 
de substâncias deverão ser armazenadas em embalagens herméticas, em local 
impermeabilizado. 

8.4.4 Ecologia 

Os impactes associados à fase de exploração do empreendimento resultam 
essencialmente do aumento da actividade humana na área. Assim, propõem-se as 
seguintes medidas: 

� Deve proceder-se à implementação de um plano de monitorização de modo a 
verificar qual a influência do empreendimento nas comunidades florísticas e 
faunísticas locais. Deste modo será possível melhorar as medidas de mitigação 
propostas e implementar outras, caso se verifique essa necessidade; 

� Utilizar, sempre que possível, adubos de libertação lenta e optar por tratamentos 
mecânicos e luta integrada contra pragas e doenças, em substituição dos 
tratamentos com herbicidas e insecticidas. 

8.4.5 Paisagem 

Ao nível da paisagem importa referir que o projecto Sintra Golf & Country Club já 
contempla um conjunto de medidas de minimização, que visam a atenuação dos impactes 
visuais e paisagísticos resultantes da implantação do empreendimento, a saber: 

� A implantação das construções em locais estratégicos com baixo impacte visual e 
adoçadas ao terreno, respeitando a morfologia do mesmo, garantindo a 
estabilidade dos taludes criados; 

� A criação de jardins de cobertura, com vista a uma melhor integração visual do 
edificado na paisagem; 

� Protecção e valorização das áreas de mata existentes, integrando-as no campo de 
golfe ou nos espaços verdes do empreendimento; 
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� O conceito de paisagismo baseia-se em espaços verdes naturalizados com 
recurso a espécies vegetais autóctones e materiais da região; 

� No adensamento vegetal e na utilização ornamental serão utilizadas espécies 
autóctones para uma melhor integração paisagística e também de forma a reduzir 
a dependência da irrigação; 

� A protecção e valorização da linha de água e galeria ripícola de modo a contribuir 
para a criação de condições de abrigo, reprodução e alimento da fauna, ou ainda 
para o aumento do valor estético da paisagem.  

� As ligações viárias e pedonais do empreendimento, acompanham sempre que 
possível a topografia do terreno, privilegiando o uso de pavimentos permeáveis, 
cujo material de base será um inerte natural de cor neutra (ex. bege, ocre, etc.), 
procurando uma melhor integração cromática.  

Desta forma, para a fase de exploração do empreendimento, sugere-se apenas a 
implementação da seguinte medida: 

� Garantir a qualidade da imagem visual de todas as componentes do 
empreendimento, sejam estruturas edificadas, sejam espaços verdes, através da 
manutenção do bom estado de conservação dos diferentes elementos. 

8.4.6 Qualidade do ar 

Na fase de exploração do empreendimento estimam-se reduzidos impactes ao nível da 
qualidade do ar. Neste sentido recomenda-se que sejam asseguradas as seguintes 
medidas: 

� Promover a circulação pedonal ou com recurso a meios eléctricos (por exemplo 
buggies) no interior do empreendimento. 

� Aquisição de veículos e maquinaria de manutenção com características de 
eficiência energética, ao nível dos consumos de combustível,  

� Controlar as velocidades de circulação dos veículos automóveis, através da 
correcta sinalização das vias internas. 

� Promover a aplicação dos produtos fitossanitários no campo de golfe e espaços 
relvados de forma a reduzir a fracção volatilizada para a atmosfera e nas 
quantidades estritamente necessárias. 

8.4.7 Componente social 

Nesta fase apenas recomenda-se a adopção as seguintes medidas: 

� Recorrer preferencialmente à mão-de-obra local (trabalhores do sector do turismo), 
no intuito de contribuir para a redução da taxa de desemprego local. 

� Promover iniciativas que visem a formação profissional do pessoal afecto às 
actividades do empreendimento, de forma a promover uma imagem de qualidade 
turística.    

� De forma a maximizar as sinergias causadas pelo empreendimento, as 
autoridades municipais e regionais com competência no área do turismo e gestão 
de bens culturais, deverão desenvolver projectos de promoção turística e de 
dinamização dos serviços e actividades culturais locais que contemplem as 
estruturas e recursos já existentes. 
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� As autoridades municipais deverão planear e gerir de modo eficaz o 
desenvolvimento local por forma a antecipar os casos onde se verifique maior 
sobrecarga de equipamentos e infraestruturas. 
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9 Monitorização 

9.1 Qualidade da água reciclada para rega dos relvados 
Actualmente, dada a escassez de água potável e à necessidade de efectuar uma gestão 
eficiente deste recurso, existe cada vez uma maior flexibilidade quanto à qualidade da 
água que pode ser utilizada na rega dos espaços verdes, e em particular dos campos de 
golfe por possuirem avultadas necessidades de rega. 

O potencial de utilização de água reciclada para a rega dos campo de golfe deriva da 
existência de uma ETAR com tratamento terciário, associado a um rigoroso controlo de 
qualidade da água. 

A monitorização da qualidade da água usada na rega do campo de golfe e dos restantes 
espaços ajardinados do empreendimento Sintra Golf & Country Club revela-se um 
procedimento da maior importância, atendendo aos impactes que poderão ser causados 
nos solos e na qualidade das águas subterrâneas e superficiais, caso a água de rega 
revele características inadequadas, aspectos que importam evitar. 

Propõe-se assim a realização de um controlo periódico da qualidade das águas utilizadas 
na rega dos relvados do campo de golfe e dos restantes espaços ajardinados do 
empreendimento. 

9.1.1 Locais de amostragem 

Os locais de amostragem a definir para a realização da presente monitorização deverão 
consistir em pontos estratégicos da rede de rega, propondo-se, no mínimo, a realização de 
duas monitorizações: uma no reservatório enterrado e outra no lago superior. 

9.1.2 Parâmetros a monitorizar  

Os parâmetros a monitorizar deverão ser, no mínimo, os principais parâmetros a 
considerar na rega dos campos de golfe, a saber: 

� Salinidade 

� Sódio 

� SAR 

� Cloro 

� Boro 

� Bicarbonato 

� pH 

9.1.3 Métodos e técnicas de análise 

As técnicas e métodos de análise deverão obedecer ao explicitado Decreto-Lei nº 236/98, 
de 1 de Agosto - Anexo XVII (Métodos analíticos de referência e frequência mínima de 
amostragem das águas destinadas à rega). 
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9.1.4 Análise dos resultados 

Os resultados obtidos deverão ser analisados em função dos valores máximos 
recomendados (VMR) e valores máximos admissíveis (VMA) estabelecidos no Decreto-Lei 
nº 236/98, de 1 de Agosto - Anexo XVI (Qualidade das águas destinadas à rega). 

9.1.5 Periodicidade 

A monitorização deve ser realizada com uma periodicidade mínina indicada no Decreto-Lei 
nº 236/98, de 1 de Agosto - Anexo XVII (Métodos analíticos de referência e frequência 
mínima de amostragem das águas destinadas à rega). Contudo, atendendo à frequência 
de rega do campo de golfe, aconselha-se a realização de monitorizações mensais.  

9.1.6 Relatórios 

Por cada amostragem realizada deverá ser produzido um relatório de monitorização, onde 
se apresente de forma clara a comparação dos resultados obtidos com os valores limite 
definidos no Anexo XVII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

9.2 Ecologia 
O estudo de monitorização do Sintra Golf & Country Club deverá envolver os grupos 
faunísticos das aves e dos anfíbios pois, potencialmente, serão os mais afectados pelo 
funcionamento das infra-estruturas em estudo. 

A implementação destes planos e a obtenção de dados nestes diferentes períodos é 
fundamental, no sentido de averiguar se os empreendimentos em estudo causarão 
alterações significativas nas comunidades biológicas mais importantes da região.  

Os esquemas metodológicos apresentados para a avifauna são baseados nas 
metodologias propostas por Costa et al. (2006) e Travassos et. al. (2005), que são 
actualmente as obras de referência a nível nacional para a monitorização destes grupos 
enquanto que a monitorização da comunidade de anfíbios é apresentada com base em 
Hyer at al (1994). 

9.2.1 Parâmetros a monitorizar 
� Censos da comunidade de aves na área do campo de golfe e em duas zonas 

controlo para cálculo de parâmetros populacionais (e.g. abundância relativa, 
riqueza específica, densidade e diversidade). 

� Censos da comunidade de anfíbios na área do campo de golfe e numa zona 
controlo para cálculo de parâmetros populacionais (e.g. abundância relativa e 
riqueza específica). 

9.2.2 Locais e frequência de amostragem 

Aves 

A duração total do programa de monitorização deverá contemplar, pelo menos, 1 
amostragem para estabelecimento da situação de referência (relativa ao período anterior à 
obra), toda a fase de construção e um período mínimo de 3 anos de amostragem na fase 
de exploração.  

Os locais de amostragem deverão ser realizados na área de implementação do campo de 
golfe e em duas áreas controlo semelhantes (em termos ecológicos) à área de 
implementação do projecto. 
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A amostragem deverá ocorrer idealmente em todas as estações do ano, de modo a cobrir 
as épocas de reprodução, dispersão de juvenis, migração outonal e invernada. Deverão 
ser realizadas, pelo menos, duas campanhas de amostragem por estação do ano, de 
modo a existirem réplicas temporais de cada ponto amostrado. 

Anfíbios 

Deverá proceder-se à aplicação do plano de monitorização em vários corpos de água 
distribuídos pela área do campo de golfe e o mesmo número de amostragens para uma 
área controlo. 

Far-se-ão campanhas de amostragem correspondentes ao final do Outono/ início do 
Inverno e Primavera, uma vez que estas são as estações do ano favoráveis à detecção 
dos anfíbios. 

9.2.3 Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários 

Aves 

Para os censos, os locais devem ser dispersos pela área de estudo, estratificados por 
habitat. O número de locais a amostrar deve ser ajustado à dimensão da área de estudo, 
pelo que se sugere a realização de, pelo menos, 5-6 pontos de escuta, sendo que se 
deverá fazer o mesmo número de pontos nas áreas controlo.  

Propõe-se a realização de cerca de 2 pontos de observação de aves de rapina e outras 
planadoras na área de implantação do Campo de Golfe e outros dois pontos em cada uma 
das áreas controlo, devendo os locais ser escolhidos de modo a que se consiga visualizar 
a maior extensão possível da área de estudo. 

A caracterização da comunidade de aves em geral deverá ser efectuada com recurso a 
pontos de 5 a 10 minutos de duração. 

Os pontos deverão estar afastados o suficiente para que não se verifique a 
pseudorreplicação dos dados (250 a 500m dependendo do habitat) e estarem 
estratificados em função do habitat. 

Deverão ser identificadas e quantificadas as aves ouvidas ou observadas em três classes 
de distância: até aos 50 metros; dos 50 aos 100 metros e dos 100 aos 250.  

Para as aves planadoras, incluindo rapinas, os pontos de observação deverão cobrir a 
maior extensão possível da área de estudo e devem ter a duração de 20 minutos 
efectuando-se as observações em cinco classes de distância: <100m, 100 a 250m, 250 a 
500m, 500 a 1000m e >1000m As localizações das espécies deverão ser anotadas sobre 
uma grelha de 500x500m, de modo permitir a integração destes dados num SIG e permitir 
a sua análise espacial. 

O equipamento necessário para a realização dos censos de aves será: binóculos, 
telescópio, GPS, caderno de campo e bússola. 

Os dados obtidos no trabalho de campo direccionado para as aves planadoras deverão 
ser tratados e inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG) de modo a construir 
uma cartografia com áreas utilizadas. 

Os parâmetros caracterizadores da comunidade de aves, obtidos através dos censos, 
devem ser comparados entre as 3 fases consideradas: pré-obra, construção e exploração. 
Para tal, deverão ser utilizados testes estatísticos específicos tais como ANOVA repeated 
measures, Séries temporais e métodos modernos de ordenação que permitam testar 
hipóteses (PCO, CAP, NPMANOVA).  
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Anfíbios 

Um meio bastante eficaz para captura de girinos e larvas de anfíbios consiste na utilização 
de um camaroeiro. Para tal utiliza-se um método standard que consiste na passagem de 
um camaroeiro 5 vezes (aproximadamente 1m de extensão em cada passagem) no corpo 
de água que se pretende amostrar (Rebelo & Crespo 1999).  

Um outro método bastante útil para a amostragem de anfíbios consiste na detecção 
através das suas vocalizações (Heyer et al. 1994). Assim, serão definidos vários pontos 
independentes espalhados pela área de estudo para audição dos seus cantos. Este 
método será igualmente repetido na área controlo. 

O equipamento necessário para a realização da monitorização de anfíbios será: 
camaroeiro, GPS e caderno de campo. 

Os dados obtidos no trabalho de campo deverão ser tratados e inseridos num Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas. 

9.2.4 Relação dos dados com o projecto 

Aves e Anfíbios 

A realização dos censos em três fases distintas (pré-obra, construção e exploração) ao 
longo de vários anos (pelo menos 3 na fase de exploração) e a utilização de uma área de 
referência são de extrema importância, pois a comparação dos valores que deles resultam 
(e.g. densidade, abundância relativa, riqueza específica), permitirá, só por si, detectar 
alterações nas comunidades que ocorrem na envolvente do campo de golfe ao longo do 
tempo. 

9.2.5 Tipos de medidas de gestão ambiental face aos  resultados da monitorização 

Aves e Anfíbios 

Após a análise dos dados obtidos será possível verificar se as medidas propostas estão a 
surtir efeito e se será necessário melhorá-las ou propor outras mais adequadas. 

9.2.6 Periodicidade dos relatórios e critérios para  revisão do plano de 
monitorização 

Aves e anfíbios 

No final de cada ano de monitorização deverá ser efectuado um relatório técnico 
(entregue, num período máximo de 60-90 dias após a realização da última amostragem do 
ano), cuja estrutura esteja de acordo com Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. 
Neste deverá ser avaliada a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua 
alteração caso a equipa responsável pelo estudo considere necessário. Anualmente 
deverá ser efectuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores, de modo a 
que haja um historial de todo o programa. No final do programa de monitorização, o último 
relatório deverá fazer uma revisão geral de todo o trabalho de monitorização que se 
desenvolveu ao longo desse período. 

O estudo de monitorização do ‘Sintra Golf & Country Club’ deve ser efectuado por um ou 
mais técnicos superiores formados em Biologia (ou com equivalência à área). Os grupos 
faunísticos abrangidos pelos planos de monitorização serão as aves e os anfíbios pois, 
potencialmente, serão os mais afectados pelo funcionamento das infra-estruturas em 
estudo. 
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A implementação destes planos e a obtenção de dados nestes diferentes períodos é 
fundamental, no sentido de averiguar se os empreendimentos em estudo causarão 
alterações significativas nas comunidades biológicas mais importantes da região.  

Os esquemas metodológicos apresentados para a avifauna são baseados nas 
metodologias propostas por Costa et al. (2006) e Travassos et. al. (2005), que são 
actualmente as obras de referência a nível nacional para a monitorização destes grupos 
enquanto que a monitorização da comunidade de anfíbios é apresentada com base em 
Hyer et al (1994). 

9.3 Ruído 
Atendendo ao carácter temporário da fase de construção, à ausência de receptores 
sensíveis na proximidade da área de intervenção do projecto e aos valores sonoros 
previstos não se considera haver necessidade de implementação de um Plano de 
Monitorização de Ruído. Contudo, no caso de ocorrerem reclamações devidas ao ruído, 
no âmbito do acompanhamento ambiental da obra deverão ser realizadas medições 
sonoras com avaliação do grau de incomodidade gerado. 

Os locais de medição sonora deverão situar-se junto aos receptores, considerando a sua 
sensibilidade e a localização das frentes de obra e/ou estaleiro. 

As medições deverão ser realizadas nos períodos de referência estabelecidos no 
Regulamento Geral de Ruído, ou seja, no período diurno, entardecer e nocturno, e seguir 
as disposições constantes da Norma NP 1730 e directrizes da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). 

Deverão ser feitas avaliações do parâmetro energético LAeq, nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A. Em simultâneo deve ser feita análise espectral e impulsiva de 
forma a determinar as características do ruído emitido 

As medições sonoras terão que ser efectuadas por entidades habilitadas para este efeito. 
O equipamento a utilizar deve estar homologado e devidamente calibrado. 

Os resultados das medições sonoras devem constar em relatório próprio. A sua estrutura 
deverá ter em atenção as disposições constantes da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, 
nomeadamente, o seu Anexo V. 

Na fase de exploração, por não se prever a ocorrência de impacte sonoro negativo, não se 
considera, igualmente, necessidade de implementação de Plano de Monitorização. 
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10 Lacunas de conhecimento 

Tendo em conta o trabalho de caracterização realizado no terreno para os descritores 
potencialmente mais afectados pela tipologia do projecto em causa, juntamente com os 
dados obtidos através de pesquisa bibliográfica e consulta de especialistas, não se 
considera que existam lacunas de conhecimento a respeito dos valores ambientais 
presentes na área de implantação do projecto. Assim, não foram identificadas lacunas de 
conhecimento passíveis de constituírem limitação à identificação e análise dos impactes 
ambientais do empreendimento Sintra Golf & Country Club. 

Apenas há a destacar no tocante ao Património, relativamente à relocalização do 
património edificado, arqueológico e etnográfico existente no perímetro considerado de 
levantamento patrimonial, algumas dificuldades relacionadas essencialmente com a 
impossibilidade de caracterizar convenientemente as quintas existentes devido à 
interdição por parte dos proprietários para as fotografar ou entrar dentro das propriedades. 
Em alguns casos pontuais verificou-se ainda a desadequação da cartografia existente 
(C.M.P 1/25 000) nomeadamente de caminhos secundários e habitações, relativamente às 
realidades encontradas no terreno. Não foi possível relocalizar a Villa romana de Vila 
Verde/Abóbodas. 

Deverá ainda considerar-se o facto de o projecto se encontrar em fase de Estudo Prévio e, 
como tal, ainda não se dispõe de informação definitiva sobre a totalidade das intervenções 
a realizar. De qualquer modo, considera-se que a informação disponível à data permite 
sustentar a análise efectuada e, consequentemente, a decisão sobre o projecto, sendo 
para o efeito também relevantes as recomendações avançadas neste EIA, quer em termos 
de medidas mitigadoras, quer de monitorização dos factores ambientais considerados 
relevantes. 
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11 Conclusões 

O projecto Sintra Golf & Country Club consiste num Estabelecimento Hoteleiro, 
classificado como Hotel de Apartamentos na categoria de quatro estrelas, a instalar no 
concelho de Sintra (freguesias de Sta. Maria e S. Miguel e de S. Martinho), numa área de 
quase 50 ha localizada no limite Nordeste da Serra de Sintra. O empreendimento é 
constituído por uma unidade principal concentrada, onde se encontra o hotel, por diversas 
unidades de apartamentos na envolvente desta. As unidades de alojamento, num total de 
226 unidades, ficarão rodeadas por um campo de golfe, de 9 buracos, disposto pela 
periferia do terreno, bem como ainda por lagos e equipamentos de exploração turística, 
como restaurantes, bares, espaços comerciais e lúdicos e piscinas de apoio às unidades 
de alojamento. 

De uma forma geral, o Projecto será responsável, tanto na fase de construção como na de 
exploração, por impactes positivos e negativos sobre a socio-economia, território e 
ambiente. 

Os impactes positivos  estão associados aos sistemas ecológicos, paisagem e 
componente social, estes últimos decorrentes da dinamização das actividades económicas 
na fase de construção, e da potencial geração de emprego e a melhoria das condições de 
circulação no troço da EM603, na fase de exploração. Os efeitos positivos do projecto, na 
fase de exploração, sobre os sistemas ecológicos e resultam do aumento da 
disponibilidade de água e de biótopos aquáticos decorrentes da construção de lagos, 
estabelecendo assim condições favoráveis à ocorrência de novas espécies de fauna (aves 
aquáticas). Ao nível paisagístico os efeitos positivos na fase de exploração, derivam da 
introdução de elementos construídos de qualidade arquitectónica, da introdução de um 
revestimento vegetal distinto no campo de golfe, e da preocupação do projecto na 
preservação das áreas naturais e florestais, integrando-as no conjunto do 
empreendimento, como uma mais valia, em termos paisagísticos. 

Os impactes negativos , por sua vez, serão produzidos tanto na fase de construção como 
na fase de exploração. Durante a fase de construção, os impactes ocorrerão em diferentes 
locais, à medida que as várias componentes do empreendimento vão progredindo, 
assumindo um carácter temporário e reversível. Durante a fase de exploração, os 
impactes negativos apresentam, na maioria dos casos, um carácter permanente e 
irreversível. 

Os impactes resultantes da fase de  construção  do empreendimento turístico Sintra Golf 
& County Club foram na generalidade considerados pouco significativos. A área afectada é 
muito reduzida não colocando em causa a integridade do local. Os principais impactes 
desta fase resultam da movimentação de terras associadas à preparação do terreno para 
a construção do campo de golfe e das unidades de alojamento e ao depósito dos materiais 
exedentários das escavações (terras sobrantes) potenciando efeitos negativos, 
considerados pouco signficativos, sobre os solos e qualidade da água superficial. No caso 
da fauna, os impactes identificados durante a fase de construção estão maioritariamente 
ligados à perturbação das espécies e assumem uma baixa significância.  

Durante a fase de exploração  não se prevêem impactes muito significativos sobre os 
factores ambientais avaliados, destacando-se a este nível os impactes sobre os solos, a 
qualidade da água e os recursos hídricos subterrâneos e superficiais decorrentes da 
execução do plano de rega e de fertilização do campo de golfe. Relativamente aos 
sistemas ecológicos o risco de atropelamento de espécies com menor mobilidade será um 
dos impactes com uma significância baixa. Regista-se ainda a ocupação irreversível de 
uma pequena mancha de solos de boa aptidão agrícola (solos tipo B) coincidentes com a 
RAN, pela implantação do campo de golfe e pontualmente pelo lago, unidades agrupadas 
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de alojamento (apartamentos), ETAR e acessos, bem como interferências em áreas 
incluídas no Dominio Público Hídrico e na REN, pela implantação do campo de golfe 
(buracos 5 e 6) na margem da linha de água. 

A nível de impactes cumulativos  não se espera que sejam significativos devido às 
características da área onde se insere o projecto. 

Para os impactes negativos identificados, sugere-se que sejam tomadas medidas de 
minimização , em especial no que concerne à fase de obra e gestão de estaleiros, mas 
também medidas de minimização aplicáveis à exploração do campo de golfe e das 
restantes infra-estruturas que compõem o empreendimento. A redução dos consumos de 
água, a aplicação de pesticidas e fertilizantes na quantidade indispensável são, a título de 
exemplo, medidas consideradas indispensáveis à mitigação dos efeitos na fase de 
exploração do empreendimento. 

No que respeita aos planos de monitorização , preconiza-se a realização de amostragens 
periódicas para a avaliação da qualidade da água reciclada para rega, bem como a 
monitorização das comunidades de aves e anfíbios para que seja possível avaliar os 
impactes sobre estas e avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas. Ao nível 
do ambiente sonoro, propõem-se a realização de camapanhas de monitorização de ruído 
apenas no caso de de ocorrerem reclamações. 

Face ao exposto, apesar de alguns impactes negativos que subsistem, a ponderação do 
grau de significância dos impactes descritos e a reversibilidade da maioria dos efeitos 
identificados associados essencialmente à fase de construção, indica que o Projecto é 
viável em termos ambientais.  
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