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APRESENTAÇÃO 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) através do Grupo de Estudos do Ordenamento do 

Território e Planeamento Urbano (GEOTPU) e a ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e 

Ambiente, Lda., apresentam o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Campo de Golfe 

“Monteverde Golf & Living”, em fase de Projecto de Execução. 

O promotor do projecto, Urbifundo, Companhia Gestora do Fundo de Investimento Imobiliário, SA, 

adjudicou à FCT, através do GEOTPU, a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, que contou com a 

colaboração da ARQPAIS, Lda. no seu desenvolvimento. O EIA foi efectuado de acordo com a legislação 

ambiental aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-lei n.º 69/00, de 3 de Maio (rectificado pela 

Declaração n.º 7-D/2000, de 30 de Junho e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de 

Fevereiro) e a Portaria n.º 330/01, de 2 de Abril. O Estudo de Impacte Ambiental é composto: 

 Pelo presente Resumo Não Técnico; 

 Pelo Relatório Técnico; 

 Pelos Anexos Técnicos; 

 Pela Síntese de Medidas de Minimização e Plano de Gestão Ambiental da Obra; 

 Pelo Plano Geral de Monitorização. 

O Estudo de Impacte Ambiental apoiou-se nos estudos elaborados pelo autor do projecto e foi 

efectuado com a sua colaboração. Contou também com a colaboração de especialistas de 

reconhecida competência em diversas áreas ambientais. 

Lisboa, Outubro de 2009, 

        FCT  ARQPAIS, Lda. 
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1  -  INTRODUÇÃO 
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) referente ao Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), em fase de Projecto de Execução, do Campo de Golfe “Monteverde Golf & Living”. 

O EIA apresentado visa dar cumprimento ao nº 2, do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 

Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, que refere que estão 

sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental os projectos englobados no Anexo I e II, nomeadamente, 

os Campos de Golfe com mais de 18 buracos ou com uma área superior a 45 ha. 

O RNT constitui uma das peças do EIA e tem por objectivo sintetizar e traduzir, em linguagem não 

técnica, o conteúdo do EIA, tornando este documento mais acessível, e consequentemente numa 

peça essencial no processo de participação do público em processos de AIA, sendo, em muitos 

casos, a única fonte de informação de alguns segmentos da população interessada. 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo presente Resumo Não Técnico, um Relatório 

Técnico, um volume de Anexos Técnicos, um volume de Síntese de Medidas de Minimização e Plano 

de Gestão Ambiental da Obra e um volume respeitante ao Plano Geral de Monitorização. Na 

elaboração do Estudo foram analisados os seguintes parâmetros ambientais: Geomorfologia e 

Geologia; Solos e Aptidão Agrícola; Clima; Recursos Hídricos; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; 

Gestão de Resíduos; Sistemas Ecológicos (flora e fauna); Património Cultural; Paisagem; Ocupação 

do Solo, Planeamento e Gestão do Território; Componente Social e Impactes Cumulativos. 

O projecto do Campo de Golfe foi elaborado em conformidade com o Plano de Pormenor da Quinta 

do Rego do Travesso – Regulamento do Plano de Pormenor do Rego do Travesso, no qual está 

previsto entre outros equipamentos, a criação de um campo de golfe. 

O Proponente do projecto do campo de golfe é a Urbifundo, Companhia Gestora do Fundo de 

Investimento Imobiliário, SA. A entidade licenciadora é a Câmara Municipal do Seixal. 

O EIA foi elaborado entre Abril de 2008 e Janeiro de 2009.  
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2  -  OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
 

O EIA diz respeito à construção, exploração e manutenção de um projecto de campo de golfe de 18 

buracos e respectivas infra-estruturas de apoio, designado por Campo de Golfe “Monteverde Golf & 

Living”. 

Na perspectiva de criação de novas áreas de investimento, nomeadamente na oferta de produtos 

turísticos sustentáveis, e apostando numa maior e melhor oferta desportiva, justifica-se a 

concretização do Campo de Golfe “Monteverde Golf & Living”. 

Na AML existem equipamentos com características semelhantes ao projecto em estudo, com maior 

incidência na envolvente norte e poente da cidade de Lisboa, incluindo a linha de Cascais-Sintra, em 

contraponto com a zona sul, onde se irá inserir o empreendimento em causa. De facto, nos concelhos 

vizinhos e próximos, como Sesimbra, Palmela, Almada e Alcochete, ou mesmo nos concelhos de 

Benavente e Grândola (Tróia), que já não fazem parte integrante da AML mas são limítrofes, verifica-

se a existência de campos de golfe em pleno funcionamento, alguns mais recentes e outros com uma 

existência já amplamente reconhecida. 

Assim, o Campo de Golfe “Monteverde Golf & Living” irá complementar e reforçar uma rede de 

equipamentos em expansão, com procura crescente, estando situado numa zona com bons acessos, 

perfeitamente articulado com a proximidade à metrópole central da AML. 

É ainda de salientar que a construção de infra-estruturas deste tipo induzem à criação de novos 

postos de trabalho e a sua manutenção permite também o desenvolvimento de outras actividades 

económicas que fornecerão serviços e produtos complementares que beneficiarão o Município. 

A nível regional, a área em estudo encontra-se abrangida pelo Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo, 

aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 18/2001, de 7 de Dezembro e pelo Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 21/89, de 15 de Maio. 

Ao nível local, o projecto é abrangido pelo Plano Director Municipal (PDM) do concelho do Seixal, 

aprovado e ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 65/93 em 14 de Outubro.  

O projecto do Campo de Golfe foi elaborado em conformidade com o Plano de Pormenor da Quinta 

do Rego do Travesso – Regulamento do Plano de Pormenor do Rego do Travesso, Diário da República nº 

35, II ª Série, de 11 de Fevereiro de 2002, onde se prevê, no Art. 3º que “O aproveitamento turístico desta 

área compreende a criação de quatro equipamentos fundamentais: campo de golfe com 18 buracos, 

aldeamento turístico, hotel e aparthotel ou apartamentos turísticos.” 



Monteverde 
Golf & Living 

  

 
 

Monteverde Golf & Living – EIA – Projecto de Execução – RESUMO NÃO TÉCNICO 3 

Com base no enquadramento exposto, foi desenvolvido o presente Estudo de Impacte Ambiental, o 

qual acompanha o Projecto de Execução do Campo de Golfe “Monteverde Golf & Living”. 

 

3  -  LOCALIZAÇÃO 

O campo de golfe localizar-se-á na Quinta do Rego do Travesso, na freguesia de Fernão Ferro, concelho 

do Seixal, distrito de Setúbal - Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1 - Localização do projecto ao nível dos concelhos e freguesias 
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4  -  CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

O projecto do Campo de Golfe está inserido na Quinta do Rego do Travesso, ocupa uma área de 

aproximadamente 70 ha e insere-se num empreendimento turístico previsto para esta área, o qual, 

além do campo de golfe, é constituído por mais três equipamentos fundamentais: um hotel, um 

aparthotel ou apartamentos turísticos e um aldeamento turístico – Plano de Pormenor da Quinta do 

Rego Travesso com uma área total de 102 ha. 

A área onde se insere o projecto em estudo está totalmente incluída no Sítio de Interesse 

Comunitário Fernão Ferro / Lagoa de Albufeira (PTCON0054), mas encostada a um dos seus limites, 

a nascente - Figura 3. 

 

Figura 3 - Localização do projecto relativamente a áreas sensíveis do ponto de vista de protecção da natureza 

A Resolução do Concelho de Ministros nº 76/2000, de 5 de Julho, criou o Sítio Fernão Ferro/ Lagoa 

de Albufeira (proposto para Sitio de Interesse Comunitário – SIC – Rede Natura 2000). Este Sítio, 
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distribui-se pelos Concelhos de Seixal e Sesimbra, ocupando uma área de 4.4136 ha, dos quais 

1.167,32 ha pertencem ao Concelho do Seixal (correspondendo a 12% da área total do concelho). É 

dominado por uma vasta superfície de aplanamento sobre o Policénico, que atinge uma altitude de 

70m, sendo limitado pela Arriba Fóssil a Oeste e pela Lagoa de Albufeira a Sul, constituí uma zona 

húmida de importância internacional para a avifauna, com elevado valor paisagístico e uma 

importante área de reprodução de peixes e bivalves. A Leste a plataforma está coberta por sistemas 

de dunas transversais. 

Em termos paisagísticos este Sítio apresenta características predominantemente florestais, em que a 

maior parte da área em estudo está ocupada por explorações florestais de pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster), com uma maior ou menor densidade, nas quais se podem encontrar sobreiros (Quercus 

suber) dispersos. 

5  -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O projecto do Campo de Golfe é da responsabilidade da empresa Golf Design – Arquitectura e 

Design de Campos de Golfe, Lda., do Arquitecto Jorge Santana da Silva. 

O projecto do Campo de Golfe “Monteverde Golf & Living” é composto pelos seguintes elementos - 

Figura 4: 

 Campo de golfe de 18 buracos, no qual se incluem tees, greens, fairways, bunkers, roughs, 

lagos; 

 Passadiços; 

 Pontes; 

 Caminhos de Carros de Golfe; 

 Campo de Prática (Driving Range) com respectivo apoio; 

 Zona de Putting Green; 

 Clubhouse (edifício de apoio com balneários/vestiários, restauração e loja de golfe); 

 Centro de Operações de Manutenção (COM). 
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O campo de golfe desenvolve-se em duas voltas de 9 buracos, que partem e chegam na zona onde 

se encontram localizados o Hotel e o Clubhouse. Dadas as características do terreno e tendo em 

conta as modelações a efectuar, foi possível desenhar um campo de golfe sem desníveis exagerados 

e assim permitir uma caminhada no jogo não desgastante para os utentes. 

O campo de prática (driving range) e outras facilidades de treino, nomeadamente dois Putting 

Greens, foram colocados em locais estratégicos, quer morfologicamente quer a nível do próprio 

empreendimento. 

A análise das condicionantes permitiu a optimização da propriedade em termos de aproveitamento 

dos seus recursos para golfe, desenvolvendo-se e adaptando-se o desenho do campo de golfe de 

forma a tirar partido destas áreas naturais. A adaptação ao terreno natural foi objecto de toda a 

concepção, evitando assim o desnecessário aumento de terraplenagens e desmatações. 

A drenagem dos greens será encaminhada para zonas de tratamento de águas. O equipamento de 

manutenção permitirá um sistema de operações que privilegiarão os métodos mecânicos de 

manutenção em detrimento dos químicos. O Centro de Operações de Manutenção (COM) será 

equipado de acordo com os procedimentos ambientais. Os caminhos de golfe e serviço não serão 

impermeabilizados sendo o mais naturalizado possível, através da utilização de saibro para esse 

efeito. 

O projecto não apresenta alternativas, dado que não existem outras hipóteses de localização do 

campo de golfe e considera-se que se atingiu a solução que optimiza a relação entre os valores 

ambientais, sociais e económicos. 

Além dos elementos que compõem o Campo de Golfe, a concretização do projecto implica a 

construção e exploração das seguintes infra-estruturas: 

 Sistema de abastecimento de água potável; 

 Sistema de saneamento; 

 Sistema de irrigação do campo de golfe e restantes espaços verdes; 

 Sistema de drenagem do campo de golfe. 

Pelo seu papel estruturante, destacam-se os sistemas de rega e de drenagem do campo de golfe, 

para os quais foram elaborados Projectos de Especialidade específicos pela empresa GEOdesenho, 

Lda, com base nos quais se efectuam as descrições apresentadas no presente EIA.  
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6  -  EVOLUÇÃO AMBIENTAL DO LOCAL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Na possibilidade do Campo de Golfe deixar de ser explorado, não se prevê qualquer tipo de 

consequência em termos da futura reconversão do mesmo, uma vez que se trata de um tipo de 

projecto que em muito se assemelha a uma actividade de exploração agrícola. 

No decorrer da fase de construção e mesmo durante a exploração não se prevê que se verifiquem 

alterações a nível do solo, uma vez que as actividades de exploração e manutenção não colocam em 

risco a sua fertilidade e qualidade, verifica-se apenas a uma descaracterização parcial da paisagem. 

Uma vez que o terreno em estudo está associado a um empreendimento turístico, pode facilmente 

ser reconvertido numa área verde de lazer, num parque ou jardim.  

Dado que as únicas infra-estruturas associadas ao Campo de Golfe são o ClubHouse e o Centro de 

Operações de Manutenção/ADM, estes podem ser facilmente adaptados/reconvertidos para outro fim, 

ou mesmo demolidos. Quanto aos restantes materiais utilizados, tais como os equipamentos de 

drenagem ou rega, podem ser retirados ou mesmo aproveitados. 

7  -  CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL ACTUAL, PRINCIPAIS IMPACTES E 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PREVISTAS 

Neste capítulo pretende-se descrever, de forma resumida, as principais características ambientais na 

área do campo de golfe – situação de referência, bem como apresentar um resumo dos principais 

impactes positivos e negativos do projecto, associados às fases de construção e de exploração. 

Na análise efectuada não foi considerada a fase de desactivação do Campo de Golfe, dado que não 

se perspectiva que o mesmo venha a ser desactivado. De qualquer forma, poder-se-ia pensar em dois 

cenários possíveis, no caso de uma eventual desactivação do campo de golfe: 

1 - O encerramento do mesmo, com demolição das suas infra-estruturas, em que os impactes 

ambientais previstos seriam os típicos de uma obra de construção civil, e semelhantes aos 

identificados para a fase de construção e seriam temporários, e de curta duração;  

2 - A reconversão do uso original do empreendimento, mantendo ou alterando total ou 

parcialmente as infra-estruturas previstas, em que os impactes estariam associados ao 

uso futuro do terreno, tendo em conta que o tipo de construção do empreendimento limita 

um pouco o uso que se poderia dar ao local, fazendo prever à partida que se mantivesse 

o uso turístico da mesma ou se reconvertesse a zona numa área verde de lazer, num 

parque ou jardim 
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No que respeita à caracterização da situação ambiental actual, do ponto de vista geológico e 
geomorfológico, a área de estudo é sulcada por linhas de água pouco encaixadas e com importantes 

fundos aluviais e apresenta uma morfologia relativamente plana, de baixa altitude, com cotas que 

variam entre os 35 e os 50 m, e uma ligeira pendente para NE, onde é limitada pela Baía do Seixal. 

A geologia da área de estudo é constituída essencialmente por areias, argilas e conglomerados.  

Os principais problemas para a geologia dizem respeito à realização das escavações e também de 

alguns aterros. Estas acções vão afectar as formações geológicas e provocar alterações no relevo 

natural desta zona. Como medida de minimização, as terras resultantes destas acções deverão ser 

utilizadas na modelação da superfície para construção das diferentes infra-estruturas e nos processos 

de recuperação paisagística. 

Os trabalhos de desmatação e de limpeza do terreno vão provocar um aumento da erosão dos solos 

na área de intervenção. De modo a minimizar estes fenómenos recomenda-se que os trabalhos de 

desmatação e de movimentação de terras sejam reduzidos durante os meses de maior pluviosidade. 

O sistema aquífero é constituído por dois subsistemas que se encontram separados por uma camada 

confinante (aquicludo) constituída fundamentalmente por unidades margosas, mais ou menos 

contínuas (atribuídas ao topo do Miocénico/base do Pliocénico), as quais permitem que se verifique 

drenância entre os dois subsistemas. 

De uma forma geral o escoamento das águas subterrâneas na Península de Setúbal dá-se de Sul 

para Norte, com um gradiente muito baixo. Os níveis piezométricos encontram-se muito próximos do 

nível do mar, com ocorrência de alguns valores negativos em áreas onde se verifica uma exploração 

mais acentuada.  

Para a manutenção do campo de golfe, deverá ser utilizado um sistema de controlo de rega, 

controlando a utilização de fertilizantes e pesticidas, utilizando apenas as quantidades necessárias 

para a conservação e manutenção da relva do campo de golfe, evitando assim a contaminação das 

água subterrâneas.  

Será desenvolvido um Plano de Monitorização em diversos pontos do empreendimento, de modo a 

verificar a qualidade das águas subterrâneas.  

Relativamente à água a utilizar na rega do campo de golfe, esta terá origem não só no furo de captação 

existente no local mas também nas águas residuais tratadas provenientes da Estação de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR), reduzindo, desta forma, o volume de água a retirar do aquífero. 
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Do ponto de vista dos solos e aptidão agrícola, os tipos de solos que apresentam maior expressão 

na área de implantação do campo de golfe não apresentam aptidão para agricultura, e têm uma 

ocupação essencialmente de espaços florestais degradados, cortes e novas plantações. 

Apesar das suas características, estes solos podem ser sujeitos a várias beneficiações, tais como 

adição de nutrientes através da fertilização e rega, o que aumenta significativamente o seu potencial 

de aproveitamento, resultando o projecto, neste contexto, em alguns impactes positivos tanto na fase 

de construção como na fase de exploração. 

Os impactes negativos resultarão, essencialmente, das operações de desmatação e limpeza do 

terreno e das movimentações de terras que poderão potenciar fenómenos de erosão hídrica dos 

solos, principalmente durante os períodos de pluviosidade intensa.  

A realização destas operações no menor espaço de tempo possível, e sempre que possível, nos períodos 

menos chuvosos, constitui a principal medida de minimização preconizada para estes impactes. 

Durante a exploração, assume também relevância um controlo eficiente das operações de fertilização, de 

forma a evitar a adição excessiva de nutrientes, que a longo prazo poderá originar fenómenos de salinização 

dos solos, o que constitui um impacte negativo pouco significativo. 

Relativamente ao clima, a proximidade da região em estudo ao Oceano Atlântico e ao Estuário do 

Tejo, é determinante no valor da temperatura média diária do ar (14,3º C), este valor permite 

classificar o clima da região como temperado. No que respeita ao valor médio da amplitude da 

variação anual da temperatura do ar (10,3º C), o clima da região pode ser considerado moderado. Em 

termos de precipitação pode considerar-se como pouco chuvoso. A nível da humidade considera-se 

húmido. Predominam os ventos de Noroeste (26,6%), seguindo-se os ventos de Nordeste (24,4%), 

quanto à velocidade, conclui-se que os ventos mais intensos são os provenientes de Sul (11,8 km/h). 

Dadas as características do projecto em estudo, não se prevêem impactes negativos sobre o clima da 

região, pelo que não são apresentadas medidas de mitigação. 

Em relação aos recursos hídricos, o campo de golfe em análise desenvolve-se na bacia hidrográfica 

do rio Judeu, o qual é afluente directo do rio Coina e sub-afluente do rio Tejo. A área de intervenção é 

delimitada a este pelo rio Judeu (o qual se encontra fora da área de intervenção) e a oeste por um 

afluente do rio Judeu. As linhas de água que ladeiam o campo de golfe apresentam um carácter 

sazonal, ou seja, encontram-se praticamente secas na época mais quente. 



Monteverde 
Golf & Living 

  

 
 

Monteverde Golf & Living – EIA – Projecto de Execução – RESUMO NÃO TÉCNICO 12 

De modo a cumprir o disposto na Lei da Água – Lei nº54/2005, de 15 de Novembro, é salvaguardado no 

presente projecto uma faixa de protecção às linhas de água de 10 metros para cada lado do seu eixo. 

De modo a desenvolver um campo de golfe cujo impacte sobre os recursos hídricos fosse o menor 

possível, considerou-se que 60% da água utilizada na rega será água residual tratada proveniente da 

ETAR de Fernão Ferro (localizada junto ao limite norte do campo de golfe) para a rega do campo de golfe. 

Esta água, conjuntamente com água captada subterraneamente, promoverá a rega das zonas relvadas. 

Para o abastecimento de água para consumo humano, o golfe em estudo recorrá ao sistema público de 

abastecimento que no concelho do Seixal, é da responsabilidade dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da própria Câmara Municipal. 

O consumo de água é um impacte que se verificará aquando da plantação do relvado e da sua 

manutenção. Contudo, numa fase anterior - fase de construção, serão promovidos impactes dos 

quais se destacam os seguintes: possível alteração da qualidade da água, como consequência das 

poeiras libertadas aquando da desmatação e da execução de movimentação de terras e alteração do 

regime de escoamento superficial, como resultado da modelação do terreno e criação de zonas 

preferenciais de escoamento. 

Os impactes referidos podem ser minimizados se se adoptarem medidas de minimização adequadas 

e se a obra se desenvolver tendo em consideração o disposto no Plano de Gestão Ambiental. 

Finalmente e de modo a controlar a eficiência das medidas de minimização consideradas é proposto 

um Plano de Monitorização que permite acompanhar a evolução da qualidade das águas superficiais 

e verificar a possível necessidade de tomar medidas adicionais. 

Para a qualidade do ar, os edifícios que podem ser afectados pelo projecto localizam-se a nascente 

(Pinhal de Frades) e a sul (Fernão Ferro) do projecto. A distância ao campo de golfe varia entre os 20 

e os 100 metros. 

Em termos de fontes poluentes para a qualidade do ar, a sua grande maioria encontra-se a alguns 

quilómetros de distância, nos concelhos de Almada, Seixal, Barreiro e nas regiões de Setúbal e 

Lisboa. Mais próximo do campo de golfe encontra-se a EN378, responsável pela emissão de 

poluentes típicos do tráfego rodoviário. 

A qualidade do ar apresenta, na maioria dos dias, uma boa qualidade para a saúde humana. 

As operações de construção serão, essencialmente, responsáveis pela emissão de partículas para o 

ar. Os impactes resultantes serão sempre muito localizados e pouco significativos, não se esperando 

que alterem a qualidade do ar junto dos edifícios de habitação mais próximos. 



Monteverde 
Golf & Living 

  

 
 

Monteverde Golf & Living – EIA – Projecto de Execução – RESUMO NÃO TÉCNICO 13 

Durante do funcionamento do campo de golfe espera-se que ocorra um ligeiro aumento do tráfego na 

rede viária desta zona. O efeito negativo provocado pelas emissões de poluentes será pouco 

significativo, não alterando a qualidade do ar junto das habitações mais próximas. 

Para o ruído as zonas sensíveis consideradas são os edifícios de habitação pertencentes a Pinhal de 

Frades, localizados a cerca de 100 m do limite nascente do campo de golfe, e os edifícios de 

habitação de Fernão Ferro, localizados a cerca de 20 m do limite sul do campo de golfe. A principal 

fonte de poluição sonora é o tráfego rodoviário da EN378. 

Actualmente os valores do ruído são baixos nos locais mais afastados da EN378 e elevados junto da 

EN378. Os níveis sonoros actuais cumprem os limites regulamentares aplicáveis aos usos previstos 

pelo projecto. 

Durante a construção do campo de golfe são esperados aumentos nos níveis sonoros em resultado 

das actividades de construção. Os efeitos negativos serão temporários, em virtude dessas 

actividades ocorrerem durante curtos períodos e apenas no período diurno (das 08h00 às 18h00). 

As actividades de manutenção do campo de golfe, em particular, o corte de relva, serão responsáveis pelo 

aumento do ruído junto das habitações localizadas ao longo do limite sul (pertencentes a Fernão Ferro) e 

as habitações do próprio empreendimento turístico. Este aumento não será susceptível de gerar níveis 

sonoros acima dos limites regulamentares. Os impactes serão negativos mas pouco significativos.  

No que respeita à gestão de resíduos, verifica-se que a maior fracção de resíduos gerados será na fase 

de construção. Quanto à fase de exploração, haverá a assinalar a produção de resíduos biodegradáveis 

de origem florestal resultantes da limpeza e manutenção do Campo de Golfe. A construção e a exploração 

do campo de golfe darão origem a uma grande variedade de resíduos, representando por si só um 

impacte negativo, uma vez que o transporte, tratamento/valorização e deposição final dos resíduos 

produzidos implica sempre o consumo de recursos (naturais e energéticos). Contudo, mediante a adopção 

de medidas de gestão adequadas, definidas tendo em conta o enquadramento legal aplicável a cada 

tipologia de resíduo produzido, o impacte gerado é pouco significativo. 

Relativamente aos sistemas ecológicos, a área de implantação do campo de golfe situa-se no interior 

do SIC Fernão Ferro / Lagoa de Albufeira (PTCON0054). A Sul e Nascente a envolvente é dominada 

por uma ocupação urbana densa sendo que a Poente a paisagem é dominada pelo pinhal. A área em 

estudo é ocupada por pinhal de pinheiro-bravo, mais ou menos disperso. 

Das espécies vegetais com estatuto de ameaça de ocorrência potencial na área de estudo, apenas 

foi encontrada Thymus capitellatus (tomilho), espécie do Anexo IV da Directiva Habitats, endémica do 
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Centro Sul e do Sudoeste setentrional que suporta níveis altos de perturbação e coloniza clareiras em 

matagais das zonas arenosas. 

Identificaram-se seis habitats naturais – Figura 5: 

 Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) (2150) – Habitat de 
conservação prioritária, ocorre em mosaico junto dos Matos termomediterrânicos pré-
desérticos (5330) constituindo o subcoberto dos pinhais onde não foi efectuada a 
mobilização do terreno; 

 Dunas litorais com Juniperus spp. (2250) - Habitat cuja conservação é prioritária e que 
está representado por zimbrais dominados ou co-dominados por zimbro-galego (Juniperus 
navicularis) e que foi registado apenas em pequenas áreas que foram propositadamente 
preservadas das mobilizações do terreno; 

 Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix (4020) - Habitat 
prioritário - Habitat cuja conservação é prioritária constituído por formações arbustivas 
dominadas por urzes e tojos situadas nas áreas depressionárias com solos húmidos; 

 Matos termomediterrânicos pré-desérticos (5330) – Esta zona caracteriza-se pela 
presença de matos densos, baixos, em tapete, dominados pela carvalhiça (Quercus 
lusitanica). Em grande parte da área de estudo o grau de perturbação é muito elevado, 
exceptuando na parte Este, pelo que não apresenta um grau de maturidade elevado; 

 Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) (91E0) – Habitat de conservação prioritária constituído por bosques paludosos 
de borrazeira-negra (Salix atrocinerea), próprios de solos permanentemente encharcados, com 
acumulação de matéria orgânica, mal drenados e ácidos. 

Para além destes habitats é de assinalar a presença de eucaliptais, pinhais (que ocupam a maior 
parte da are), linhas de água e zonas edificadas.  

No que respeita às comunidades animais há a assinalar a provável presença de dez espécies de 
mamíferos,não apresentando nenhuma delas um estatuto de conservação desfavorável em Portugal, 
estando apenas o morcego-anão incluído no Anexo IV, da Directiva Habitats. A maior diversidade de 
espécies de mamíferos deverá ocorrer ao longo das linhas de água e na interface entre as zonas com 
vegetação natural mais desenvolvidas e o pinhal.  

Na área de estudo deverão ocorrer cinquenta e quatro espécies de aves, a maioria das quais é 
residente, mas apenas uma, o noitibó-cinzento, classificada como Vulnerável, apresenta um estatuto 
de conservação desfavorável em Portugal. Quatro destas espécies estão incluídas no Anexo I da 
Directiva Aves.  
Esta comunidade de aves da área de estudo é constituída essencialmente por espécies cosmopolitas 
e bem adaptadas a níveis moderados de perturbação.  
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Atribuem-se oito espécies de répteis e sete de anfíbios. Nenhum dos répteis apresenta um estatuto 

de conservação desfavorável em Portugal e apenas uma espécie está inserida no Anexo IV da 

Directiva Habitats. Nos anfíbios nenhuma das espécies tem estatuto de ameaça em Portugal mas três 

espécies estão listadas no Anexo IV da mesma Directiva.   

Tal como para os restantes grupos faunísticos as condições prevalecentes quer na área de estudo, 

quer na sua envolvente próxima, não favorecem a utilização desta área por uma comunidade de 

répteis e anfíbios rica e diversificada. 

Os impactes sobre os sistemas ecológicos são genericamente negativos e mais acentuados durante 

a fase de construção. As afectações mais significativas ocorrerão sobre a Flora e a Vegetação, uma 

vez que haverá habitats de conservação prioritária que serão afectados. No entanto estas afectações 

têm genericamente uma magnitude reduzida quer porque as áreas afectadas são reduzidas quer 

ainda porque a extensão original das manchas destes habitats é também reduzida. 

Os impactes sobre a fauna, embora negativos, são genericamente pouco significativos, pois as 

comunidades animais que ali ocorrem estão já muito afectadas pela presença de diversos factores de 

perturbação na envolvente à área de implantação do projecto, sendo por isso dominadas por 

espécies tolerantes à presença humana. Por outro lado, a instalação de lagos contribuirá, ainda que 

de forma modesta, positivamente para a diversificação da fauna da área de estudo. 

As medidas de minimização preconizadas contribuirão para atenuar os efeitos previstos, sem no 

entanto os eliminarem por completo. 

Os trabalhos executados no âmbito do descritor património para a área em estudo demonstraram a 

inexistência de sítios com valor patrimonial. Perante esta situação, constata-se que os impactes 

conhecidos na fase de construção e na fase de exploração serão indeterminados. 

A paisagem em estudo, segundo o Atlas do Ambiente, enquadra-se na região natural do Sado e 

Ribatejo. Em termos ecológicos, corresponde a uma paisagem caracterizada pela presença do 

Pinheiro bravo, do Pinheiro manso, do Zambujeiro, do Carvalho cerquinho e de predominância natural 

do Sobreiro.  

A morfologia da região do concelho do Seixal é bastante suave, destacando-se a área de Fernão 

Ferro, freguesia onde se localiza a área de implantação do campo de golfe em estudo, que se 

desenvolve entre os 29 m a 66 m de altitude. 

A área em estudo localiza-se na periferia de uma grande mancha de pinhal, que se estende desde a 

Verdizela até à estrada N378, limítrofe do terreno do empreendimento “Monteverde Golfe & Living” a este 

e insere-se ainda no Sítio de Interesse Comunitário Fernão Ferro/ Lagoa de Albufeira (PTCON0054).  
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Actualmente, a paisagem é caracterizada pela presença de pinheiros, o Pinus pinaster e o Pinus 

pinea, que coexistem com alguns exemplares de Eucaliptos e formações vegetais ecologicamente 

sensíveis. A área afecta ao campo de golfe não se considera uma paisagem marcante. 

Numa análise pormenorizada da área em estudo com o objectivo de identificar áreas homogéneas, 

conseguem-se identificar três unidades de paisagem a uma escala local, nas quais a morfologia tem 

um papel preponderante, dada a ocupação do solo muito homogénea. As unidades identificadas 

correspondem a: zonas baixas associadas aos vales das linhas de água, onde existe alguma 

vegetação característica, embora, com pouca diversidade, a manter; encostas declivosas superiores 

a 8%, actualmente, revestidas por vegetação autóctone e ecologicamente sensível à excepção da 

encosta da zona norte da área de projecto; e as áreas de cabeços planos, actualmente, revestidas 

por Pinus pinaster e uma mancha mais densa de Pinus pinea a sul.  

Os principais impactes na paisagem resultantes da implantação do projecto do golfe fazem-se sentir 

de forma diferenciada para a fase de construção e para a fase de exploração.  

Assim para a fase de construção existirá uma artificialização e desvalorização da paisagem, devido à 

movimentação de máquinas e equipamentos necessários à própria construção, considerando-se um 

impacte negativo significativo de carácter temporário. 

Na fase de exploração, com a presença física do campo de golfe, estar-se-á perante um impacte 

negativo mais significativo e permanente.  

Analisando o projecto em relação à sensibilidade da paisagem, apenas cerca de 3% das ocorrências 

de projecto, as áreas de jogo, estão projectadas em áreas de sensibilidade elevada; 27% das 

ocorrências encontram-se em áreas de sensibilidade moderada e 12% em sensibilidade reduzida. 

Além disso, pode considerar-se que, apesar de 44% da área de intervenção do projecto do golfe ser 

constituída por áreas de jogo, onde ocorrem as alterações visuais mais significativas na paisagem, 

cerca de 56% são áreas naturais ou semi-naturais, sobretudo nos limites da propriedade, o que em 

termos visuais é um impacte positivo e bastante significativo porque minimiza ou praticamente anula 

a visibilidade do impacte nas áreas envolventes ao projecto. Mesmo os 44% da área de intervenção 

são maioritariamente áreas verdes permeáveis embora com menor diversidade ecológica.  

Desta forma, em termos visuais, o projecto em estudo tem impactes visuais negativos pouco 

significativos. Além disso, consideram-se impactes positivos o enterramento das linhas eléctricas, a 

salvaguarda dos habitats e formações vegetais existentes e, a preservação de mais de metade da 

área com vegetação natural.  
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No entanto, existem alguns impactes negativos que podem ser mitigados através da implementação 

das medidas de minimização durante a fase de obra, que têm como principal objectivo uma melhor 

integração paisagística dos locais intervencionados. 

O uso do solo na Herdade do Rego Travesso é dominado por pinhal bravo (75% da área em 

estudo), a que acresce uma pequena mancha de pinhal manso na zona sul da Herdade (3% da área 

em estudo) e várias manchas de matos (3% da área em estudo). A restante área afecta ao golfe em 

estudo (cerca de 18%) é ocupada por outras formações vegetais de maior sensibilidade ecológica, 

das quais se destacam vários habitats prioritários. 

A zona envolvente da propriedade do Rego Travesso pode dividir-se entre duas tipologias de 

ocupação dos solos distintas: uma zona com elevada densidade de ocupação urbana a nascente e a 

sul da propriedade; e uma zona de características relativamente naturais, a norte e poente da 

herdade, tirando partido do estatuto de conservação conferido pela classificação da área como Sítio 

de Interesse Comunitário no âmbito da rede natura 2000 – Sítio de Fernão Ferro / Lagoa de Albufeira. 

A principal alteração do uso do solo na área em estudo irá consistir no arranque de parte da área 

florestal (cerca de 82% da zona afecta ao golfe), nomeadamente da área do pinhal e dos matos 

termomediterrânicos, e sua reconversão em área de uso recreativo, isto é, em campo de golfe de 18 

buracos, a que acrescem os campos de prática, dois edifícios, dois lagos e diversas estruturas 

associadas. As áreas sensíveis do ponto de vista florístico, onde ocorrem os habitats prioritários 

(somando cerca de 18% da área afecta ao golfe), não serão alvo de qualquer transformação, sendo 

preservadas e enquadradas no layout do campo de golfe como zonas naturais e mantendo o seu uso 

actual.  

O novo uso do solo permite preservar a permeabilidade do solo e contribui para uma melhoria da sua 

qualidade desde que se efectue uma correcta gestão ambiental do campo de golfe. Acresce que o 

layout do campo de golfe foi desenvolvido de forma a preservar todas as formações vegetais de 

maior sensibilidade e classificadas como habitats prioritários (DL nº140/99). Por fim, como medida de 

compensação foi criada uma zona de viveiro de plantas para onde são transplantadas todas as 

espécies protegidas existentes na área a intervencionar de forma a posteriormente serem usadas na 

integração paisagística do projecto. Uma vez concluída a fase de construção, essa zona deverá ser 

deixada para se desenvolver de forma natural, reconstituindo os habitats perdidos na presente 

intervenção.  

Desta forma, classifica-se o impacte gerado nos usos do solo como negativo, permanente e 

irreversível, mas de magnitude reduzida. 
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Do ponto de vista do ordenamento do território e condicionantes, o projecto do Campo de Golfe 

“Monteverde Golf & Living” insere-se na estratégia do PROTAML, obedecendo de um modo geral aos 

objectivos gerais enunciados, ao beneficiar o desenvolvimento do município onde se insere, 

contribuindo para concretizar a consolidação de áreas vitais para a inversão do processo de 

degradação do território e recuperação paisagística do mesmo. Bem como, contribuirá com uma 

oferta qualificadora da região, face à sua excelente localização no contexto das acessibilidades e da 

valorização económica e cultural que induzirá. 

Para além disso, o empreendimento em causa enquadra-se nas orientações consideradas para a 

implementação da Reserva Ecológica Municipal no âmbito do PROTAML, uma vez que se são 

garantidas, através da realização do Plano de Pormenor aprovado, as directrizes de não afectação de 

usos de solo desajustados, preocupações reforçadas através das medidas de protecção do meio 

hídrico expressas no projecto do campo de golfe. 

Ao nível municipal, verifica-se que, de acordo com o PDM do Seixal, a totalidade da área em estudo 

se insere na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UNOP) nº11 (Foros da 

Amora/Verdizela/Pinhal das Freiras). No âmbito do referido PDM foi ainda definida a realização de um 

Plano de Pormenor, denominado PP Rego Travesso, já aprovado pela Assembleia Municipal do 

Seixal, que tem no seu artigo 3º a descrição do Programa funcional e ocupação do solo, onde é 

efectuada a referência à "(…) criação de quatro equipamentos fundamentais: campo de golfe de 18 

buracos, aldeamento turístico, hotel e aparthotel ou apartamentos turísticos." 

Importa referir que o projecto em apreço não abrange áreas classificadas como Reserva Ecológica 

Nacional (REN), de acordo com a carta da REN Nacional e a Carta de Condicionantes do PDM do 

concelho do Seixal.  

Neste âmbito, importa acrescentar que aquando do licenciamento hídrico obtido, as linhas de água e 

lagoas integradas no mesmo foram objecto de análise de sensibilidade pela entidade licenciadora.     

Assim, e uma vez que o Regulamento do Plano de Pormenor do Rego Travesso contempla e propõe 

a localização e implantação do Campo de Golfe, não se considera que se verifiquem impactes ao 

nível do ordenamento do território. 

Relativamente à componente social, o projecto do Campo de Golfe apresenta impactes positivos 
significativos, que se farão sentir, sobretudo, na fase de exploração, contribuindo de forma efectiva 
para o desenvolvimento sustentável do concelho e região e para a melhoria da qualidade de vida na 
área de influência directa e envolvente próxima. 

Para a análise dos impactes cumulativos do projecto identificou-se cada um dos recursos afectados 

pelo mesmo, reflectidos nos descritores ambientais considerados. Analisaram-se os efeitos 
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decorrentes da implantação da nova infra-estrutura, que compreendem os efeitos decorrentes de 

acções ou projectos, que afectem ou possam vir a afectar os mesmos. 

Como projectos previsíveis no futuro e de acordo com as propostas de desenvolvimento 
apresentadas nos instrumentos de gestão territorial em vigor, consideram-se os projectos relativos ao 
Plano de Pormenor da Quinta do Rego Travesso, local onde está inserido o campo de golfe, e ao 
Plano de Pormenor da Zona Norte da Mata de Sesimbra e da Zona Sul Mata de Sesimbra, ambos no 
concelho de Sesimbra. 

Considera-se também relevante a circulação de veículos na área envolvente, designadamente na 
EN378, por ser a principal via de acesso ao Campo de Golfe, a partir da A2 – Auto-Estrada do Sul, o 
que apenas se verificará na fase de exploração. Refere-se que está aprovada e licenciada pelas 
Estadas de Portugal a construção de uma rotunda, ao km 6+000 desta estrada nacional, para acesso 
directo empreendimento. Uma vez que não foi efectuado um estudo de tráfego específico para o 
projecto do campo de golfe não é possível fornecer dados mais detalhados sobre as vias de acesso 
ao mesmo, com excepção dos dados fornecidos pelo projecto da rotunda acima referida. No entanto, 
o previsível aumento da circulação de veículos na EN378 provocará um aumento das emissões de 
poluentes atmosféricos, bem como dos níveis de ruído, característicos do tráfego rodoviário. 

Uma vez que se encontra definida uma rede de caminhos e acessos específicos, dentro da área de 
intervenção, para a circulação de máquinas e pessoas durante a fase de construção, não se prevê 
que se venham a verificar pontos de conflito com a rede viária envolvente  

 

8  -  PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

O Plano de Monitorização tem como principal objectivo acompanhar e avaliar os efeitos no ambiente 
resultantes da implementação do projecto do Campo de Golfe. 

O Plano de Monitorização, deverá ser submetido à Autoridade de AIA, e pormenorizará os locais e 

frequência das amostragens, parâmetros a medir, técnicas e métodos de análise e equipamentos 

necessários, relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores, medidas 

de gestão ambiental a adoptar, periodicidade dos relatórios a apresentar, bem como os mecanismos 

para a sua revisão.  

De acordo com a avaliação efectuada aos diversos descritores analisados no presente Estudo de Impacte 
Ambiental, verifica-se a necessidade de implementar um Programa de Monitorização para os descritores 
Solos, Recursos Hídricos Superficiais, Águas Subterrâneas, Ambiente Sonoro e Sistemas Ecológicos. 
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9  -  CONCLUSÕES 

Após a análise dos descritores ambientais estudados no Estudo de Impacte Ambiental do Campo de 
Golfe “Monteverde Golf & Living”, conclui-se que não se prevêem impactes negativos significativos 
sobre a generalidade dos descritores ambientais.  

De forma geral, considera-se que o projecto mostra preocupação com o ambiente, no sentido de 

permitir uma melhor integração na área, tendo incorporado soluções projectuais que permitem reduzir 

alguns dos impactes negativos mais significativos característicos deste tipo de empreendimentos. 

No entanto, e dado que as fases de construção e exploração do campo de golfe são indutoras de 

alguns impactes negativos (mesmo que pouco significativos), são propostas medidas de minimização, 

que a serem implementadas, permitirão que o saldo global do projecto seja positivo. É proposta ainda 

a monitorização dos descritores solos, recursos hídricos, ruído e sistemas ecológicos – flora, nas 

fases de construção e exploração e são referidas as principais directrizes para o Acompanhamento 

Ambiental da Obra. 

Realçam-se ainda os factores positivos associados ao projecto, nomeadamente a nível 

socioeconómico, uma vez que o impacte que o empreendimento originará a nível local será bastante 

positivo não só pelo aumento da oferta de emprego na zona, como na própria região nos sectores da 

restauração e hotelaria. 


