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1 O QUE É UM RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

O Resumo Não Técnico é um documento em linguagem não técnica, onde se resumem os 

principais resultados do Estudo de Impacte Ambiental referente à instalação de um Campo de 

Golfe, incluindo a descrição: do projecto, da situação actual da zona (situação de referência), 

dos efeitos previstos (impactes) durante as fases de construção e de exploração, das medidas 

propostas de prevenção/minimização dos impactes ambientais e das conclusões. 

 

O conteúdo e os métodos adoptados no Estudo de Impacte Ambiental estão de acordo com a 

legislação de Avaliação de Impacte Ambiental, designadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de Maio e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.  

 

Este resumo fornece também as principais conclusões da realização da obra retiradas do Estudo 

de Impacte Ambiental. Caso o público em geral pretenda uma informação mais detalhada, 

recomenda-se a consulta do Estudo de Impacte Ambiental no Instituto do Ambiente ou na 

Câmara Municipal de Óbidos. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental, elaborado pela IPA - Inovação e Projectos em Ambiente, Lda foi 

iniciado em Maio de 2003, tendo sido concluído em Agosto de 2003. O proponente deste 

projecto é a London Investments, Ltd. 
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2 O QUE É O PROJECTO 

 

O objectivo deste projecto consiste na criação de uma zona de lazer, que poderá surgir como 

uma alternativa saudável ao chamado turismo tradicional (praia) que movimenta um grande 

número de indivíduos, especialmente em determinados períodos do ano, para alguns dos muitos 

pólos turísticos do país. Esta zona de lazer assenta na implantação de um Campo de Golfe de 9 

buracos. Assim, com a implementação deste Campo de Golfe, nesta zona do país (Concelho de 

Óbidos), pretende-se diversificar a oferta turística deste concelho. 

 

De entre os desportos que podem ser praticados na zona do concelho de Óbidos (passeios a pé e 

a cavalo, pesca e alguns desportos náuticos), o golfe irá permitir um contacto mais próximo 

entre o Homem e o Ambiente, e consequentemente um melhor aproveitamento da natureza.  

 

O Campo de Golfe Pérola da Lagoa localiza-se no braço superior da Lagoa de Óbidos (concelho 

de Óbidos, distrito de Leiria) e desenvolver-se-á numa área de 509.000 m2 a Oeste da Lagoa de 

Óbidos, a Norte da Poça das Ferrarias e a Sul da Urbanização do Casalinho. A figura que se 

segue apresenta a localização do projecto ao nível local, regional e nacional. 

 

O projecto apresenta-se a nível de Estudo Prévio, sendo por isso a localização e o desenho 

propostos de carácter indicativo. 

 

O projecto Campo de Golfe do Pérola da Lagoa Country Club consiste na implantação e 

funcionamento de um Campo de Golfe com 9 buracos (9 + 9, par 72).  
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O campo de golfe engloba a construção: 

 

 

- de um clubhouse, que se localizará nas 

imediações da Lagoa de Óbidos, 

aproveitando a estrutura, já degradada, 

do antigo Clube Náutico, que se encontra 

mais ou menos no centro do Campo de 

Golfe (que alojará uma loja de golfe, um 

snack-bar, salas de convívio e uma área 

para armazenamento de equipamento); 

Figura 3 – Clube Náutico 

 

- uma área de manutenção, situada na zona central entre as duas rotundas que efectuam a 

ligação do Campo de Golfe à Urbanização do Casalinho e englobará um edifício de manutenção, 

um tanque de gasóleo ao ar livre ou subterrâneo (para o abastecimento do equipamento de 

manutenção), zona de armazenagem de areia e/ou gravilha, zona de armazenagem para 

quantidades pequenas de químicos e estacionamento para os empregados; 

 

- uma garagem para os buggies, situada na zona de manutenção, e que será utilizada para 

guardar e lavar estes carros; 

 

 
Figura 4 – Estrada principal de acesso ao Campo de Golfe 

- uma área reservada à circulação de 

automóveis, com duas vias, e que 

atravessará todo o campo de Golfe, 

passando pelo edifício de manutenção 

até ao clubhouse, permitindo 

igualmente o acesso à urbanização; 

 

- um lago artificial; 

 

- Três parques de estacionamento, um na entrada do Campo de Golfe, um junto ao clubhouse e 

um terceiro no extremo Este do Campo 
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Antes do início da obra, será instalado o estaleiro de apoio e serão identificadas as áreas a 

desmatar e as zonas de deposição dos materiais a remover. 

 

A fase de construção propriamente dita 

inicia-se com a realização das operações 

de desmatação e limpeza do terreno que 

têm como objectivo deixar toda a zona de 

intervenção limpa (sem resíduos e outros 

materiais aí depositados), de modo a que 

o solo fique liso e acessível, para que se 

procedam às actividades de construção 

que se seguem. 

Figura 5 – Exemplo de uma zona a limpar e a desmatar 

 

Em seguida, realizam-se as operações de terraplenagens por forma a proceder-se à construção 

das várias zonas de jogo e dos lagos, bem como melhorar a estética e a drenagem local. 

 

 
Figura 6 – Zona de jogo 

As operações de construção das zonas 

de jogo, que serão efectuadas 

aproveitando o relevo natural do 

terreno e utilizando as terras 

provenientes das operações de 

terraplenagens e da construção dos 

lagos, englobam a construção de 

greens, tees, fairways, roughs e a 

construção de bunkers. 

 

 

O projecto inclui também a execução de escavações para fundações dos edifícios – clubhouse e 

edifício de manutenção – e a implantação dos sistemas de drenagem e rede de rega, e a 

construção de caminhos pedonais e para buggies. 

 

Durante a fase de exploração serão realizadas operações de manutenção do Campo de Golfe que 

envolvem operações mecânicas de arejamento do solo, fertilização, tratamento fito-sanitário 

(insecticidas, fungicidas e herbicidas), limpeza e pulverização das árvores, manutenção dos 

sistemas de rega e de drenagem, limpeza, controle de tráfego (buggies), manutenção dos 

caminhos para os buggies e dos edifícios a construir, bem como a recolha e envio para destino 

final dos resíduos orgânicos e não orgânicos aí produzidos. As águas residuais domésticas 

decorrentes da operação/laboração do campo de golfe serão encaminhadas para a ETAR que 
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existe no local de inserção do projecto e que irá ser reabilitada e explorada pelas Águas do oeste 

,SA. Sempre que for possível prevê-se a reutilização nas operações de rega do Campo de Golfe, 

das águas provenientes das escorrências da água da chuva e da rega. De igual modo se prevê a 

reutilização na rega do efluente tratado proveniente da ETAR, uma vez que esta foi 

dimensionada para atingir os requisitos de qualidade exigidos legalmente para esse uso.  

Quando não for possível a utilização destas águas na rega do Campo de Golfe estas serão 

descarregadas na ribeira de atravessa a área do projecto e encaminhas para a lagoa. 

 

Ainda para a fase de exploração apresenta-se, no quadro seguinte,  uma estimativa do consumo 

dos materiais previsto para este projecto. 

 

Quadro 1 - Consumos de materiais previsto para a exploração do Campo de Golfe 

Consumo previsto 
Material 

 Unidades 

Água de irrigação 27.264 m3/ano 

Ano de início de 

funcionamento 
21,6 m3/dia 

Água consumida pelos 

visitantes e pelos funcionário Ano de horizonte 

de projecto 
35,4 m3/dia 

Electricidade, considerando os buggies movidos a 

electricidade 
168  MWh 

Fertilizantes e Correctivos 1.265 - 2.000 Kg/(ha.ano) 

 

 

A fase de desactivação, a acontecer, compreende o encerramento das instalações do 

empreendimento e a eventual remoção de algumas das estruturas constituintes do mesmo, 

procedendo-se de seguida a uma integração paisagística da zona abrangida pelo projecto. Em 

muitas das instalações com esta tipologia tal compreende nomeadamente a respectiva 

reconversão e/ou a sua actualização face às situações momentâneas entretanto verificadas.  

 

No âmbito do presente projecto não se consideraram alternativas de projecto, pelas razões a 

seguir especificadas: 

 

i) não se considerou a hipótese de, em alternativa, se considerar um campo de golfe 

de maiores dimensões. Com efeito, muito embora uma verdadeira alternativa a um 

campo de golfe de 9 buracos seja um campo de golfe de 18 buracos (dadas as 

especificidades de desenvolvimento do jogo), em termos ambientais e dadas as 

características da área em estudo (apresentando alguns condicionamentos e 

restrições à implantação de infra-estruturas) tal solução não funcionava como uma 

verdadeira alternativa; 
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ii) poderia ter-se optado, como solução alternativa, num desenho diferente do projecto, 

mantendo contudo a tipologia de um campo de golfe de 9 buracos. No entanto, uma 

vez que o projecto se encontra ainda em fase de Estudo Prévio, considera-se que o 

layout do campo pode ainda ser sujeito a adaptações (resultantes inclusive das 

próprias determinações ambientais resultantes do EIA e do respectivo processo de 

AIA), pelo que não se justifica a apresentação de alternativas. 
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3 QUAL É A SITUAÇÃO ACTUAL 

 

 
Figura 7 – Poça das Ferrarias 

 

A região em que se insere o Campo de 

Golfe Pérola da Lagoa apresenta um 

relevo bastante acentuado, com áreas 

de menor cota a Sul (ao nível do mar) 

e Este do Campo de Golfe – junto à 

Lagoa de Óbidos e à Poça das 

Ferrarias – e as de maior cota a 

Noroeste do Campo. 

 

 

O clima da região é temperado húmido, sendo a velocidade média do vento de 16,7 m/s, com 

direcção dominante de Norte. 

 

Em termos geológicos, a zona caracteriza-se essencialmente por areias, tendo sido observadas 

duas antigas escavações de exploração de inertes de reduzidas dimensões. 

 

Os solos desta zona apresentam 

limitações moderadas severas para uso 

agrícola devendo ser utilizados para 

pastagens, exploração de matos e 

exploração floresta e/ou para floresta de 

protecção. O solo na área de inserção do 

Campo de Golfe apresenta dois tipos de 

ocupação: praia e vegetal. 

 
Figura 8 – Lagoa de Óbidos 

 

A área em estudo, os recursos hídricos inserem-se na Bacia Hidrográfica da Lagoa de Óbidos 

que se encontra englobada no PBHRO - Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste.  
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Este projecto situa-se num dos braços da 

Lagoa de Óbidos e circunda a Poça das 

Ferrarias, as quais constituem locais de 

reprodução de várias espécies. 

 
Figura 9 – Comunicação entre a Lagoa de Óbidos e a Poça 

das Ferrarias 

 

 
Figura 10 – Colónia de aves na Lagoa de Óbidos 

A vegetação da área em estudo 

encontra-se ocupada por pinheiros 

(bravo e manso), alguns eucaliptos e 

matos rasteiros. Este local é também 

bastante importante ao nível das 

aves que aí se reproduzem em 

alturas específicas do ano. 

 

O local onde será construído o Campo Golfe insere-se numa zona onde existe uma boa 

qualidade do ar. 

 

Em termos de paisagem, a zona em estudo situa-se entre os 0 m e os 40 m de altitude. Neste 

local, foram identificados dois tipos de paisagem: área florestal mista densa, vegetação das 

margens da Lagoa e linhas de água (vegetação ripícola), zonas de dunas e floresta aberta, 

pequenas praias e sapal, áreas de matos e áreas sociais.  
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Figura 11 – Área florestal e do mato 

A área florestal mista densa é 

constituída por pinheiro bravo, algumas 

manchas de eucalipto e pinheiro manso 

disperso. 

 

A área de dunas e floresta aberta 

apresenta zonas de areal e de 

pequenas dunas que alojam algumas 

espécies de elevado valor paisagístico 

e ecológico. 

 

Figura 12 - Área de Pinhal junto à praia 

 

A vegetação ripícola encontra-se bem desenvolvida, possuindo na maioria porte arbóreo.  

 

 
Figura 13 – Sapal 

Relativamente às zonas de matos, estas são 

áreas de menor densidade florestal, mais 

abertas, em que os matos baixos são 

compostos por tojo e urze que se 

encontram espalhadas pela área de estudo. 

 

Existem ainda no local em estudo, 

pequenas praias e áreas de sapal, 

consideradas importantes em termos de 

paisagem. 
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Na zona de implantação do projecto foram 

encontrados vários tipos de lixo espalhados: restos 

de comida, embalagens de piqueniques e lixos 

produzidos nas habitações ilegais e temporárias, 

entulhos de demolição, latas vazias de tintas e 

diluentes, pedaços de madeira inutilizada e ainda 

sucatas diversas. 

 

 
Figura 14 - Sucata abandonada 

 

O concelho de Óbidos localiza-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo e enquadra-se na 

denominada sub-região do Oeste. Na freguesia do Vau, aquela onde o projecto se localizará, 

foram observadas actividades agrícolas, existindo alguma actividade ligada directamente à 

Lagoa de Óbidos. Entre estas actividades destaca-se a pesca de enguia e a apanha de bivalves, 

directamente observável, mas de difícil quantificação. 

 

Este território não possui praticamente população residente permanente e em alguns casos, 

existe uma dimensão estritamente rural. O crescimento local baseia-se no turismo da região, 

que se verifica principalmente durante o fim-de-semana e a época balnear. 

 

Não existem aglomerados populacionais na área de implantação do Parque. Perto da zona de 

inserção do Campo de Golfe está em construção a Urbanização do Casalinho. Os 

estabelecimentos urbanos mais próximos são o Casalito (com 6 habitantes) e o Bom Sucesso 

(com 40 habitantes). A freguesia do Vau possui um total de 875 habitantes (dados de 2001), 

maioritariamente empregues nas actividades do sector primário (agricultura e pescas) e terciário 

(turismo). 
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Figura 15 - Edifícios em ruínas do casal agrícola 

denominado Casalinho 

A visita ao local permitiu identificar algumas 

ocorrências de interesse arqueológico. 

Destacam-se as ocorrências de médio na 

área de inserção do projecto: um conjunto 

rural, agrícola, em ruínas, constituído por 

várias habitações construídas em adobe, 

estrutura-dormitório de uma criação de 

patos. 

 

A zona do Campo de Golfe coincide com áreas de Reserva Ecológica Nacional e áreas de espaço 

urbano de desenvolvimento turístico. Prevê-se a ocupação de 9 hectares (em 44) de área 

classificada como Reserva Ecológica Nacional. 
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4 QUE EFEITOS O PROJECTO PODE ORIGINAR E MEDIDAS A APLICAR 

 

Os efeitos provocados pelo projecto decorrem da necessidade de construir o Campo de Golfe, e, 

por isso, das suas principais fases: limpeza do terreno e desmatação das áreas de jogo, 

modelação das áreas de jogo, construção dos caminhos de acesso pedonal e para buggies, 

construção do clubhouse e do edifício de comando. Estas fases tanto podem provocar alguma 

incomodidade, poeiras, ruído, como criar vários postos de trabalho.  

 

As operações como a limpeza e desmatação dos terrenos, construção de caminho de acesso 

para buggies e a modelação das áreas de jogo, têm efeitos negativos importantes ao nível dos 

solos, resultantes da intervenção directa nos mesmos para construção do campo de golfe de 9 

buracos. 

 

Podem existir também efeitos ao nível da vegetação e das aves e animais aí presentes, 

principalmente resultantes da remoção da vegetação, para construção das áreas de jogo. 

 

Uma parte significativa deste projecto desenvolve-se em área de Reserva Ecológica Nacional, 

para a qual terá que ser pedida uma autorização para se proceder à sua utilização, 

(desafectação da área), pelo que surgirá um efeito negativo associado à ocupação desta área. 

 

Na fase de exploração, os principais efeitos surgem das actividades de manutenção do Campo 

de Golfe e da presença das pessoas nesse local. 

 

Das operações de manutenção poderão surgir efeitos negativos e efeitos positivos, uma vez que: 

 

- ruídos, que podem incomodar as populações próximas - Urbanização do Casalinho 

quando estiver habitada - e para as aves e animais que aí habitam - efeito negativo; 

- gestão eficaz dos recursos naturais, uma vez que garantirão o correcto funcionamento 

dos sistemas de drenagem das águas e de rega, bem como manterão a qualidade das 

zonas de jogo – efeito positivo. 

 

Estes efeitos serão mais importantes nas áreas de jogo mais próximas das zonas sensíveis 

(Lagoa de Óbidos e Poça das Ferrarias), que não deverão ser perturbadas. 

 

Ao nível social e económico a instalação de um Campo de Golfe terá efeitos muito positivos, 

tanto ao nível da fase de construção como ao nível da fase de exploração, uma vez que criará 

mais postos de trabalho, bem como constituirá uma fonte de receitas local (contribui para 

acentuar o turismo naquela região). 
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Relativamente à fase de desactivação do projecto, são esperados efeitos negativos decorrentes 

das operações de remoção dos equipamento montados durante a fase de construção e da 

execução dos trabalhos de integração paisagística. Espera-se que ocorra a mesma tipologia de 

impactes que durante a fase de construção uma vez que as operações envolvidas são 

semelhantes. Destes efeitos, poderão destacar-se o aumento da produção de ruído, produção de 

poeiras, aumento de circulação de veículos pesados, contaminação do solo e dos recursos 

hídricos devido à manutenção e abastecimento das máquinas e veículos afectos à obra. 

 

O estudo inclui ainda um conjunto integrado de medidas a adoptar no decorrer das principais 

fases do projecto, destacando-se as de maior importância para a correcta integração ambiental 

do projecto, para além das relativas ao cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável. 

 

Para a fase de construção: 

 

▪ Delimitar as áreas mais sensíveis – Poça das Ferrarias e Lagoa de Óbidos; 

▪ Diminuir o arranque, a destruição e a degradação da vegetação; 

▪ Planear a obra de forma a diminuir a afectação da população e do ambiente em geral; 

▪ Informar a população sobre a obra com painéis informativos, distribuindo folhetos 

específicos e com publicidade nos órgãos de comunicação; 

▪ Facilitar o acesso aos utentes; 

▪ Definir um horário de trabalho adequado, para as actividades de construção; 

▪ Implementar um programa de monitorização que permita uma determinação periódica 

dos níveis de ruído; 

▪ Humedecer as áreas de terreno expostas para diminuir as poeiras emitidas, em especial 

durante as épocas mais secas do ano; 

▪ Implantar sistemas de lavagem dos rodados de todos os veículos e de toda a 

maquinaria de apoio à obra; 

▪ Evitar a emissão e a dispersão de poeiras no estaleiro; 

▪ Delimitar as zonas a serem intervencionadas; 

▪ Garantir que o transporte dos resíduos é acompanhado por uma guia de 

acompanhamento de resíduos devidamente preenchida e de acordo com a legislação em 

vigor; 

▪ Efectuar o acompanhamento arqueológico da obra;  

▪ Garantir que os produtos utilizados e produzidos não se infiltrem. 

▪ Consultar o Instituto dos Resíduos sobre os operadores de armazenagem, tratamento, 

valorização e eliminação dos lixos (resíduos) produzidos na obra; 

▪ Remover, no final da obra, as instalações, os equipamentos, a maquinaria de apoio à 

obra e todos os restantes materiais provenientes da obra; 

▪ Proceder à reposição da situação original. 
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Após finalizar a obra, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística 

dos principais elementos afectados. Destaca-se a reposição do coberto vegetal na zona de 

estaleiro e acessos temporários, a recuperação paisagística da área de intervenção e a plantação 

de espécies herbáceas. 

 

Para a fase de exploração, são propostas as seguintes medidas: 

 

▪ Garantir uma boa manutenção das áreas de jogo;  

▪ Proceder à monitorização da água utilizada na rega do Campo de Golfe; 

▪ Garantir a não infiltração dos produtos adicionados para manutenção das áreas verdes 

nos sistemas naturais; 

▪ Garantir a correcta gestão dos resíduos que são provenientes das actividades de 

manutenção e da frequência do campo de golfe. 

 

Para a fase de desactivação e uma vez que as operações constituintes desta são semelhantes a 

fase de construção, as medidas propostas são praticamente as mesmas que as indicadas esta 

última fase. Contudo, em seguida dá-se ênfase as algumas medidas: 

 

▪ Identificação e separação de todos os resíduos de desmantelamento/demolição dos 

equipamentos e edifícios, seguida do seu confinamento adequado e correcto 

encaminhamento; 

▪ Aplicação das medidas propostas no presente Estudo referentes a estaleiros e fase de 

construção, sempre que aplicáveis; 

▪ Proceder à descompactação dos solos através da injecção de ar, de modo a proporcionar 

as condições necessárias ao desenvolvimento vegetal nas áreas cuja ocupação do solo 

venha a ser alterada. 

▪ Durante a construção, realizar o acompanhamento dos níveis de ruído emitidos devido à 

movimentação de veículos e maquinaria pesada, nas áreas mais sensíveis – núcleos 

habitacionais e ecossistemas sensíveis (Poça das Ferrarias e Lagoa de Óbidos); 

 

Com objectivo de monitorizar e avaliar a eficácia das medidas de mitigação implementadas e, 

consequentemente, o desempenho ambiental da construção/exploração do Campo de Golfe, 

propõe-se a elaboração de programas de monitorização compreendendo os seguintes aspectos: 

 

 Qualidade das águas destinadas à rega (escorrências da chuva e da rega e o efluente 

tratado proveniente da ETAR); 

 Qualidade das águas residuais descarregadas na Lagoa de Óbidos; 

 Qualidade das águas subterrâneas; 

 Características do solo associado à qualidade e quantidade de produtos químicos a 

aplicar (fertilizantes, correctivos e produtos fito-sanitários); 
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 Características da flora e fauna quer na zona de inserção do projecto, quer na sua 

envolvência; 

 Ruído  

 O armazenamento e encaminhamento dos resíduos produzidos. 
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5 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

O plano de monitorização tem como objectivo avaliar e caracterizar o ambiente afectado pela 

implantação do projecto, através de campanhas periódicas de amostragem. 

 

Deste modo, os impactes resultantes das diversas fases do projecto são acompanhados por 

especialistas que se certificam que as medidas de minimização estão correctamente 

implantadas. Para algumas situações pontuais, poderá ser necessário corrigir algumas das 

medidas com o objectivo de minimizar os impactes. 

 

O plano de monitorização efectuado para este estudo considera, para as diversas fases do 

projecto a análise dos seguintes descritores: 

 

− Solos; 

− Factores Biológicos e Ecológicos; 

− Águas Subterrâneas; 

− Águas Superficiais; 

− Ruído. 
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6 SÍNTESE 

 

Os efeitos mais negativos do Campo de Golfe verificam-se temporariamente durante a fase de 

construção, associando-se à criação das áreas de jogo, dos acessos pedonais e para buggies, 

movimentação dos equipamentos e máquinas e da ocupação de terrenos de Reserva Ecológica 

Nacional. Na fase de exploração, a presença do Campo de Golfe constitui uma alteração à 

paisagem natural, o que irá provocar um impacte negativo.  

 

Conclui-se que os efeitos negativos mais significativos ocorrem durante a construção do campo 

de golfe de 9 buracos e são os seguidamente listados: 

 

• Para inserção do Campo de Golfe os actuais usos do solo serão desactivados devido à 

construção das áreas de jogo, do clubhouse, do edifício de manutenção, e das restantes 

infra-estruturas; 

• Em termos de ordenamento, para construção de uma parte das áreas de jogo será 

necessário desafectar uma parte da área de Reserva Ecológica Nacional, sem por em 

risco as zonas sensíveis que existem nas proximidades (Poça das Ferrarias e Lagoa de 

Óbidos)  

• Os resíduos produzidos previstos para o campo de golfe de 9 buracos são, na sua 

maioria terras, que podem ser aproveitadas ainda durante a fase de construção para 

modelação das áreas de jogo. 

 

Para além dos efeitos de carácter negativo existirão também os de carácter positivo que irão 

verificar-se não só na fase de construção como na fase de exploração: 

 

• Relativamente à ocupação dos terrenos, durante a fase de construção serão removidos 

os vários resíduos que se encontram abandonados em toda a área de abrangência do 

projecto, e garantir-se-á uma correcta gestão desses espaços; 

• Em termos sócio-económicos, visto que serão necessários trabalhadores para assegurar 

a construção e o funcionamento do Campo de Golfe e as receitas (directas e indirectas) 

provenientes da implantação deste, a que acrescem os benefícios económicos para a 

região. 

 

Em todo o caso, recomenda-se a adopção de medidas de gestão (através de um Sistema de 

Gestão Ambiental), que assegurem na prática a aplicação das medidas propostas. Assim, as 

medidas propostas aparecem integradas num Programa (de Gestão Ambiental) criado para o 

efeito, devendo ser especificadas aquando da execução do RECAPE (Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projecto de Execução) e contempladas no Caderno de Encargos da Empreitada de 

Construção.  

 


