
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 1

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 

Designação do Projecto: Campo de Golfe de Vila Fria 

Tipologia de Projectos: Turismo Fase em que se 
encontram os Projectos: Projecto de Execução 

Localização: Silves 

Proponente: Eurogolfe, SA – Empreendimento Turístico do Gramacho 

Entidade licenciadora: Câmara Municipal de Silves 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Algarve Data: 7 de Julho de 2009 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Obtenção de título de utilização dos recursos hídricos para todas as utilizações 
previstas na Lei da Água, designadamente passagens hidráulicas, implantação de 
campo de golfe em Domínio Hídrico e infra-estruturas hidráulicas (Lagos), 
captações de água, rejeições de águas residuais, ou quaisquer outras utilizações 
previstas que carecem de autorização à luz do disposto no art.º 62 º da Lei 
58/2005, de 29 de Dezembro. 

2. Preservação integral do núcleo de Linaria algarviana existente, de acordo com as 
medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental. 

3. Cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização 
constantes na presente DIA. 

 

Elementos em fase prévia 
ao licenciamento 

1. Apresentação à Autoridade de AIA da avaliação de impactes nos solos e uso do 
solo e respectivas medidas de minimização, a implementar na fase de 
desactivação do projecto, tendo em vista a eventual reutilização do solo pela 
actividade agrícola. 

2. Apresentação à Autoridade de AIA de um relatório, a entregar até final de 2009, 
com a identificação da fonte de poluição, localização, e se há ou não rejeição de 
águas residuais para o meio receptor (em caso afirmativo, indicação das 
características qualitativas e quantitativas - caudais - e tipo de tratamento 
instalado). 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização: 

Fase de exploração  

1. A aplicação de fitofármacos deverá restringir-se ao mínimo indispensável, devendo dar-se prioridade aos meios 
mecânicos para combate a doenças e pragas nos relvados. A sua aplicação deverá respeitar as instruções de 
segurança definidas nos rótulos e fichas de segurança de cada produto e os respectivos resíduos e embalagens, 
deverão processar-se com o maior cuidado e em locais adequados, de forma a evitarem-se eventuais 
contaminações do solo e subsolo. Deverá ainda utilizar-se, sempre que possível, produtos de reduzida 
solubilidade em água e elevada volatilidade e evitar as aplicações durante períodos com precipitação ou quando 
se prevê que ocorra nas próximas 24 a 48 horas.  

2. A adequada gestão dos relvados implica a aplicação de reduzidas quantidades de fitofármacos, os quais deverão 
só ser administrados quando estritamente necessário. A sua utilização deverá ser apenas em áreas circunscritas 
como método curativo e não como método preventivo em grandes áreas.  

3. Deverão ser adoptadas acções de minimização do consumo de água para rega, nomeadamente através da 
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instalação de um sistema de rega conectado a sensores de humidade, do vento e a uma estação climatológica. O 
tratamento global destes dados, contribuirá assim para uma gestão mais rigorosa e permitirá ajustar a dotação de 
água estritamente necessária, evitando desperdícios.  

4. Deverá ser dada preferência à utilização de produtos fitofarmacêuticos que não contenham substâncias 
classificadas como perigosas e/ou prioritárias no âmbito da Directiva 76/464/CEE, de 4 de Maio de 1976, Directiva 
80/68/CEE, de 17 de Dezembro de 1979 e como substâncias prioritárias de acordo com o Anexo X, da com a 
Directiva 2000/60/CE, de 23 de Outubro de 2000 (Directiva-Quadro da Água) e Directiva 2008/108/CE, de 16 de 
Dezembro de 2008, devendo ser apresentado um plano detalhado da gestão e aplicação de produtos fitofármacos 
e fertilizantes, com indicação das substâncias activas a utilizar. 

5. Quer nos lagos, quer na linha de água não poderão ser ultrapassados os objectivos de qualidade definidos na 
legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de Novembro e 
Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de Outubro). 

6. A armazenagem de combustíveis e de resíduos, nomeadamente os passíveis de contaminarem as águas 
superficiais ou subterrâneas, por lixiviação, deverá ser sempre efectuada em locais devidamente 
impermeabilizados e afastados das linhas de água, nomeadamente fora do Domínio Hídrico. 

7. No que concerne aos produtos agro-químicos deverão: 

a) Ser adoptadas boas práticas de modo a evitar derrame durante a preparação das caldas; 

b) Ser adoptadas boas práticas de aplicação de modo a evitar: 

i. O arrastamento das caldas devido à pulverização durante a aplicação;  

ii. As escorrências devidas a rega ou a precipitação intensiva, verificadas nas zonas onde houve aplicação 
deste tipo de produtos; 

iii. A limpeza do equipamento de aplicação deverá ser efectuada em local devidamente impermeabilizado e 
com drenagem adequada de modo a não ocorrerem extravasamentos para os meios receptores; 

c) A zona do parque de manutenção de máquinas terá de ser devidamente impermeabilizada e na fase de 
exploração, todas as águas provenientes do mesmo (águas de lavagem de equipamentos e águas pluviais), 
dado poderem conter hidrocarbonetos terão de ser encaminhadas para um sistema retentor de óleos. As 
lamas oleosas e os óleos separados terão de ser recolhidos por um operador devidamente licenciado para o 
efeito. 

8. Deve ser garantida a limpeza regular do lago, de modo a evitar os fenómenos de eutrofização e da rede de 
drenagem, para garantir a sua funcionalidade.  

9. Preservação e criação de habitats propícios à ocorrência das espécies de lepidópteros características do local de 
estudo. Desta forma, deve privilegiar-se a utilização nos locais de protecção e enquadramento, assim como em 
zonas ajardinadas, de espécies autóctones, bem adaptadas às condições edafoclimáticas. Complementarmente, 
pode recorrer-se a algumas espécies de origem exógena, sem carácter invasivo, que possam fornecer uma fonte 
adicional de alimentação, nomeadamente espécies como a Budleia davidii, Passiflora sp., Astilbe japónica e 
Clethra alnifolia. 

10. Sempre que possível, deverão ser mantidas todas as manchas de vegetação autóctone, nomeadamente os 
prados e relvados floridos de herbáceas. 

11. Nos acessos, dentro da área do empreendimento, deverão ser colocadas pequenas lombas e limitada a 
velocidade a 50 km/h, nos locais considerados como corredores de passagem de anfíbios, mamíferos, aves e 
répteis, nomeadamente entre os lagos artificiais e as áreas de golfe. Paralelamente, deverá ser instalada 
sinalética informativa, sensibilizando os utentes e visitantes para os valores naturais da área. 

12. Nas zonas de enquadramento, deverão ser mantidas ou instaladas troncos de árvores mortas ou estruturas de 
pedra solta, de modo a providenciar novas áreas de refúgio e abrigos ás espécies de répteis presentes. 

13. Proceder à colocação de caixas-ninhos dimensionadas para as aves para incrementar os locais favoráveis à 
nidificação; à definição de alimentadouros e bebedouros para aumentar a disponibilidade alimentar para as várias 
espécies presentes.  

14. Proceder à criação e potenciação de zonas de vegetação lacustre nas margens do lago, de forma a criar refúgio e 
novas áreas de nidificação para aves aquáticas. 

15. Proceder à colocação de estruturas artificiais para servirem de suporte à ocorrência de colónias de quirópteros 
(morcegos), de forma a aumentar a disponibilidade das áreas de abrigo para esta ordem de mamíferos. 

16. Proceder à manutenção dos dois núcleos da orquídea Anacamptis pyramidalis através da limpeza durante o 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 3

Outono, da vegetação existente sem ocorrer mobilização de solos (pois esta acção para além de poder danificar 
os bolbos existentes, irá induzir a ocorrência da invasora Oxalis pes-caprae). 

17. Deverão ser protegidos os afloramentos rochosos existentes entre as linhas 1 e 2, onde ocorre o Habitat da 
Directiva Habitats 5330 (matos baixos calcícolas – com dominância de Corydothymus capitatus),  

18. O núcleo de Linaria algarviana existente a Sul da linha 1 deverá ser integralmente protegido, através da limpeza 
anual da vegetação existente. Essa acção não deverá contemplar o recurso a mobilização de solos e dever-se-á 
efectuar no período entre Setembro e Janeiro. 

19. Nas zonas de enquadramento, espaços ajardinados e roughs, deverá recorrer-se a material vegetal autóctone, 
garantindo a salvaguarda do património florístico regional e consequentemente a melhor adaptação das espécies 
utilizadas às condições edafoclimáticas locais 

20. - Deverá fazer-se o reforço da plantação arbórea e arbustiva nas zonas não intervencionadas pelas linhas de 
golfe e que se encontrem degradadas, de forma a melhorar a sua integração na paisagem envolvente, utilizando 
espécies arbóreas e arbustivas autóctones. 

21. Realização de prospecção arqueológica sistemática aquando da desmatação e acompanhamento arqueológico 
integral e permanente de todas as acções de escavação no subsolo, movimentação de terras ou desmatação nas 
áreas que ainda não foram intervencionadas. 

22. Para o património etnográfico, deve ser realizado um registo fotográfico antes da sua afectação, seja este o 
desmantelamento ou a recuperação do imóvel com fins turísticos. 

23. No caso de ser afectado ou recuperado, no âmbito da implantação do projecto (infra-estruturas associadas, 
projectos complementares e demolições e/ou restauros do património etnográfico), deve ser aplicado: 

24. No que refere aos Sítios arqueológicos nº 2 e 3, proceder à realização de algumas sondagens manuais (no caso 
do n.º 2 no local originário dos materiais arqueológicos encontrados). 

25. No que se refere aos Sítios Etnográficos nº 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 18 e imóvel junto do 19, proceder ao 
registo gráfico e fotográfico pormenorizado e memória descritiva das estruturas (onde se inclua um 
estabelecimento e caracterização das suas diferentes fases de edificação e a determinação das suas 
componentes e técnicas construtivas), antes da sua afectação, sejam este o desmantelamento ou a recuperação 
do imóvel com fins turísticos. Nesta situação, sempre que possível, preservar as estruturas in situ (consolidadas, 
restauradas e integradas no projecto). 

26. No que se refere ao Sítio nº 19 – Estação Arqueológica de Vila Fria (IIP), deverá proceder-se à implementação de 
um Projecto de valorização do sítio arqueológico articulado com a casa rural anexa e que inclua:  

− A realização de uma escavação em área nos dois núcleos da vila romana de Vila Fria de 200 m2 com o 
objectivo de compreender as estruturas identificadas na prospecção geofísica. 

− Um percurso de visita do sítio e a respectiva interpretação/explicação na casa rural, (onde também se pode 
incluir os valores da arquitectura tradicional/património etnográfico enquanto elementos de uma paisagem 
cultural). 

− Um plano de manutenção e monitorização dos vestígios arqueológicos. 

− Uma proposta de redelimitação da Zona Especial de Protecção deste IIP.   

27. Deverá ainda estar previsto uma articulação entre este Projecto e o Museu Municipal de Arqueologia de Silves 
com a perspectiva de criação de um núcleo museológico. 

28. Quanto aos trabalhos complementares de remodelação da Casa do Clube e do edifício de manutenção, os 
resíduos gerados, incluindo terras de escavação, têm de ser encaminhados para operadores autorizados para a 
sua gestão. 

29. As aparas de relva devem permanecer nas linhas de jogo e os ramos provenientes da limpeza das árvores depois 
de destroçados devem ser incorporados no solo com vista à sua valorização e à fertilização dos solos. 

30. A armazenagem temporária de óleos usados (óleos hidráulicos separados dos óleos de motor) deve ser 
efectuada em recipiente estanque e fechado (ex. bidão de 200L), em local impermeabilizado, coberto, plano e 
estável, com bacia de retenção de derrames acidentais. 

31. Sempre que exequível, utilizar produtos a granel ou em embalagens industriais e a entrega é feita ao fornecedor 
para posterior reutilização. 

32. Os recipientes que tenham contido fitofármacos líquidos devem ser lavados com água da formulação. 
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33. Os resíduos de sucatas deverão ser triados consoante a sua tipologia (ferrosos e não ferrosos). 

34. Deverá ser facultada aos trabalhadores formação específica em gestão ambiental (ex. operadores de máquinas, 
mecânicos e executantes das operações com aplicação de fitofármacos). 

35. Os resíduos produzidos (perigosos e não perigosos) deverão ser classificados e separados de acordo com a Lista 
Europeia de Resíduos (LER) e posteriormente entregues a entidades devidamente licenciadas para a sua gestão. 

36. Deverá proceder-se à manutenção periódica do parque de máquinas de modo a que o ruído emitido pelas 
máquinas nas operações de manutenção do campo de golfe seja reduzido. 

37. As máquinas de manutenção do campo de golfe e os buggies deverão possuir as fichas de potência sonora 
emitida. 

38. Deverá ser plantada uma barreira acústica junto à via ferroviária e rede rodoviária existente: CM1155, a EM529 e 
VNC118. 

39. Deverá haver controlo da velocidade de circulação dos veículos no interior da área de intervenção. 

40. Tendo em conta que ainda poderão ser realizadas obras de construções e/ou remodelações, e sempre que seja 
necessária a instalação de água quente, deverá ser preferencialmente utilizado o sistema solar em alternativa ao 
sistema de queima de combustível. 

41. Durante os trabalhos complementares de remodelação da Casa do Clube e do edifício de manutenção, todas as 
zonas de circulação de pavimento em terra batida, deverão ser regados com a frequência adequada às condições 
meteorológicas.  

Programas de Monitorização 

Os programas de monitorização deverão tomar em consideração os aspectos seguidamente descritos. Os Relatórios 
de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando a estrutura prevista no Anexo V da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a periodicidade fixada para cada um dos factores ambientais. 

Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais 

 Deverá ser implementada uma estação metrológica, de modo a minimizar os gastos de água de rega do Campo de 
Golfe. 

 Deverá ser monitorizada anualmente a salinização dos solos.  

 Na perspectiva da prática de uma boa gestão ambiental, deve ser elaborado e implementado um Plano de 
Fertilização dos Solos, com periodicidade anual, articulando as necessidades nutritivas (análises aos solos) com a 
precipitação e a frequência e quantitativos de rega.  

 Quanto aos aspectos qualitativos, deverá proceder-se a uma monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais – 
água do Lago, que é proveniente da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão, com 
uma periodicidade mínima semestral, avaliando os parâmetros estipulados no Anexo XVI – Qualidade das águas 
destinadas à rega do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.  

 Caso se continue a prever a utilização de substâncias perigosas para o meio aquático (situação excepcional), o 
programa de monitorização a implementar na fase de exploração, deverá englobar essas substâncias: 

− Com uma frequência de amostragem semestral no Barranco da Vila Fria, a jusante da área de influência do 
campo e nos lagos; 

− Com uma frequência de amostragem anual nas águas subterrâneas. 

 O plano de monitorização deverá, ainda, contemplar os seguintes parâmetros: 

Locais Parâmetros Periodicidade 
Azoto total, nitratos e fósforo total Trimestral  

Linha de água (a montante e a jusante 
da área do golfe) 

CQO e Fenóis Semestral 

Águas Subterrâneas Azoto total, nitratos e fósforo total Semestral 

 A área em estudo está localizada sob o aquífero de Querença Silves, logo torna-se necessário a realização de 
análises à qualidade das águas dos dois furos existentes, de modo a despistar focos de poluição provenientes da 
gestão do Campo de Golfe. 
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Fauna 

Deverá proceder-se à monitorização das espécies da fauna existentes na área de intervenção do Projecto.  

No que respeita à avifauna, deverá ser elaborado um plano de monitorização por um período mínimo de três anos, 
durante a época de reprodução e no Inverno. No caso dos répteis e anfíbios deverão ser efectuados levantamentos 
sistemáticos no terreno, de modo, a conhecer a evolução da composição específica das respectivas comunidades. 

Flora 

Deverá proceder-se à gestão activa e respectiva monitorização, de algumas plantas, com elevado valor patrimonial, 
correndo-se o risco de se estar a contribuir para o seu desaparecimento, uma vez que apenas poderão viver nos 
estádios intermédios da sucessão ecológica, isto é mais ou menos afastados da formação climácica. O plano de 
monitorização deverá disponibilizar informações sobre a qualidade envolvente dos habitats e sobre os pontuais 
problemas de gestão. 

A medida geral a adoptar na flora e fauna é a implantação correcta de um Sistema de Gestão Ambiental, no qual um 
dos pilares seja a preservação da natureza.  

Património 

Na fase de exploração, deverá ser implementado um plano de manutenção e monitorização dos vestígios 
arqueológicos do Sítio nº 19 – Estação Arqueológica de Vila Fria (IIP) com o objectivo de verificar a conservação e 
manter visitáveis os vestígios arqueológicos.  

Resíduos 

Quantificação dos resíduos produzidos, classificando-os quanto ao código LER, perigosidade, condições de 
armazenagem temporária e destino final. 

Deverá ser apresentado anualmente à CCDR-Algarve, até 30 de Março do ano seguinte, a que se reportam os dados, 
um relatório sobre a gestão de resíduos da infra-estrutura, com indicação de quantidades e tipo de resíduos geridos, 
de acordo com o respectivo código LER, bem como o destino dos mesmos. 

Ruído 

Na fase de exploração, deverá ser implementado um plano que permita monitorizar os níveis de ruído gerados pelas 
operações de manutenção do campo de golfe e pelo acréscimo de tráfego rodoviário associado.  

 
Validade da DIA: 7 de Julho de 2011 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA  

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do procedimento de AIA: 

• Inicio do procedimento de AIA a 17.05.2008; 

• Análise global do EIA de forma a avaliar a sua conformidade, tendo em 
consideração as disposições do art.º 12.º do Decreto – Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005; 

• Solicitação de elementos adicionais a 27-06-2008 (Ofício n.º DSLCNI-2008-
004217), ao abrigo do n.º 6 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, tendo o requerente 
solicitado a 24-09-2008 a prorrogação do prazo por mais 30 dias; 

• A 27-10-2008, são entregues os elementos pedidos, que davam resposta às 
questões de recursos hídricos; ambiente sonoro; qualidade do ar; ordenamento do 
território; património arqueológico e socioeconomia. 

• A 31-10-2008 é solicitado pelo requerente, a suspensão do prazo, ao abrigo do n.º 
5 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro, para entrega de novos elementos, referentes a 
questões do ruído, recursos hídricos e património, num prazo de 120 dias; 

• Análise dos novos elementos de resposta recebidos a 16-02-2009; 

• Deliberação sobre a conformidade do EIA a 25-02-2009 (Ofício n.º AMB-2009-
000191); 

• Solicitação de pareceres a 5-03-2009 a entidades externas à CA (Direcção 
Regional de Agricultura do Algarve, Turismo de Portugal, IP, e Câmara Municipal 
de Silves) de forma a melhor habilitar a análise da CA em algumas áreas 
específicas, encontrando-se os contributos recebidos em anexo; 

• Realização da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 23 de 
Março a 20 de Abril de 2009; 

• Realização de uma visita de reconhecimento ao local de implantação do 
empreendimento efectuada no dia 01-04-2009, onde estiveram presentes 
representantes do projectista e da empresa responsável pelo EIA, do proponente 
e os representantes da CA; 

• Análise dos pareceres externos recebidos e sua integração no parecer técnico 
final; 

• Elaboração do parecer técnico final da CA, tendo por base a realização da visita 
de reconhecimento, a análise dos resultados da Consulta Publica, a apreciação 
técnica do EIA em sede de CA e o conteúdo dos pareceres solicitados; 

• Elaboração da proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 3248, 
de 18.06.2009); 

• Emissão da DIA. 

 

Pareceres Externos 

• O Turismo de Portugal, I.P, salienta no seu parecer o interesse turístico da 
concretização deste projecto, em convergência com os objectivos enunciados no 
Plano Estratégico Nacional do Turismo (RCM n.º 53/2007, de 4/4), que aponta o 
Algarve como uma das regiões prioritárias para investimento no golfe, tendo 
emitido a “Declaração de Interesse para o Turismo n.º 37/2004, de 15 de 
Setembro para o percurso de 18 buracos, englobado na 1ª fase do NDT de Vila 
Fria, condicionado à existência de infra-estruturas de apoio ao golfe (clubhouse) e 
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à concretização dos empreendimentos turísticos previstos na 2ª fase 
(estabelecimento hoteleiro e apartamentos turísticos)”. 

Considera, ainda que o impacte sócio-económico positivo previsto decorrente da 
criação de emprego directo e indirecto, não deve ser dissociado da componente 
do alojamento turístico de categoria superior previsto no NDT de Vila Fria. 

• A Direcção Regional de Agricultura do Algarve (DRAA), considera que a análise 
dos descritores ambientais e a avaliação de impactes, devia ter incidido não só 
nas fases de construção e de exploração, mas também na fase de desactivação 
do campo de golfe e após definição do período de vida útil do mesmo. 

Face ao teor deste parecer, consta da presente DIA o elemento n.º 1 a entregar 
em fase prévia ao licenciamento. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No período de consulta pública, não foi recebido nenhum parecer ou comentário ao 
EIA 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de seguida 
os principais aspectos. 

O projecto em análise encontra-se previsto e devidamente enquadrado no Plano de 
Urbanização do Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Vila Fria, AAT n.º 4, Silves, 
publicado no Diário da Republica, 2ª série – n.º 8, pelo Aviso n.º 1118/2008, de 11 de 
Janeiro de 2008, actualmente em vigor, que definiu o Núcleo de Desenvolvimento 
Turístico (NDT) e a sua ocupação. Na área de intervenção do PU, encontra-se em 
vigor o Plano Director Municipal de Silves, ratificado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 161/95, de 28 de Setembro e o Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Algarve aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/07, de 
3 de Agosto. 

O projecto está integrado num empreendimento de natureza turística – NDT da 
Herdade de Vila Fria, considerado estruturante, por produzir efeitos potenciadores na 
modernização da economia nacional e contribuir para a dinamização sócio-económica 
do concelho de Silves. A área total do NDT da Herdade de Vila Fria é de 171 ha, 
dividindo-se em 144,5 ha de área não urbanizável e 25,6 ha de área urbanizável. O 
Alojamento Turístico tem como base a dotação de camas atribuída ao NDT – 1.000 
camas, que serão distribuídas por um Estabelecimento Hoteleiro de 4 ou 5 estrelas e 2 
meios Complementares de Alojamento Turístico.  

De acordo com o Parecer da CA, o projecto em apreço já se encontra construído, 
tendo os trabalhos de construção sido iniciados em Fevereiro de 2005. 

O projecto criou um número significativo de postos de trabalho directo e indirecto, O 
emprego directo é na ordem dos 15 postos de trabalho, originado indirectamente 5 
vezes mais empregos que os directos previstos.  

Este projecto constitui um importante estimulo, directo e indirecto para as actividades 
económicas, exigindo um elevado volume de investimento afecto às diferentes 
empreitadas, fornecimento de materiais e equipamentos, promovendo ainda uma 
qualificação da mão de obra regional e mais valia educacional e profissional do 
concelho e região.  

O projecto, para além de cumprir as disposições constantes dos instrumentos de 
gestão territorial aplicáveis, vai igualmente ao encontro dos planos estratégicos 
regionais e nacionais para a actividade turística, expressos nos documentos 
programáticos como o Quadro de Referência Estratégico Nacional, 2007-2013, o Plano 
Operacional PO Algarve 21, o PROT Algarve, ou o Plano Estratégico Nacional do 
Turismo (PENT), que atribuem ao cluster Turismo e Lazer e ao Golfe em particular, o 
papel de produto estratégico para a Região. 

Deste modo, este Projecto insere-se numa política activa e dinamizadora, de oferta e 
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sustentabilidade da actividade turística algarvia, proporcionando a redução do seu 
carácter marcadamente sazonal, uma vez que a “época alta” do golfe, coincide em 
parte com a “época baixa” do turismo balnear, baseada no respeito pelo ordenamento 
do território, tendo como intuito a promoção do desenvolvimento sustentável do 
Concelho e da projecção da imagem da região ou até do país. 

Na sua área de implantação não se registam valores naturais relevantes, à excepção 
do núcleo de Linaria algarviana que deverá ser integralmente protegido, através da 
condicionante 2 e da medida de minimização n.º 18.  

De acordo com a avaliação efectuada, e sendo que a zona corresponde a uma área 
agrícola abandonada, o projecto em apreço não induz, na maior parte dos factores 
ambientais, impactes negativos significativos. 

Face ao exposto, e ponderados os impactes negativos e positivos expectáveis 
decorrentes da implantação do projecto em avaliação, em que os impactes negativos 
são susceptíveis de minimização, resulta que o projecto “Campo de Golfe de Vila Fria” 
poderá ser aprovado, desde que cumpridas as condições constantes da presente DIA. 
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