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Integração Paisagística das áreas não relvadas,
1. INTRODUÇÃO

Projecto para construção dos lagos, Projecto do

O Resumo Não Técnico (RNT) constitui, nos

Centro de Manutenção e Casas de Apoio e

termos da legislação comunitária e nacional

Projecto de infra-estruturas hidráulicas para

sobre a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),

abastecimento do sistema de rega.

uma das peças do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA). Um EIA é constituído por RNT, Relatório

O

Projecto

de

Execução

reflecte

Síntese e Anexos). Neste documento são

detalhadamente a intenção do promotor no que

resumidos os principais resultados do EIA

se refere à implantação do campo de golfe e

referente ao Projecto de Execução do Campo

permite definir com rigor a modelação do

de Golfe da Área de Desenvolvimento Turístico

terreno, os materiais e espécies de flora a

3, localizado na Herdade da Comporta.

utilizar, bem como a sua quantificação.

O proponente do projecto, a empresa Herdade

O Projecto de Execução do campo de golfe é

da Comporta – Fundo de Investimento

sujeito ao procedimento de Avaliação de

Imobiliário Fechado, pretende construir um

Impacte Ambiental por se enquadrar no âmbito

campo de golfe com 18 buracos na Área de

do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio

Desenvolvimento Turístico 3 (ADT3), localizada

(alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º

na Herdade da Comporta, freguesia de

197/2005, de 8 de Novembro), nos termos da

Carvalhal, concelho de Grândola, em lotes da

alínea f), do n.º 12 do Anexo II (campo de golfe

sua propriedade localizados no Loteamento

com 18 buracos localizado, parcialmente, em

urbano (Loteamento n.º 5-A/08) e em Plano de

área sensível).

Municipal de Ordenamento do Território (Plano
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) teve início

de Pormenor - PP da ADT3), ambos aprovados

em Outubro de 2008 e concluiu-se em Fevereiro

em Assembleia Municipal da Câmara Municipal

de 2010, tendo sido efectuado pela empresa

de Grândola.

Outras Paisagens – Projectos de Arquitectura
Paisagista Unipessoal, Lda.

O projecto do campo de golfe encontra-se em
fase de Projecto de Execução.
O Projecto de Execução destina-se a submeter
a intenção da proponente, a Herdade da
Comporta, à apreciação da Câmara Municipal
de Grândola. As peças constituintes do projecto
de Execução do Campo de Golfe incluem:
Projecto de Arquitectura do Golfe, Projecto de
Rega, Projecto de Drenagem, Projecto de
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3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO
.

Proposta de
Projecto de
Execução

PROJECTO

Descrição do projecto e
alternativas consideradas

A Herdade

Analise de potenciais
impactes e respectivas
medidas de mitigação

Avaliação de
Impacte
Ambiental

- Fundo

de

Investimento Imobiliário Fechado ao propor este
projecto tem como objectivo principal aumentar

Analise das propostas de
programas de
monitorização e medidas
de gestão ambiental para a
fase de construção e
operação do campo de
golfe

Declaração de
Impacte
Ambiental (DIA)

da Comporta

a quantidade e qualidade da oferta de
equipamentos para a prática do golfe na
Região do Alentejo Litoral, proporcionando
ainda a oferta de um equipamento com
qualidade para a prática de competições
desportivas de nível internacional.

Licenciamento
Implementação das
medidas de gestão
ambiental e Programas de
Monitorização
estabelecidas na DIA

Construção

Exploração

Desactivação

Do ponto de vista estratégico, a construção
deste campo de golfe conjuntamente com a
promoção de intervenções que visam o

Elaboração de Relatórios
de Monitorização
Ambiental para envio à
CCDR Alentejo

desenvolvimento turístico da Herdade da

Auditorias externas
efectuadas pela CCDR
Alentejo para verificação
da conformidade com a
Declaração de Impacte
Ambiental

alentejana através da instalação de um conjunto

Comporta, contribui para cumprimento do
objectivo de desenvolvimento turístico da costa
de empreendimentos turísticos e de serviços e
equipamentos complementares de elevada
qualidade, implicando necessariamente uma
alteração do perfil e do posicionamento da

Figura 1 – Esquema do processo de Avaliação de Impacte

oferta turística da região.

Ambiental e Pós – Avaliação aplicada à implementação do
projecto do campo de golfe.

4. ENQUADRAMENTO LEGAL
A

área

do

Loteamento

urbano,

e

consequentemente a área de implantação do
2. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO

campo de golfe, encontra-se abrangida por

O campo de golfe localizar-se-á nos lotes 4,5 e

Plano Municipal de Ordenamento do Território –

6 do Loteamento urbano inserido na ADT3,

o Plano de Pormenor (PP) da ADT3. O PP da

Herdade da Comporta, freguesia de Carvalhal,
concelho

de

Grândola

-

Desenho

ADT3, e consequentemente o Loteamento

1

urbano, por se localizar parcialmente dentro do

(Localização).

Sitio de Importância Comunitária (SIC)
Comporta - Galé (PTCON00034), ao abrigo da
Portaria n.º 829/2007 de 1 de Agosto, foi objecto
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de um Estudo de Incidências Ambientais

de medidas de divulgação e educação

(EIncA), o qual obteve por parte do Instituto de

ambiental;

Conservação da Natureza e Biodiversidade
A área do PLANO DE PORMENOR da ADT3 foi

(ICNB) parecer favorável condicionado a) ao

sujeita a operação urbanística de Loteamento

reconhecimento da inexistência de alternativas

com vista à individualização dos macro lotes,

ao projecto apresentado, b) ao reconhecimento

tendo a mesma merecido a aprovação da

de relevante interesse público e c) ao
cumprimento

de

determinadas

Câmara Municipal de Grândola, em reunião de

medidas

Câmara realizada no dia 14 de Agosto de 2008.

ambientais compensatórias - Desenho 2
(Localização do Loteamento urbano da ADT3

A Câmara Municipal de Grândola aprovou a 16

no SIC Comporta-Galé), direccionadas à

de Julho 2009 o pedido de Comunicação Prévia

conservação

espécies

de Execução de Obras de Urbanização, o qual

classificadas, à aplicação de medidas de

inclui a Estação de Tratamento de Águas

divulgação e educação ambiental, esntre outras.

Residuais (ETAR) e Reservatórios associados

de

habitats

e

aos Furos de abastecimento do Loteamento.

O reconhecimento da ausência de soluções
alternativas e da sua necessidade por razões

O campo de golfe constitui uma instalação

imperativas

público,

desportiva especializada, sendo a entidade

incluindo de natureza social e económica, e o

licenciadora ou competente para a autorização

estabelecimento

do projecto a Câmara Municipal de Grândola.

de

reconhecimento
das

respectivas

medidas

compensatórias consta de Despacho Conjunto
do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do

O processo do pedido de licenciamento

Território e do Desenvolvimento Regional e do

culminará com a emissão da respectiva

Ministro da Economia e da Inovação, emitido a

Declaração

7 de Dezembro de 2007 e publicado no

consequente atribuição, por parte da Câmara

Despacho n.º 2173/2008, de 23 de Janeiro.

Municipal de Grândola, da licença para a

de

Impacte

Ambiental

e

realização do campo de golfe
De acordo com o Despacho Conjunto, o
promotor do campo de golfe fica obrigado à
implementação de uma área de compensação
com 254 ha, localizada a Norte, na Herdade da
5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO DO CAMPO

Comporta, para intervenção direccionada à

DE GOLFE

conservação de habitats. Fica ainda obrigado à
aplicação de medidas integradas no programa

O Projecto de Execução do Campo de Golfe da

de controlo de acessos às áreas naturais e

ADT3 visa a construção de um campo de golfe

florestais do sítio Comporta -Galé; e à aplicação
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com 18 buracos, com uma área relvada de 30,2

de máxima de ocupação de 140 jogadores em

ha inserida numa área total de 88,8 ha.

campo/dia.

O campo de golfe é constituído por áreas

No

relvadas, áreas de integração paisagística

consideradas não só as regras gerais de

envolventes, dois lagos e as infra-estruturas

segurança do golfe como também as normas

necessárias ao seu funcionamento

específicas do Instituto do Desporto de Portugal,

desenvolvimento

do

projecto

foram

I.P. (IDP), de forma a garantir a segurança quer
Área relvada
Área a manter
Área a requalificar
Lagos e áreas adjacentes com
vegetação ripícula
 Caminhos e instalações de
apoio





30,2 ha
17 ha
31 ha

dos utentes quer das estruturas localizadas no

3,2 ha

As áreas de integração paisagística das áreas

7,4 ha

não relvadas ocupam cerca de 54% da área

exterior do campo de golfe.

total afecta ao campo de golfe e integram
algumas espécies arbóreas e áreas naturais que
lagos e áreas
adjacentes
com
vegetação
ripícula
4%

serão mantidas na envolvente das áreas

caminhos e
instalações
de apoio
8%

relvadas do campo de golfe, contribuindo deste
modo para a preservação da vegetação
área relvada
34%

natural e incremento da Biodiversidade local.

área a
regenerar
35%

área a
manter
19%

O Projecto de Execução do Campo de Golfe
integra o parque de estacionamento, instalações
de apoio à manutenção do campo de golfe,
instalações de apoio ao jogador, bem como

Figura 2 – Exemplo de área de matos bem conservados

percursos pedonais e de circulação de viaturas

da Calluna – Ulicetea ocorrentes nas futuras áreas de

de manutenção, segurança e transporte de

enquadramento das áreas relvadas (Agosto de 2009).

utentes do golfe - Desenho3 (Planta do Campo

A distribuição da vegetação, em particular das

de Golfe).

árvores, obedeceu a critérios de adaptabilidade

O número estimado de utentes é da ordem dos

biofísica, criação e reforço de enfiamentos

10.000 a 20.000 jogadores/ano, para uma taxa

visuais, segurança e conforto dos jogadores. As
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espécies

arbóreas

escolhidas

serão

representando o Projecto Execução final o

predominantemente autóctones, tais como:
Oliveiras,

Carrascos,

Cerquinho,

Sobreiros,

Medronheiro

e

reflexo da analise efectuada.

Carvalho

Relativamente a aspectos relacionados com a

pontualmente

gestão e salvaguarda do património natural na

pinheiro manso e alfarrobeira.

área do campo de golfe, a Herdade da
Comporta - Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado decidiu aderir ao Programa Ouro –
Gold Signature Program, da organização não
governamental Audubon International, com
sede New York.
A Audubon International é uma organização
americana sem fins lucrativos que desenvolveu
programas de certificação ambiental para
campos de golfe e resorts/comunidades, entre

Figura 3 – Exemplo de um campo de golfe de 18 buracos

outros. O Programa Ouro fornece meios para

localizado em área de pinhal (campo de golfe de

efectuar o planeamento ambiental adequado do

Montebelo, Portugal)

campo de golfe. O programa ajuda o
6. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

proprietário a projectar o campo de golfe tendo

Durante a fase de elaboração do Projecto de

em conta as características ambientais do local

Execução e do respectivo EIA foram assim

de modo que os objectivos, tanto económicos

analisadas as potenciais alternativas referentes

como ambientais, sejam alcançados. Com a

a:

concretização da construção do campo de golfe,
 Desenho ecológico do campo de golfe

o envolvimento no Programa Ouro da Audubon

(áreas a renaturalizar versus áreas a

assegura que os gestores aplicam práticas

ocupar com relva),

sustentáveis de gestão de recursos naturais a

 Espécies de relva (espécies adaptadas

longo prazo da propriedade.

às condições edafoclimáticas do local e
No âmbito da implementação do Programa Ouro

às origens de águas disponíveis para

foi necessário efectuar o desenho ecológico do

rega),

campo de golfe. Neste contexto, foram

 Origens de água (furos ou Estação de

realizadas visitas ao terreno para análise dos

Tratamento de Águas Residuais - ETAR),

seus valores ecológicos e identificação de

 Drenagem das áreas de jogo e lagos

potenciais origens de água para a rega do

(bacias de dissipação ou pontos de

campo de golfe.

infiltração directa no solo),
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Só foi permitida a drenagem das áreas
relvadas se efectuada através de
bacias de dissipação, com ajuda de
biofiltros.

O Projecto considerou ainda 3 alternativas em
relação ao tipo de relvas a utilizar no campo de
Figura 4 – Esquema de Corredores Ecológicos definidos
para o campo de golfe (estudo efectuado pela empresa
Audubon Environmental Europe, Julho 2009):

golfe.


Tendo por base os requisitos estabelecidos pela

de relva de clima frio,

Audubon para o desenho ecológico deste



campo de golfe, os arquitectos desenvolveram o







Mantiveram-se

corredores

Alternativa 2 – Utilização de espécies
de relva de clima quente,

projecto assumindo os seguintes conceitos:


Alternativa 1 – Utilização de espécies



Alternativa 3 – Utilização de mistura de
espécies de relvas.

de

vegetação de modo a permitir a

A alternativa 3, nomeadamente, a mistura de

conexão entre o lote do golfe e a

espécies de relva do tipo clima frio foi

estrutura ecológica proposta para o

considerada a melhor opção, do ponto vista

Loteamento da ADT3,

ambiental e do ponto de vista do projecto, uma

A área relvada foi reduzida ao mínimo

vez

indispensável para a prática do jogo

crescimento da relva corresponderem à altura

de golfe, reduzindo a quantidade de

de maior fluxo de jogadores no campo de golfe

água

(Primavera

necessária

para

rega,

que

as

temperaturas

e

Inverno),

óptimas

com

de

maior

fertilizantes e pesticidas;

adaptabilidade às condições locais, maior

Foram definidas áreas naturais a

resistência a eventuais pragas e doenças e com

preservar onde se promoverá a

baixa exigência nutricional, apesar do consumo

manutenção da regeneração natural;

de água ser ligeiramente superior ao do tipo

Foram definidas as áreas onde se irá

clima quente.

promover a regeneração natural, com

Quanto à origem de água para rega do campo

potencial auxílio de processo de

de golfe, consideraram-se 2 alternativas:

propagação, sementeira ou criação de


viveiro de espécies autóctones;


Alternativa 1 – Utilização mista, com
recurso preferencial a água residual

Não foi permitida a drenagem ou

tratada na ETAR do Loteamento

escorrência superficial directa para

ADT3, complementado sempre que

lagos, sem passar por um biofiltro;

necessário com caudais de origem
subterrânea;
Estudo de Impacte Ambiental do Campo de Golfe da ADT3
VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO
10



Alternativa 2 – Utilização mista, com

sendo, foram definidas orientações para que o

recurso preferencial a água residual

consumo de água para a rega do golfe fosse

tratada na ETAR do Loteamento da

rigorosamente controlado e reduzido ao mínimo

ADT3 complementada com os caudais

indispensável através da escolha optimizada de

provenientes das ETARs de Carvalhal

espécies de relvas e do sistema de rega, sendo

e das Lagoas, associado sempre que

a origem da água, numa primeira fase,

necessário aos caudais de origem

proveniente de três furos subterrâneos afectos

subterrâneos.

exclusivamente a esta função e, numa segunda

A alternativa 2 foi considerada a melhor

fase, proveniente dos efluentes tratados nas

alternativa do ponto de vista ambiental e do

ETAR’s.

projecto, uma vez que permite o uso de água

No que diz respeito à drenagem das áreas de

reciclada quase a 100%, contribuindo assim

jogo consideram-se 2 alternativas:

para a preservação do recurso água natural,


reduzindo a utilização de água subterrânea a

Alternativa 1 – Drenagem das redes
projectadas através de poços de

um valor mínimo, apenas considerado por

infiltração (PI);

razões de garantia de qualidade do projecto.

A importância cada vez maior da gestão da

Alternativa 2 – Bacias de dissipação
associadas

água exigiu que ainda na fase de elaboração do

ao

coberto

vegetal

(infiltração natural).

Plano de Pormenor da ADT3 fosse pensada
uma estratégia de rega para o futuro campo de
golfe, dado o volume de água que o mesmo
necessita. Essa estratégia foi mantida quando
da elaboração do Projecto de Execução do

Figura 5 – Esquema de Bacias de dissipação associadas
ao coberto vegetal (estudo efectuado pela empresa
Audubon Environmental Europe, Julho 2009).

campo de golfe.
A baixa densidade de ocupação, o sistema de

A alternativa 2 foi a adoptada pois corresponde

esgotos domésticos preconizado, o facto de se

aos requisitos da Audubon em termos de

tratar de residência de ocupação eventual e

protecção ambiental, tendo em conta as

instalações turísticas e o tempo previsível para

características do solo e a vulnerabilidade do

o preenchimento deste território, tornaram

aquífero.

inviável, numa primeira fase, a rega com o
recurso exclusivo aos efluentes dos esgotos

7. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE

domésticos. Por outro lado, dada a reduzida

REFERÊNCIA

dimensão

impermeáveis

O terreno apresenta-se ondulado com cotas que

propostas, o recurso à constituição de reserva

variam entre 9 m e 48 m e com declives no

das

superfícies

de águas pluviais não pareceu viável. Assim
Estudo de Impacte Ambiental do Campo de Golfe da ADT3
VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO
11

sentido Norte-Sul, com inclinação média entre

pelo que não existem corpos de água à

3% e os 8%.

superfície.

Nesta secção do RNT descrevem-se, de forma
resumida, as principais características do
ambiente na área do projecto.
O

CLIMA

é

característico

das

regiões

mediterrânicas, com influência atlântica.
Relativamente

à

Figura 6 – áreas agrícolas localizadas a jusante na

GEOLOGIA

envolvente do campo de golfe (Carvalhal, Herdade da

GEOMORFOLOGIA e SOLOS, a área em

Comporta)

análise apresenta um modelado, relativamente
suave e ocorrem as seguintes formações

Quanto às águas subterrâneas, o campo de

geológicas:

golfe localiza-se no limite SW do designado
Sistema Aquífero T3-Bacia do Tejo e Sado,



Dunas.



Formação de Marateca (do ponto de
vista litológico caracteriza-se por
englobar conglomerados, areias
grossas e argilas acinzentadas ou
esverdeadas).

Margem Esquerda, caracterizado por possuir
dois subsistemas, com produtividades médias e
altas, em carga.
Na proximidade do estuário do Sado, situam-se
dois importantes pólos de extracção: o pólo

Os solos presentes na área afecta ao campo de

industrial da Mitrena e o empreendimento

golfe caracterizam-se por ser pódzois (solos

turístico de Tróia, inteiramente abastecidos a

evoluídos com matéria orgânica à superfície,

partir deste aquífero.

com elevada acidez, que se formam em zona de
pinhal), sendo mais frequentes os pódzois com

Em termos de qualidade de água subterrânea,

surraipa dura ou branda (camada impermeável).

de acordo com análises efectuadas aos furos

Estes solos caracterizam-se por possuir baixo

existentes na área de implantação do projecto e

teor de matéria orgânica e baixa retenção

com

hídrica.

dados

disponibilizados

no

Sistema

Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(SNIRH), a qualidade de água varia entre a

Relativamente aos RECURSOS HÍDRICOS

classificação A2 (água sujeita a tratamento

locais, o campo de golfe insere-se na bacia

físico, químico e desinfecção) e A1 (água sujeita

hidrográfica do rio Sado e na sub-bacia da

a tratamento físico e desinfecção), entre os

Ribeira do Arroio da Pernada do Marco. A área

anos de 2005 e 2007, respectivamente. Estes

de implantação apresenta elevadas taxas de

parâmetros revelam que a água do aquífero é

infiltração devido à natureza dos seus solos,
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de boa qualidade, necessitando apenas o

cruzamento

mínimo de tratamento para tornar a água

hipsometria, declives, exposições, solo e

potável (de acordo com o Anexo I do Decreto-

ocupação do solo e clima).

da

caracterização

(fisiografia,

Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto - requisitos de
qualidade

das

águas

doces

Esta região do país está, há muitas décadas,

superficiais

sujeita a exploração florestal, sobretudo com

destinadas ao consumo humano).

pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e pinheiroConclui-se

desta

forma,

que

as

águas

manso (Pinus

subterrâneas são aptas para a rega do campo

Pinea). Este

de golfe, não necessitando de tratamentos

tipo

adicionais.

utilização do

de

solo implica
Em termos de avaliação da vulnerabilidade à

intervenções regulares no terreno, inerentes às

contaminação, o aquífero apresenta uma

práticas

vulnerabilidade de moderada a alta no

culturais.

Estas

intervenções

determinam a degradação da vegetação

subsistema superficial e de baixa no subsistema

acompanhante do pinhal, rejuvenescendo a

profundo.

evolução natural da vegetação.
Por este motivo, os pinhais desta região do país
apresentam o elenco de estruturas de vegetação

característica

de

areias

podzolizadas, ou seja, areias com alguma
acidez.
Por outro lado, toda a evolução natural da
vegetação em dunas antigas corresponde a
Figura 7 – Interior dos lotes destinados ao campo de golfe
(Audubon Environmental Europe, Julho 2009):

habitats classificados pela Directiva Habitats,
pelo que estes habitats, ainda que classificados

Em termos da PAISAGEM, a área de integração

ocupam áreas muito extensas no litoral centro e

do projecto insere-se na Unidade de Paisagem

sul do país.

(UP) “Pinhais do Alentejo Litoral”, que inclui
áreas costeiras e áreas de pinhal interior, nas

As práticas que têm vindo a ser utilizadas na

quais a ligação visual com o mar praticamente

luta contra a doença do pinheiro (nemátodo do

não ocorre.

pinheiro) têm obrigado a diversos cortes nestas
matas de pinheiro bravo. Contudo, apesar das

A sub-unidade de paisagem identificada – zona

diversas intervenções fitossanitárias, ocorridas

florestal - Pinhal bravo - é resultado do

nos últimos dez anos, o tipo de solo e os
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pinheiros-bravos e mansos, conjugados com a

Habitat 2150* - Dunas fixas descalcificadas
atlânticas (Calluno-Ulicetea)
Este tipo de habitat está

baixa altitude, um clima mediterrânico mas com
influência marítima e com escassa densidade

representado por tojais-

populacional, continuam a ser os elementos que

urzais litorais dominados

mais marcam o carácter desta paisagem.

ou

co-dominados

Relativamente aos RECURSOS BIOLÓGICOS

Ulex

presentes na área do Loteamento, a presença

welwitschianus

de habitats naturais classificados na Directiva

Dunas fixas com tojais-

92/43/CEE

(Directiva

identificados

no

âmbito

Habitats)
do

subsp.
(subtipo

urzais e tojais-estevais de areias com Ulex

foram

Estudo

australis

por

australis

de

subsp.

welwitschianus

2150pt1),

Incidências Ambientais realizado para o

característicos de areias podzolizadas (areias

PLANO DE PORMENOR da ADT3 (empresa

com alguma acidez) do Centro e Sul do país.

Ecossistema, 2007), ocorrendo os seguintes

O estado de conservação deste habitat na área

habitats no interior da área do Loteamento

do Loteamento da ADT3 é muito baixo, porque

correspondente à ADT3:

em muitos locais, embora os tojais-urzais litorais
(Ulex australis subsp. Welwitschianus) sejam

Habitat 2250* – Dunas litorais com Juniperus
spp.
Habitat representado por

claramente dominantes, as outras espécies

zimbrais dominados ou

parece resultar do corte periódico dos matos,

co-dominados

por

que favorece a dominância de Ulex australis, e

navicularis

eventualmente da degradação do horizonte de

(Zimbro-galego), taxon endémico (próprio) do

surraipa (camada impermeável), como referido

território

por Neto (1999).

Juniperus
sadense.

Este

habitat

características são escassas. Esta situação

ocorre

frequentemente em mosaico com formações de

de degradação. Na área de implantação do

Habitat 2260 – Dunas com vegetação
esclerófila (vegetação adaptada à salinidade
e secura extrema) da Cisto-Lavenduletalia
Este habitat é caracterizado por comunidades

campo de golfe a presença deste habitat é

arbustivas espinhosas, dominadas pelo género

pontual e fragmentada. Contudo, a sua

Stauracanthus

líquenes do género Cladonia sp., e contacta
com os habitats definidos pela sua aparência

presença foi preservada, sempre que adequado,

sp.

(Tojo)

e

no planeamento das áreas não relvadas.

outros arbustos
espinhosos. Na
área de estudo
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está representado pelos tojais/tomilhais da

As alterações recentes à estrutura da vegetação

associação Thymo capitellati-Stauracanthetum

na área do Loteamento ADT3 decorreram de

genistoides.

operações

halimifolium

florestal,

para prevenção de fogos e sobretudo da

dominado por Stauracanthus genistoides (TojoHalimium

manutenção

designadamente o corte selectivo de vegetação

Na área do Loteamento da ADT3, este habitat é
manso),

de

situação excepcional de combate à infestação

(Sargaço),

pela doença do pinheiro (nemátodo do pinheiro).

Helichrysum picardii (Perpétua-das-areias) ou
Thymus capitellatus (Tomilho), conforme os

Neste âmbito, em alguns locais foi necessário

locais. São frequentes, embora não dominantes,

proceder ao corte raso do pinhal e da vegetação

as

outras

acompanhante, estando actualmente o terreno

associações, designadamente: Corynephorus

no início da recuperação da vegetação,

canescens var. maritimus, Ulex australis subsp.

assistindo-se à colonização por plantas de

welwitschianus, entre outras.

crescimento mais rápido características das

espécies

características

de

primeiras

Em alguns locais, contacta com formações mais

etapas

de

sucessão,

e

ao

rebentamento de toiça das espécies arbustivas.

evoluídas, designadamente com as associações
de Ulex australis subsp. welwitschianus (Erico
umbellatae-Ulicetum welwitschianii), e mais
raramente
navicularis

com

zimbrais

(Daphno

de

Juniperus

gnidii-Juniperetum

navicularis).
No

Sítio

Comporta/Galé,

da
o

Figura 8 - Da esquerda para a direita: Área fortemente
infestada por nemátodo do pinheiro, onde se procedeu ao
corte das árvores; e onde se procedeu à colocação de
armadilhas para os insectos vectores da doença (Agosto
2009).

endemismo lusitano
Armeria

rouyana,

espécie

de

conservação prioritária ocorre neste habitat. O

Embora estas intervenções se revelassem

Estudo de Incidências Ambientais (realizado

necessárias em muitos outros locais, foram

pela empresa Ecossistema, 2007) refere que a

efectuadas

espécie não foi detectada no perímetro do

implementação do projecto do campo de golfe

Loteamento ADT3. Durante a realização do

impedirá, em absoluto, a manutenção da

trabalho de campo relativo ao EIA do Projecto

vegetação da duna antiga Assim, evitou-se

de Execução do campo de golfe também não se

intervencionar os locais onde o Habitat 2150* -

detectou a sua presença.

Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-

apenas

nos

locais

onde

a

Ulicetea) se encontra melhor preservado e nos
locais onde ocorre o Habitat 2250* – Dunas
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litorais com Juniperus spp. Nestes locais, estão

Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis à

a ser ensaiadas armadilhas para captura de

área

insectos vectores, entre outras técnicas de

nomeadamente:

controlo da doença do pinheiro (nemátodo).

de

implantação

do

projecto,

Plano Sectorial da Rede Natura 2000

•

(PSRN2000);
Plano Director Municipal (PDM) de

•

Grândola;

A
Relativamente a ocorrência de espécies de

fauna

de

urbanística

de

Loteamento,

em reunião de Câmara realizada no dia 14 de

apresenta elementos de importância para a
da

operação

aprovada pela Câmara Municipal de Grândola

FAUNA, pode afirmar-se que a área de estudo
conservação

Plano de Pormenor (PP) da ADT3.

•

Figura 9 - Da esquerda para a direita: Felis silvestris
(Gato-bravo) e de Mustela putorius (Toirão).

Agosto de 2008, foi efectuada em conformidade

mamíferos,

com

salientando-se a potencial presença de Mustela

o

Regulamento

do

PLANO

DE

PORMENOR e do Loteamento da ADT3,

putorius (Toirão) e de Felis silvestris (Gato-

incluindo nos lotes 4, 5 e 6 o campo de golfe, e

bravo), espécies com estatuto de conservação

cumpre com as medidas ambientais expressas

desfavorável em Portugal.

no EIncA e no Despacho Conjunto do Ministro

A avifauna da área de estudo não apresenta um

do Ambiente, do Ordenamento do Território e do

valor excepcional no contexto nacional. A

Desenvolvimento Regional e do Ministro da

avifauna é relativamente pobre, ao contrário do

Economia e da Inovação, emitido a 7 de

que acontece com a avifauna nas zonas

Dezembro de 2007 e publicado no Despacho n.º

húmidas próximas. O elenco de espécies é

2173/2008, de 23 de Janeiro.

dominado por aves de habitat florestal,

Os lotes para implantação do campo de golfe

ocorrendo apenas uma única espécie com

encontram-se definidos e delimitados na Planta

estatuto de conservação desfavorável - a Águia-

Síntese do Loteamento n.º 5-A/08 (lotes 4, 5 e

cobreira (Circaetus gallicus).

6).

No que se refere aos Instrumentos de

Do

ORDENAMENTO

ARQUEOLÓGICO, não foram identificados

DO

TERRITÓRIO

e

ponto

de

vista

do

PATRIMÓNIO

Servidões e Restrições de Utilidade Pública

valores patrimoniais no local.

aplicáveis, para caracterização da conformidade

Em termos SOCIOECONÓMICOS, a Herdade

do projecto com os requisitos referidos na

da Comporta inclui sete aglomerados e abrange

legislação de Ordenamento do Território em

as freguesias da Comporta e do Carvalhal,

vigor foram identificados e analisados os

pertencentes aos concelhos de Alcácer do Sal e
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Grândola, da sub-região do Alentejo Litoral, a

economia e no emprego, com forte incidência

qual tem registado uma dinâmica positiva, mas

no concelho de Grândola, pelo significativo

limitada, de desenvolvimento como destino

montante de investimento exigido.

turístico, fundamentalmente em torno do sol e

Na sub-região em estudo regista-se assim a

praia.

sistemática transformação do território em
relação ao uso de espaços florestais para

De acordo com os dados do Instituto Nacional

produção, actualmente afectada pelo nemátodo

da Estatística (INE), existem actualmente nos

do pinheiro, para uma utilização turística de

concelhos de Alcácer do Sal e de Grândola

baixa a média densidade.

apenas nove empreendimentos turísticos (um
hotel, três hotéis-apartamentos, duas pousadas

O sector terciário é predominante na estrutura

e três pensões). Em termos de procura turística,

do emprego. O sector primário continua, porém,

registaram-se, em 2005, cerca de 84 mil

a deter um peso significativo na formação do

dormidas, predominantemente oriundas do

emprego. O peso global do sector secundário é

mercado

relativamente relevante.

nacional,

em

estabelecimentos

hoteleiros.

O número de desempregados e as taxas de

O Alentejo Litoral conta ainda com um baixo

desemprego, em 2001, eram de 10,1% em

grau de desenvolvimento no que diz respeito ao

Alcácer do Sal e 9,4% em Grândola.

turismo de golfe, sendo a sua oferta na região

Considerando o número de desempregados

condicionada pela oferta insuficiente de hotéis

registados nos Centros de Emprego, os

junto dos percursos de golfe, quer em termos de

desempregados residentes em Alcácer do Sal

capacidade, quer em termos de classificação.

totalizavam 234 em Setembro de 2007, contra
380 em Dezembro de 2006. Em Grândola, o

O desenvolvimento do sector do turismo na
região

pode

constituir

um

número de desempregados registados era de

elemento

181 em Setembro de 2007, e 255 em Dezembro

determinante na evolução da situação existente.

de 2006.
Esta vertente continuará a afirmar-se como
No que se refere à SAÚDE PÚBLICA, o

factor de atracção e de desenvolvimento. A

principal problema na zona de implantação do

criação a prazo, de um pólo de desenvolvimento

Loteamento da ADT3 diz respeito à presença de

turístico que, aposta sobretudo no crescimento

mosquitos, decorrente das zonas húmidas

acentuado a nível quantitativo e de criação de

existentes. A Herdade da Comporta tem 12.500

valor, estruturado pelo aproveitamento do sol e

hectares de área, nos concelhos de Alcácer do

praia complementado com o desenvolvimento

Sal e Grândola, dos quais mil hectares são

do turismo residencial, associado a produtos

arrozais produzindo também vinho. Assim, a

como o golfe, lazer, saúde e bem-estar, terá

Herdade da Comporta, juntamente com os

previsivelmente um efeito estruturante na
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municípios de Alcácer do Sal e Grândola e o

fontes naturais. A fonte de ruído mais próxima é

Instituto de Medicina Tropical, promoveu uma

a Estrada Regional 261, localizada a Nascente.

acção de combate da elevada população de

De acordo com as medições de ruído verificou-

mosquitos existente nos seis mil hectares de

se que o ruído de tráfego desta via não é

arrozais da região.

audível na área de implantação do projecto.

O projecto, que envolveu o estudo e a

A gestão dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

identificação dos sítios onde há criação de

(RSU) produzidos na área do Município de

mosquitos e o plano de acção, teve início em

Grândola é da responsabilidade do Município,

Abril de 2008.

que integra a Ambilital - Investimentos

A resposta para esta verdadeira praga é o

Ambientais no Alentejo, EIM, empresa que tem

larvicídio biológico, constituído por uma bactéria

como objectivo gerir o sistema integrado de

que ataca as larvas - Bacillus thuringiensis –

recolha, tratamento e valorização dos resíduos

inibindo o seu desenvolvimento e capacidade de

sólidos

puderem voar. As campanhas têm que ser

municípios associados da Associação de

realizadas todos os anos, pois os arrozais

Municipios Alentejanos para a Gestão Regional

existentes nessas áreas, os campos de arroz

do Ambiente (AMAGRA). A Ambilital1 integra os

abandonados e os sapais, onde a água fica

sete concelhos do Alentejo Litoral, entre os

mais parada, são os locais que servem de

quais Grândola, abrangendo uma população de

"maternidade" aos mosquitos e nos quais se

119.553 habitantes e uma área de 6.408 km2.

urbanos

da

área

territorial

dos

centra o seu combate. As acções nos arrozais e
nos sapais prolongam-se até final de Setembro,

8. EVOLUÇÃO DA ÁREA NA AUSÊNCIA DE

quando normalmente acaba a época de

PROJECTO

reprodução dos mosquitos.

Considerando que a ocupação dos lotes 4,5 e 6
com o campo de golfe se encontra prevista no

Ao nível da QUALIDADE DO AR, esta é de boa

Regulamento do Plano de Pormenor (PP) da

qualidade já que não existem fontes de poluição

ADT3 e na Planta Síntese do Loteamento, a não

do ar com significado na envolvente próxima da

concretização do Projecto de Execução consiste

ADT3. A qualidade do ar desta zona é apenas

na não execução do estipulado no Loteamento

influenciada pelo transporte de poluentes

e no respectivo PLANO DE PORMENOR.

provenientes de áreas urbanas e industriais
situadas a alguma distância.

Contudo, considerando a evolução da área de
intervenção na ausência da implantação do

A área de implantação do projecto e envolvente

campo de golfe (alternativa 0) prevê-se que a

localiza-se numa zona sem fonte de RUÍDO

vegetação possa evoluir para um estádio mais

significativa associada, na qual os níveis
sonoros são maioritariamente influenciados por

1

http://www.ambilital.pt/
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naturalizado, por outro lado, o ataque do

ambientais mais importantes decorrentes da

nemátodo do pinheiro tem tendência a agravar,

implantação do projecto do campo de golfe

obrigando a diversos cortes nas matas de

foram acautelados ainda em fase de elaboração

pinheiro bravo. Assim, não parece haver

do projecto (através da implementação de infra-

perspectivas de manutenção das manchas

estruturas hidráulicas que permitem a gestão

florestais na área dos lotes devido à inexistência

optimizada dos caudais provenientes das

de meios para um controlo definitivo da

ETARs localizadas na envolvente, da adopção

recorrência do aparecimento do nemátodo do

dos princípios ecológicos e de sustentabilidade

pinheiro.

da Audubon Internacional no desenho das áreas
de jogo, da selecção do tipo de relvas e da

O solo também não apresenta susceptibilidade

definição dos planos de manutenção do campo

agrícola, pelo que não existem perspectivas de

de golfe).

utilização agrícola do local, visto os lotes de
golfe estarem localizados no interior de um

Relativamente ao controlo de poluição salienta-

Loteamento urbano.

se a adequada concepção das Instalações de
Manutenção

A não implementação do projecto de campo de

pois

estas

estão

das

melhores

realizadas) e do sistema de drenagem

concretização das acções previstas no âmbito
ADT,

dotadas

tecnologias ambientais para as operações ai

golfe inserido na ADT3 poderá comprometer a
das

(já

(associado a bacias de dissipação).

fortemente

dependentes deste equipamento desportivo que

A avaliação da significância resultou da

oferece uma alternativa ao turismo sazonal, e

classificação do potencial impacte como Muito

consequentemente reduzir a possibilidade de

Significativo, Significativo, Não Significativo e foi

qualificação dos recursos humanos na região e

efectuada com base na descrição dos seus

de estruturação de uma oferta turística de

efeitos,

qualidade.

(severidade/benefício ambiental) em termos de

na

incidência,

9. AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTES

análise

magnitude,

de

classe

reversibilidade

e

duração, e na relevância social do impacte (que

AMBIENTAIS

traduz a percepção que a equipa técnica tem

O principal objectivo de um EIA é o de analisar

sobre

quais os potenciais impactes ambientais no

as

preocupações

das

partes

interessadas).

ambiente, decorrentes das actividades na fase
de construção e de operação do projecto do

A fase de construção do campo de golfe durará

campo de golfe da ADT3.

18 meses e empregará entre 30 a 50
pessoas/mês.

Com base na análise efectuada aos recursos
naturais presentes no local de implantação do

O principal impacte ambiental positivo, directo e

campo de golfe, considera-se que os efeitos

indirecto, temporário e reversível, associado à
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fase

de

construção

corresponderá

à

(decorrente

de

derrame

acidental

de

manutenção de 30 a 50 postos de trabalho

substâncias contendo hidrocarbonetos) e gerar

durante os 18 meses que compreendem as

alterações pontuais da qualidade do ar e do

operações para a instalação do campo de golfe.

ambiente sonoro no local da obra, ainda que se

Nesta fase decorrerá com recurso a contratação

preveja que as distâncias a percorrer pelas

de

máquinas dentro da área de projecto sejam

mão-de-obra

local,

promovendo

a

dinamização do tecido empresarial (venda de

muito reduzidas

materiais, hotelaria, restauração, serviços), o

Com base na análise efectuada às tipologias

que se traduzirá num feito potenciador na

das operações a realizar na fase de construção,

economia local, principalmente nos factores

os potenciais impactes ambientais associados a

indirectos de desenvolvimento.

esta fase resultam em efeitos potencialmente

Paralelamente, as acções de intervenção

negativos sobre a paisagem, fauna e flora, solo,

paisagística em 48 ha (área afecta ao

recursos hídricos subterrâneos, qualidade do ar

enquadramento paisagístico das áreas de jogo

e ambiente sonoro. Estes impactes foram

do campo de golfe) resultarão num impacte

globalmente avaliados de não significativos,

positivo, directo, permanente e irreversível, pois

directos, temporários e reversíveis, sendo

promoverão a criação de áreas húmidas e a

idênticos aos impactes ambientais expectáveis

recuperação de áreas com habitats degradados

para a fase de desactivação.

com vegetação potencial natural o que permitirá

Com o início da fase de Operação, o campo de

a manutenção de diversas espécies de anfíbios

golfe assume a principal função para que foi

e a criação de habitats/áreas de refúgio para

projectado – ser uma infra-estrutura desportiva

espécies de aves aquáticas, migradoras ou

frequentada por jogadores. Nesta fase serão

residentes na envolvente.
Relativamente
ambientais
operações

aos
negativos

para

criados cerca de 30 postos de trabalho directos.
potenciais

impactes

identificados,

modelação

do

Após o período de sementeira/plantação e

as

maturação dos relvados e áreas envolventes, as

terreno,

operações de manutenção do campo de golfe

implantação de infra-estruturas de rega e

iniciam o ciclo das rotinas operacionais.

drenagem, construção dos lagos e das

Em termos de potenciais impactes positivos,

instalações de apoio e a circulação de máquinas
e

equipamento

pesado,

potenciarão

considerou-se como induzindo um impacte

a

significativo, permanente e irreversível, o

ocorrência de impactes ambientais avaliados

enriquecimento florístico pela manutenção de

como significativos, contudo temporários e

espécies

reversíveis, pois poderão aumentar o potencial

características

da

flora

local

introduzido com o projecto do campo de golfe, e

de erosão do solo e a contaminação de solos

consequentemente
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o

incremento

de

biodiversidade e valorização do enquadramento

O impacte ambiental global da fase de

paisagístico do Loteamento.

construção será minorado pela adopção de um
plano de gestão ambiental adequado aos

Foi considerado como sendo um impacte

aspectos ambientais (normais e de emergência)

positivo significativo, permanente e irreversível,

associados às operações a realizar nesta fase e

a criação e manutenção de 30 postos de

que incluirá regras para a circulação no interior

trabalho directos e o aumento da oferta das

dos lotes com o objectivo de preservas as áreas

instalações desportivas existentes no concelho

sujeitas a conservação/renaturalização.

de Grândola.
Na fase de operação do campo de golfe os

Fase de Operação

potenciais impactes negativos, temporários e

Considerando as características específicas do

irreversíveis, mais relevantes incidem na

Projecto em análise, na fase de operação

potencial contaminação de solos e aquíferos e

poderão correr potenciais impactes ambientais

estão associados às operações de manutenção

negativos, maioritariamente não significativos,

efectuadas nas instalações de apoio à

sendo que o principal impacte negativo decorre

manutenção do campo de golfe (oficina), à

da utilização de produtos químicos. Contudo,

irrigação e à aplicação de produtos químicos

este impacte deverá ser minorado pela definição

(fertilizantes e fitofármacos) nas áreas relvadas.

adequada do plano de rega e das áreas sujeitas

Ao longo da realização do estudo não foi

a tratamento, pela aplicação de fertilizantes de

possível identificar condicionantes, inequívocas

libertação lenta e pela adopção, sempre que

e de peso, que impedissem de forma explicita a

adequado, de fertiirrigação e fitofármacos

realização do projecto do campo de golfe. Assim

homologados e de baixo risco.

sendo, considera-se que não se detectaram, em

Serão elaborados e implementados planos de

nenhum dos factores ambientais, situações

manutenção de áreas relvadas (operações

gravemente lesivas, de carácter definitivo, do

culturais), planos de rega e de planos para

meio envolvente.

controlo integrado de doenças e pragas.

10. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

O Gestor do campo de golfe deverá adoptar

Fase de Construção

critérios rigorosos para o manuseamento e

É importante reforçar que a maioria dos

armazenamento de substâncias perigosas e

impactes ambientais resultantes da fase de

práticas ambientais adequadas para uma

construção decorre da gestão da obra em si,

correcta fertilização e controlo de doenças e

nomeadamente no que se refere à manutenção

infestantes.

dos veículos e equipamentos, operação de
estaleiro de obra e consequente gestão de

Pelo valor ecológico da paisagem onde este

resíduos.

campo de golfe está inserido, e de forma a
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Fase de Desactivação

minimizar os efeitos de uma incorrecta
manutenção sobre a mesma paisagem, o plano

As medidas a adoptar nesta fase decorrem da

geral de manutenção do campo de golfe deverá
adoptar um

equilíbrio

entre

legislação em vigor nesta data. Contudo, deverá

fertilizações,

ser adoptado um comportamento ambiental no

fitofármacos, regas, cortes, etc. A combinação

mínimo idêntico ao adoptado para a Fase de

adequada destas orientações deverá resultar

Construção, devendo a empreitada de remoção

em:

das redes de rega e de drenagem e a demolição
 Redução

das

operações

do edificado ser acompanhadas de um plano de

culturais

(exemplo: cortes);

gestão ambiental adequado aos aspectos

 Redução do tráfego de máquinas;

ambientais (normais e de emergência).

 Melhoria das condições do solo;

11. MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

 Melhoria do desenvolvimento radicular, o
que implica um maior volume do solo

Neste contexto, propõe-se a implementação de

explorado pela planta;

Programas de Monitorização para medição e

 Redução do consumo de água;

monitorização dos efeitos induzidos pela

 Redução do consumo de energias

execução do projecto do campo de golfe. As
áreas ambientais sujeitas a monitorização são:

(combustíveis fósseis incluídos).

Ruído Ambiente, Recursos Hídricos e Sistemas

Salienta-se que apenas na fase inicial da

Ecológicos (Flora e Vegetação).

operação do campo de golfe (sementeira e
maturação) se prevê o uso de água do aquífero

Os resultados obtidos com a implementação

na rega das áreas relvadas, uso este que

dos

cessará decorrente da introdução gradual de

enviados à CCDR Alentejo, sendo ainda

efluentes domésticos tratados na rega do

elaborado um relatório anual de desempenho

campo de golfe. A opção feita pelo projecto em

ambiental.

utilizar água reciclada proveniente de ETAR
como

água

de

rega

vem

Ruído

reduzir

programas

Ambiente

de

-

monitorização

Os

serão

resultados

de

monitorização permitirão avaliar as alterações

substancialmente o impacte sobre o consumo

induzidas no ruído ambiente exterior da área

do recurso natural, com origem subterrânea.

envolvente em resultado das actividades

A gestão integrada de todos estes factores,

realizadas durante a construção do campo de

resultará

sustentável,

golfe (fase de construção) e durante a fase

ecologicamente responsável e em harmonia

posterior (fase de operação). Deste modo,

com a envolvente natural.

deverá ser monitorizado o ruído ambiente

numa

manutenção

exterior no(s) receptor(es) sensível(eis) mais
próximo(s), durante o período de duração da
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obra. A realização da medição deverá ser

lagos, com especial relevância sobre as áreas

agendada em função da calendarização das

submetidas a intervenções de renaturalização e

actividades da obra e da definição do tipo de

protecção de habitats.

equipamento a utilizar, devendo coincidir com a

A monitorização procurará avaliar a eficácia das

fase mais crítica, em termos de emissão de

medidas de gestão propostas, detectando a

ruído ambiente para o exterior. Durante a fase

ocorrência de impactes não previstos e

de Operação, a realização da medição deverá

distinguindo ocorrências naturais de efeitos

ser agendada apenas em situações pontuais, ou

originados pela implementação do campo de

seja, situações de reclamação por parte dos

golfe,

residentes.

bem

como

a

necessidade

da

implementação de medidas adicionais.

Recursos Hídricos - A monitorização dos

12. SÍNTESE

recursos hídricos subterrâneos deverá ter início

A análise global da intervenção - Projecto de

antes da fase de construção (campanha de

Execução do campo de golfe da ADT3, assume

referência), de modo estabelecer uma base de

no seu todo um efeito ambiental global positivo.

referência para análise da evolução do impacte
Considera-se que a proposta apresenta os

da implantação do campo de golfe sobre os

seguintes aspectos positivos globais:

recursos hídricos subterrâneos e a avaliar a
necessidade

de

preconização

de



novas

Desenho das áreas de jogo optimizado

medidas de minimização, a implementar durante

e compatível com a topografia e com os

as respectivas fases. Para cumprir com os

valores naturais presentes no local;

objectivos propostos, os pontos propostos para



Adopção das espécies de relvas mais

a monitorização encontram-se situados na área

adequadas às condições edafo-climáticas

de implantação do projecto e dentro da

do local e ao tipo de água disponível para

propriedade

a rega (água residual doméstica tratada);

Após a construção dos lagos do campo de



Promoção

um

aumento

de

golfe, propõe-se ainda que a qualidade da água

biodiversidade

destes seja avaliada semestralmente, tendo

qualidade estética do Loteamento pela

como referência os parâmetros de qualidade

implementação

mínima para as águas superficiais em vigor.

vegetação associados às áreas de jogo e

e

enriquecimento
de

corredores

da
de

à envolvente;

Sistemas Ecológicos - A monitorização



biológica tem como objectivo principal a análise

Adopção de programa de transplante e

da abundância das espécies de flora e fauna

propagação de espécies autóctones para

ocorrentes no campo de golfe, nomeadamente

promoção da regeneração natural das

nas áreas de enquadramento paisagístico e nos

áreas envolventes às zonas de jogo de
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modo a garantir uma maior conexão do
campo de golfe com a envolvente;


Efeito potenciador na economia local e

na promoção da região como destino de
golfe qualificado.
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