MINISTÉRIO
I
DO
O AMBIENTE
E E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓR
RIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente

DECL
LARAÇÃO DE IMPAC
CTE AMBIENTAL
Designação do Projecto:
Tipologia de Projecto
os:
Localiza
ação:
Propone
ente:
Entidade
e licenciadora
a:
Autorida
ade de AIA:

Identificaç
ção
Pa
arque de Golfe
e Jardim Original
Fase
F
em que se encontra
A
Anexo
II – pon
nto 12, f)
Projecto de Execução
o Proje
ecto:
Conc
celho de Lagoss, freguesia da Luz
Jardim Original – Golf, Lda.
Câmara
C
Municcipal de Lagoss
Comissão de
e Coordenaçã
ão e Desenvolvvimento
Data: 31 de Janeiro
J
de 201
11
Regiona
al do Algarve (CCDR-Algarvve)

Decisão:

Declara
ação de Impa
acte Ambienttal (DIA) Favo
orável Condic
cionada

1..

Não impla
antação do empreendime
ento turístico
o previsto na
n componen
nte
urbanística
a do projecto em
e apreço.

2..

Apresentaçção junto da Autoridade
A
de AIA para aprreciação, no prazo
p
de um ano
a partir da
a data de início da explo
oração do cam
mpo de golfe
e, por parte do
requerente
e, de um rela
atório técnico
o onde, de fo
orma cabal, seja
s
avaliada a
possibilidade do uso de águas resid
duais tratadass para a rega. Mediante as
efinida a soluçção de gestão
o das origens de
conclusõess do relatório, deverá ser de
água para rega que se afigurar
a
mais adequada.
a

3..

Modelação
o do terreno de
d forma a asssegurar, a mo
ontante, o livre
e escoamento
oe
espraiamento das águas que afluem à zona do prrojecto. Nos limites a jusan
nte
nos a interv
vencionar, nã
ão devem occorrer desvio
os significativvos
dos terren
relativamente aos actuais pontos de entrega
e
de águ
ua.

4..

Implementação de um Plano
P
de Gestã
ão Ambiental em Obra (PGAO).

5..

Integração
o no Caderno
o de Encargo
os da obra d
das medidas constantes na
presente DIA
D a concretiz
zar durante na
a fase de obra
a.

6..

Dar conhecimento à Auttoridade de AIIA da data de início da fase
e de construçã
ão,
mo das restante
es fases do prrojecto.
assim com

7..

Apresentaçção, durante a fase de obra
a do projecto e com period
dicidade menssal,
do relatório de acompa
anhamento am
mbiental da e
empreitada de
e construção do
campo de golfe junto da Autoridade de AIA.

8..

Concretiza
ação das med
didas de minimização e d
dos planos de
e monitorização
constantess na presente DIA.

1.

Plantas fina
ais da modela
ação do terreno e do Plano
o de Plantaçã
ão de Árvoress e
Arbustos.

2.

Projecto da
a solução para
a ligação à red
de pública ou de um sistem
ma autónomo de
tratamento de águas residuais.

3.

Projecto do
o Edifício do Clube.
C

Co
ondicionante
es:

Elementos a entregarr à
Autorida
ade de AIA
previame
ente ao
licenciam
mento:

Outras con
ndições para licenciamentto ou autoriza
ação do proje
ecto:
Med
didas de min
nimização:
1.

Execcutar as seguintes medidass constantes na
n Lista de Medidas
M
de Minimização Ge
erais da Fase de Construçã
ão,
dispo
onível no sítio
o de Internet da
d Agência Po
ortuguesa do Ambiente:
A
1, 3,
3 6 a 11, 15 a 18, 20 a 25, 28 a 34, 37, 41,
4
42, 45,
4 48 a 50, 54
4, 55.

Fase de construção:
2.

Dar preferência à mão-de-obra local e region
nal quer na fas
se de construçção quer na fa
ase de explora
ação.

3.

Reallizar uma pro
ospecção arqu
ueológica sisttemática dos acessos, áre
eas de estale
eiro, depósitos
s temporárioss e
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emp
préstimo de ine
ertes.
4.

Efecctuar uma pro
ospecção arqu
ueológica sisttemática aqua
ando da desm
matação, com
m particular cuidado
c
para as
área
as que apresentavam reduzzida visibilidad
de. Estes traba
alhos devem ainda
a
ter em cconsideração a concentração
de achados
a
e sítio
os pré-históricos existentes na área, bem como as cara
acterísticas ge
eológicas da zona.
z

5.

Acom
mpanhamento
o arqueológicco integral de
e todas as operações que impliquem
m movimentaç
ções de terrras
(dessmatações, esscavações, te
erraplenagenss, depósitos e empréstimo
os de inertess), não apen
nas na fase de
consstrução, mas desde as sua
as fases prep
paratórias, com
mo a instalação de estaleiros, abertura de caminhoss e
desm
matação. O accompanhamento deverá se
er continuado e efectivo pe
elo que, se exxistir mais que
e uma frente de
obra
a a decorrer em
m simultâneo, terá de se ga
arantir o acompanhamento de
d todas as frrentes.

6.

Os resultados ob
btidos no deccurso da prospecção e do acompanha
amento arque
eológico pode
erão determin
nar
tamb
bém a adopçã
ão de medida
as de minimizzação comple
ementares (re
egisto docume
ental e gráfico
o, sondagenss e
esca
avações arque
eológicas, enttre outras). Se
e, na fase de construção ou na fase pre
eparatória, fore
em encontrados
vestígios arqueoló
ógicos, as obras serão susspensas nesse local, ficand
do o arqueólo
ogo obrigado a comunicar de
diato ao Institu
uto de Gestão
o do Patrimóniio Arquitectónico e Arqueoló
ógico (IGESP
PAR) as ocorrê
ências com um
ma
imed
prop
posta de mediidas de minim
mização a imp
plementar sob
b a forma de um relatório preliminar. De
eve ser tido em
e
conssideração que as áreas com
m vestígios arq
queológicos a ser afectadass têm que ser integralmente
e escavadas.

7.

As estruturas
e
arqueológicas qu
ue forem reco
onhecidas durrante o acomp
panhamento a
arqueológico da
d obra devem,
tanto
o quanto posssível e em funçção do valor do
d seu valor pa
atrimonial, serr conservadass in situ.

8.

Procceder à sinalização, vedaçção permane
ente, registo gráfico (dese
enho/ topogra
afia e fotogra
afia) e memória
desccritiva (descriçção de caractterísticas morrfo-funcionais, cronologia, estado
e
de conservação e enquadramen
nto
cénicco/paisagísticco) das ocorrências patrimoniais arquitecttónicas e etno
ográficas consstantes no Esttudo de Impaccte
Amb
biental (EIA), bem
b
como de
e todas aquela
as que possam
m surgir duran
nte os trabalh
hos e que se situem
s
a menos
de 100 m da frente de obra e se
eus acessos.

9.

Reallizar sondage
ens de diagnó
óstico que devverão ser ma
anuais em 20 m2 localizada
as nas áreas de escavaçã
ão.
Caso
o sejam detecctados vestígio
os arqueológiccos deverá se
er tida em con
nsideração a o
obrigação lega
al de procederr à
sua escavação inttegral.

10. Procceder a uma avaliação
a
com
mplementar pa
ara: Monte do Januário 2, 7,
7 10, no sentido de verifica
ar uma eventu
ual
ocup
pação modern
na nos sítios e a sua poten
ncial afectação
o dentro da área do projeccto; Ferrel 1 e na área da Mó
M
(no inicio do par 13) pelas suass característica
as pré-históric
cas.
Na confirmação
c
d realidades mais complexxas do que as
de
a identificada
as, o arqueólo
ogo fica obriga
ado a enviar de
imed
diato ao IGES
SPAR uma prroposta de me
edidas de min
nimização a implementar, sob a forma de um relatório
preliminar.
11. Arma
azenar combu
ustíveis, fertilizantes, fito-fá
ármacos e tod
do o material considerado p
potencialmentte contaminan
nte
da água
á
subterrân
nea e superficcial, em locaiss apropriados, devidamente
e identificadoss e impermeabilizados e co
om
os meios
m
necessá
ários de contro
olo e de reme
ediação em ca
aso de derram
me. Esta medida deverá se
er transversal às
fases de construção, de explora
ação e de dessactivação.
12. Limittar todo o tipo
o de trabalhoss de movimen
ntação de terrras e de prep
paração de terrrenos às zon
nas previamen
nte
demarcadas, devvendo estes decorrer,
d
prefferencialmente
e, durante o mais breve período de tempo
t
possívvel,
ando os períod
dos de maior pluviosidade.
p
evita
13. Evita
ar o uso de acessos,
a
embo
ora temporários, paralelos às linhas de água, sendo preferíveis ac
cessos com um
u
traça
ado perpendiccular a estas. Nos dias de vento
v
forte e quando
q
o solo estiver seco, deve procede
er-se à rega dos
locaiis de trabalho e dos acesso
os.
14. Os sistemas
s
de drenagem
d
natu
ural devem se
er acautelados
s durante os trabalhos,
t
de forma a evita
ar a retenção de
água
as em depresssões ou a crriação de barrreiras, devend
do igualmente
e permitir o escoamento da
as escorrências
supe
erficiais para as
a linhas de ág
gua.
15. Evita
ar a aplicação
o excessiva de
d produtos no
n processo de sementeirra, devendo e
esta ser efecttuada de form
ma
regra
ada e racional.
16. Limittar as acçõess de desmataçção ao mínim
mo indispensável, devendo ser realizada
as fora do perríodo reproduttor
compreendido enttre Março e Ju
ulho.
17. Gara
antir a natura
alização das margens
m
dos lagos a criarr com recurso
o à criação de margens em patamaress e
conssequente plan
ntação ou sem
menteira de esspécies palusttres e lacustre
es, providencia
ando a existência de habita
ats
capa
azes de suporrtar um comple
exo elenco de
e espécies aqu
uáticas.
18. Prom
mover a natura
alização física
a e ecológica das
d linhas de águas afectass ao campo de golfe, passa
ando esta últim
ma
pela plantação de
e elementos arbóreos
a
e arb
bustivos autóc
ctones, como o Freixo (Fra
axinus angusttifolia), Choup
pon
Borran
nzeira (Salix atrocinerea),
a
oendro (Neriu
um
negrro (Populus nigra),
Tamargueira (Tamarix afriicana) e o Lo
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oleander).
19. Presservar todos os
o exemplaress de Sobreiro (Quercus
(
suber) e de Azinh
heira (Quercuss rotundifolia), passando pe
ela
criaçção de uma fa
aixa de protecção, variável em função do
o porte da árvo
ore e do perím
metro à altura do peito (PAP
P),
deve
endo ter uma área mínima corresponden
nte ao dobro da
d área de pro
ojecção da co
opa. Nesta faix
xa de protecção
deve
em ser interdittadas as mob
bilizações de solos
s
profundas, as interve
enções na cam
mada superfic
cial do solo e as
mob
bilizações meccânicas, conforme o dispostto no artigo 16
6.º do Decreto-Lei n.º169/20
001, de 25 de Maio.
20. Presservar o exemplar de Zimbro
o (Juniperus turbinata)
t
exis
stente na parte
e central da árrea de interven
nção.
21. As zonas
z
de enqu
uadramento, espaços
e
ajardiinados e roughs deverão se
er intervencion
nadas com rec
curso a materrial
vege
etal autóctone
e, garantindo desta
d
forma um
ma salvaguard
da do patrimó
ónio florístico rregional e con
nsequentemen
nte
uma
a melhor adapttação das esp
pécies utilizada
as às condiçõ
ões edafo-climáticas locais.
22. Manter todas as manchas
m
de vegetação
v
autó
óctone, sempre que possívvel, nomeadam
mente os prad
dos e arrelvados
dos de herbácceas.
florid
23. Colo
ocar pequenass lombas nos acessos denttro da área do
o empreendim
mento e limitarr a velocidade
e a 30 km/h nos
locaiis considerado
os como corre
edores de passsagem de an
nfíbios (devida
amente sinalizzados), nomeadamente enttre
os la
agos artificiaiss e as áreas de
d golfe. Para
alelamente, de
everá ser insta
alada sinaléticca informativa
a, sensibilizando
os utentes e visita
antes para os valores
v
natura
ais da área de
e estudo.
24. Nas “Áreas Verdes de Enqua
adramento”, deverão
d
ser mantidos
m
ou instalados tro
oncos de árvo
ores mortas ou
uturas de ped
dra solta, de modo a provvidenciar nova
as áreas de refúgio e abrrigos às espé
écies de répte
eis
estru
pressentes na zona
a em estudo.
25. Procceder à coloca
ação de caixass-ninhos dime
ensionadas pa
ara as espécies presentes na área de estu
udo.
26. Criarr e potenciar zonas
z
de vege
etação lacustrre nas margen
ns dos lagos, de forma a esstabelecer zon
nas de refúgio
oe
nova
as áreas de nidificação para
a aves aquáticcas.
27. Procceder à coloca
ação de estruturas artificiaiss de suporte à ocorrência de
e colónias de quirópteros.
28. Procceder à constrrução de maro
ouços, túneis e tocas artificia
ais, associado
os a comedouros.
29. Presservar as árvo
ores de maiorr porte existen
ntes na propriiedade. Se a sua localizaçção actual não
o for compatívvel
com o uso futuro deve-se,
d
semp
pre que possívvel, proceder ao transplante
e das mesmass.
30. Refo
orçar a planta
ação arbórea e arbustiva nas zonas não
n
intervenccionadas pelas linhas de golfe
g
e que se
enco
ontrem degrad
dadas.
31. Implementar o Pla
ano de Integra
ação Paisagísttica (PIP).
ar a localizaçã
ão de infra-esttruturas de apoio à obra nas
s proximidade
es de locais ha
abitados.
32. Evita
33. As operações
o
de construção, especialmente
e
e as mais ruid
dosas, que se
e desenrolem na proximidade de casas de
habitação deverão
o apenas ter lu
ugar entre as 8h00 e as 20h
h.
34. Procceder ao hume
edecimento e à cobertura de
d amontoado
os de detritos e de terras, quer durante o seu transporte,
querr durante o seu armazenam
mento a céu ab
berto.
35. Procceder à rega dos
d locais pro
opícios à ocorrrência de ma
aiores emissões de poeirass, nomeadame
ente durante os
perío
odos mais seccos do ano.
36. Procceder à lavage
em regular doss rodados doss veículos e da
as máquinas afectos
a
à obra
a.
37. Gara
antir a limpeza
a dos acessoss à obra assim
m como das árreas de estaleiro.
Fase de exploração:
z
em que se verifique destabilização
d
das caracteríísticas dos sollos por processsos físicos, aplicação
a
de fitto38. As zonas
fárm
macos ou por acção huma
ana, devem ser objecto de
d uma interrvenção rápid
da e adequad
da, de modo a
resta
abelecer o seu
u equilíbrio.
39. Resttringir as apllicações de fito-fármacos
f
ao mínimo indispensável, devendo d
dar-se sempre
e que possívvel
priorridade aos meios
m
mecâniccos para com
mbate a doen
nças e pragas nos relvado
os. A sua ap
plicação deve
erá
resp
peitar as instrruções de se
egurança defiinidas nos ró
ótulos e ficha
as de segura
ança de cada
a produto e os
resp
pectivos resíduos e emballagens deverão depositar--se com o maior
m
cuidado
o e em locais
s adequados e
controlados. Deve
erá ainda utilizzar-se, sempre
e que possíve
el, produtos de
e reduzida sollubilidade em água e elevada
volattilidade e evita
ar as aplicaçõ
ões durante pe
eríodos com precipitação
p
ou
u quando se p
prevê a mesm
ma nas próximas
24 a 48 horas.
40. Insta
alar um sistem
ma de rega con
nectado a sen
nsores de hum
midade, do ven
nto e a uma esstação climato
ológica.
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41. Dete
erminar a necessidade efectiva e a quantidade
q
de
e fertilizantes a aplicar (d
de acordo co
om o Plano de
Fertiilização).
42. Evita
ar aplicar fertiilizantes e fito
o-fármacos du
urante período
os de maior pluviosidade e de pluviosida
ade intensa nas
próxximas 24 – 48 horas.
43. Conssultar periodiccamente a leg
gislação nacional e comunitária sobre os fito-fármacos a utilizar, nom
meadamente no
que se refere às autorizações
a
d comercializzação e utiliza
de
ação dos prod
dutos usados,, aos objectivo
os de qualidade
defin
nidos para o meio
m
hídrico e,, às medidas de
d acção para
a o controlo de
e poluição.
44. Implementar um programa
p
de controlo de vazamentos
v
e de derramam
mentos de óle
eos e outros lubrificantes, tal
como o definido para a fase de construção e de desactivaç
ção.
45. Manter a altura da relva junto às linhas de água e dos la
agos com, pe
elo menos, 5 cm, garantind
do uma faixa de
largu
ura entre 0,5 e 1 m como bu
uffer às escorrrências superfficiais.
46. Gara
antir a limpeza
a regular dos lagos e da re
ede de drenag
gem de forma a garantir a funcionalidade
e dos mesmoss e
evita
ar riscos de inu
undação.
47. Asse
egurar o areja
amento necesssário da água dos lagos, de
e modo a evita
ar fenómenos de decompos
sição anaerób
bia.
Com
mo tal, os lago
os devem serr sujeitos a operações de manutenção e de limpeza
a, nomeadame
ente através da
plantação nas sua
as margens de
d macrófitas as quais deve
erão ser manttidas e desbasstadas. O con
ntrolo qualitativo
das descargas destas águas de
everá ser perió
ódico.
48. Com
mo forma de evitar
e
riscos de
d alagamento
os do terreno
o, em período
os de pluviosid
dade elevada
a, sobretudo em
e
área
as baixas ou pouco declivossas do campo de golfe, deve
erá ser constrruída uma rede
e de drenagem
m subterrânea
a.
49. Consstruir um sistema de reten
nção/controlo de águas plu
uviais para reter matérias ssedimentáveis
s e substâncias
perig
gosas (derram
mes acidentaiss).
50. Procceder à limpezza e desobstru
ução periódica
a das linhas de água, à verrificação e manutenção da estabilidade
e
dos
talud
des e à manuttenção da rede
e de drenagem
m natural e arrtificial.
51. Os ramos
r
proveniientes da limp
peza das árvores depois de
e destroçados deverão ser iincorporados com vista à sua
valorrização e à fertilização dos solos.
52. Defin
nir e impleme
entar um Plano
o de Gestão de
d Resíduos, considerando
o todos os ressíduos suscep
ptíveis de sere
em
prod
duzidos, com a sua identifica
ação e classifficação, em co
onformidade co
om a Lista Eu
uropeia de Res
síduos (LER).
53. Procceder à manutenção periód
dica do parque
e de máquina
as, de modo a que o ruído emitido pelas
s máquinas nas
operrações de man
nutenção do campo
c
de golffe seja reduzid
do.
54. As máquinas
m
de manutenção do campo de
e golfe e os buggies
b
deverão possuir a
as fichas de potência
p
sono
ora
emitida.
Progrramas de monitorização:
Os relató
órios de monittorização deve
em ser aprese
entados junto da Autoridad
de de AIA, resspeitando a es
strutura previssta
no Anexo
o V da Portaria
a n.º 330/2001
1, de 2 de Abrril.
1. Factorres Edafo-Cliimáticos
Deve serr implementad
da uma estação meteorológ
gica, de modo
o a colher info
ormação que permita a rac
cionalização e a
minimiza
ação dos gasto
os de água de
e rega do campo de golfe.
A monito
orização da salinidade dos solos
s
deve serr compilada an
nualmente.
Na persp
pectiva da práttica de uma boa gestão am
mbiental, deve ser elaborado
o e implementtado um Plano
o de Fertilização
dos Solos, com periodicidade anual, articulando as
a necessidad
des nutritivas (análises
(
aos solos) com a precipitação e a
frequência e quantitativvos de rega.
2. Recurrsos Hídricos
s
Este prog
grama deve in
niciar-se aquando do começço dos trabalhos da fase de
e construção d
do projecto.
As análisses às águas destinadas à rega (águas dos furos e la
agos) devem ser
s realizadass aos parâmetros estipulados
no Anexxo XVI do De
ecreto-lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, relativo à qu
ualidade das águas destinadas á rega, a
frequência a estabeleccer deve corre
esponder à que consta no anexo XVII do referido diplom
ma.
A análise
e deverá ser completada,
c
co
om a análise aos
a catiões prrincipais (sódio
o, potássio, m
magnésio, cálcio) e aos aniõ
ões
principaiss (carbonatos, bicarbonatoss, sulfatos, clo
oretos). Devem
m também ser analisados p
parâmetros re
elacionados co
om
produtos e subproduttos resultantes da aplicaçã
ão dos fertiliz
zantes (azoto e fósforo) e fito-fármacos
s e registada
a a
condutividade eléctrica
a da água

Pá
ág. 4 de 10

Rua de O Século, 51
5 1200-433 Lisboa

Telefon
nes: 21 323 25 0
00 Fax: 21 323 16 58

MINISTÉRIO
I
DO
O AMBIENTE
E E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓR
RIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente
Quanto à periodicidade, no primeiro
o ano devem ser realizadas
s quatro análises em altura
as representattivas das quattro
estaçõess do ano. Noss anos seguin
ntes a amostrragem e respe
ectiva análise
e poderá restrringir-se a um
ma periodicidade
bianual, em
e águas baixxas, no fim da
a estação seca
a, e águas alta
as, no final da
a estação húm
mida
Caso os parâmetros Alumínio,
A
Arsénio, Bário, Be
erílio, Boro, Cá
ádmio, Chumb
bo, Cobalto, C
Cobre, Crómio Total, Estanh
ho,
Ferro, Flúor, Lítio, Manganês, Molib
bdénio, Níque
el, Selénio, Va
anádio, Zinco estejam de accordo com o estabelecido no
Decreto-Lei n.º 236/9
98, de 1 de Agosto, dura
ante o primeiro ano de monitorização
m
estes parâm
metros só serrão
necessárrios reavaliar caso
c
a água de
d rega eviden
ncie degradação da sua qua
alidade.
Os parâm
metros Cloreto
os, Nitratos, Salinidade,
S
SA
AR, Selénio, Só
ólidos Suspen
nsos totais, Su
ulfatos, pH, Co
oliformes feca
ais,
Ovos de parasitas inttestinais, Sód
dio, Potássio, Magnésio, Cálcio,
C
Carbon
natos, Bicarbo
onatos, Clorettos, parâmetrros
relaciona
ados com prod
dutos e subpro
odutos resulta
antes da aplicação dos fertiilizantes (azotto e fósforo) e fito-fármacoss e
Condutivvidade deverão
o ser analisad
dos semestralm
mente.
Do ponto
o de vista quantitativo, deve
erá ser efectua
ado um registto diário dos volumes
v
de ág
gua subterrâne
ea captados e a
consecuttiva medição dos
d níveis da água (pré e pós
p bombagem
m) em todas as
a captações de água subte
errânea duran
nte
5 dias co
onsecutivos, por
p trimestre, pelo que os furos deverã
ão ter contado
or e os volum
mes consumid
dos deverão ser
s
enviadoss mensalmente
e à Autoridade
e de AIA.
Para med
dição dos níve
eis piezométriicos, deverão ser instalados sensores au
utomáticos pa
ara medição co
ontínua do nívvel
de água,, nos diversoss furos, nome
eadamente no
o furo que se encontra em
m reserva. No caso de ser necessário que
todos os furos estejam
m em extracçã
ão, então devverá ser consttruído um piezzómetro para medição conttínua dos níve
eis
piezométtricos.
Numa se
egunda fase após a substtituição gradu
ual da origem
m de água de
e rega, de ág
gua subterrân
nea para águas
reciclada
as (provenientes da Estação de Tratame
ento de Águas
s Residuais (E
ETAR) do Apa
arthotel e da empresa Águas
do Algarvve, S.A) as an
nálises a efectuar serão man
ntidas assim como
c
a frequê
ência estabele
ecida.
A monito
orização da qualidade da água
á
das linh
has de água afluentes
a
à ribeira de Espiche deverá ser
s efectuada
a a
montante
e e a jusante da área de in
nfluência do ca
ampo de golfe
e, com uma periodicidade
p
m
mínima bianual (na época de
maior pluviosidade e durante o período
p
estiva
al), avaliando o pH, salinid
dade, cloretos, sólidos su
uspensos tota
ais,
sulfatos, fósforo e fosffatos, nitratoss e azoto total, azoto amon
niacal, nitritos e nitratos. Deverão assim
m ser analisados
todos os produtos fitosssanitários que
e vão ser apliccados no golfe
e.
Parâmettros, frequênc
cia e período
o de monitorizzação das águas destinad
das à rega
Parâmetros
Alu
umínio; Arsénio; Bário; Berílio;
Borro; Cádmio; Chu
umbo; Cobalto;
Co
obre; Crómio To
otal; Estanho;
Fe
erro; Flúor; Lítio
o; Manganês;
M
Molibdénio;
Níqu
uel; Selénio;
Vanádio; Zinco
Clore
etos; Nitratos; Salinidade;
S
SAR
R;
Selé
énio; Sólidos Su
uspensos totais;;
Su
ulfatos; pH; Colifformes fecais;
O
Ovos
de parasita
as intestinais;
Sódiio; Potássio; Ma
agnésio; Cálcio;;
C
Carbonatos;
Biccarbonatos;
Pa
arâmetros relaccionados com
produtos e subprodu
utos resultantess
da ap
plicação dos ferrtilizantes (azoto
o
e fósforo) e fito
o-fármacos;
Condutiviidade

Frequê
ência de monitorização
Deverá serr efectuada um
ma análise de
caracterizaçção e despista
agem destes
elementos, durante o prim
meiro ano de
exploração. Caso não seja
a registada a
presença de nenhum destes elementos
sugere-se que
q as analises
s se voltem a
efectuar sempre que haja a suspeita da
possível de
egradação de ág
gua de rega

Semestral

Períod
do de monitoriz
zação

Nas alturas rrepresentativas das quatro
e
estações do ano
o

No final do pe
eríodo húmido (A
Abril/Maio) e
no fina
al do período es
stival
(Se
etembro/Outubrro)

3. Ecoss
sistemas
A monito
orização da evvolução dos ha
abitats, existentes ou criado
os, após a imp
plantação do p
projecto deverrá ser efectuada
por um período
p
mínimo
o de 3 anos.
No que respeita
r
à aviffauna, a monitorização devverá desenvolv
ver-se durante
e a época de reprodução e no Inverno. No
N
caso doss répteis e an
nfíbios deverã
ão ser efectua
ados levantam
mentos sistem
máticos no terrreno, de modo a conhecerr a
evolução
o da composiçção específica das respectivvas comunidad
des.
4. Resíduos
O progra
ama de mon
nitorização e de gestão dos
d
resíduos, para as fasses de consttrução, de ex
xploração e de
desactiva
ação, deve contemplar:
-

Qua
antificação do
os resíduos produzidos,
p
cla
assificando-os
s quanto ao código LER, perigosidade
e, condições de
Pá
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armazenagem tem
mporária e destino final;
-

Cum
mprimento da legislação qu
uanto à existê
ência de autorizações, guia
as de transpo
orte e registo de resíduos no
SIRA
APA (Sistema
a Integrado de
e Registo da Agência
A
Portug
guesa do Amb
biente).

-

Os resíduos pro
oduzidos na construção do
d campo de
e golfe e qu
ue devem se
er objecto do
o programa de
mon
nitorização e de
d gestão são
o todos os resíduos produziidos no campo
o de golfe, inccluindo os res
síduos indicados
com
m o símbolo «**» conforme disposto
d
na Po
ortaria nº 209//2004, de 3 de
e Março, e qu
ue são conside
erados resíduos
perig
gosos:


Re
esíduos de óle
eos hidráulicos e de motor, LER 13 01 10
0* e LER 13 02
2 05*;



Re
esíduos biode
egradáveis, LE
ER 20 02 01;



Te
erras e pedrass, LER 20 02 02;
0



Re
esíduos de embalagem de
e papel e carrtão; plástico; madeira; me
etal; mistura d
de embalagen
ns; embalage
ens
co
ontendo ou contaminadas por resíduos de
e substâncias perigosas - LER
L
15 01 01/0
02/03/04/06/10*;



Re
esíduos de co
onstrução e demolição
d
- Betão;
B
tijolos;; ladrilhos, telhas e materiais cerâmico
os - LER 17 01
01
1/02/03, Made
eira; Vidro, Plá
ástico - LER 17 02 01/02/03
3, Misturas be
etuminosas co
ontendo alcatrrão - LER 17 03
01
1*, Mistura de metais - LER 17 04 07;



Re
esíduos de óle
eos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação usados, LER 13 02 06*;



Re
esíduos absorrventes, materriais filtrantes e panos de lim
mpeza contam
minados por substâncias pe
erigosas LER 15
02
2 02*;



Filltros de óleo LER
L
16 01 07**;



Accumuladores de
d chumbo LE
ER 16 06 01*;



Pn
neus usados LER
L
16 01 03..

No entan
nto, existem tiipologias de resíduos
r
e mo
odos de gestã
ão exclusivam
mente associad
dos à fase de
e exploração do
empreendimento, parra os quais deverá ser dada espec
cial atenção nomeadamen
nte os resíd
duos recolhidos
selectivamente, Papel e Cartão; Vid
dro; Plásticos e Metais – LER 2001 01/02
2/39/40. As em
mbalagens sem
m contaminação
por subsstâncias perig
gosas poderão
o ser valoriza
adas e deverrá ser efectua
ada a separa
ação por matteriais (plásticco,
papel/carrtão, metal). As
A embalagen
ns contaminad
das (produtos químicos de manutenção d
dos campos de
d golfe) deve
em
ser entre
egues ao fornecedor, com a finalidade de
d serem reuttilizados. Na impossibilidad
de deste proc
cedimento, de
eve
garantir-sse que as emb
balagens são geridas como
o resíduos perrigosos.
Os resíd
duos produzid
dos durante a fase de desactivação vã
ão ser semelhantes aos identificados para
p
a fase de
construçã
ão, uma vez que
q compreen
ndem aspecto
os relacionado
os com cuidad
dos adoptar n
na obra, pelo que deverá ser
s
cumprido
o o mesmo Pla
ano de Gestão
o apresentado
o para a fase de
d construção
o.
5. Ambie
ente Sonoro
Na fase de exploração
o, deverá serr implementad
do um program
ma que permita monitoriza
ar os níveis de
e ruído gerados
pelas operações de manutenção
m
do
o campo de golfe
g
e pelo acréscimo de tráfego
t
rodoviiário associad
do. Bem como
oa
verificaçã
ão do cumprim
mento dos vallores limites de
d potência so
onora fixados na legislação
o para as máq
quinas utilizadas
na manutenção do Campo de Golfe.
Pla
ano de Desac
ctivação:
No último ano de exploração do empreendime
ento, ou semp
pre que ocorrrer o desman
ntelamento de
e alguma infrraestrutura
a do projecto, deve ser apresentada
a
à Autoridade de AIA, parra aprovação
o, o Plano de
e Desactivação
pormeno
orizado, que co
ontenha, entre
e outros eleme
entos, os segu
uintes:
a.

A so
olução final de
e requalificaçã
ão da área e acessos
a
assoc
ciados, a quall deve ser com
mpatível com os instrumenttos
de gestão
g
territoriial e com o qu
uadro legal enttão em vigor;

b.

As acções
a
de dessmantelamentto;

c.

O de
estino a dar a todos os elem
mentos retirad
dos;

d.

Um plano de recu
uperação final de todas as áreas
á
em caus
sa.
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Validade da DIA
A:
Entidade
e de verificaç
ção da
DIA:

d Janeiro de 2013
2
31 de
Auto
oridade de AIA
A

O Sec
cretário de Esttado do Ambie
ente

A
Assinatura:

Humberrto Delgado Ubach
U
Chaves Rosa
(No uso
u das delegaçõe
es de competência
as, despacho n.º 932/2010 (2.ª série),
publicad
do no Diário da Re
epública de 14/01//2010)

Anexo: Resumo do conteúdo
c
do prrocedimento, inccluindo dos pareceres aprese
entados pelas e
entidades consu
ultadas;
mo da Consulta Pública; e Razõ
ões de facto e de
d direito que justificam a decissão.
Resum
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ANE
EXO
umo do proce
edimento de AIA
Resu

Resumo
o do conteúdo
o do
procedim
mento, incluin
ndo
dos pare
eceres
apresenttados pelas
entidade
es consultada
as:

•

Início do proccedimento de AIA
A a 06.05.2
2010.

•

A Comissão de Coordenação e Dese
envolvimento do Algarve (CCDR-Algarv
(
ve)
enquanto Autoridade de AIA
A nomeou a respectiva C
Comissão de Avaliação (C
CA)
composta porr sete elemen
ntos, dos quaiss quatro da CCDR-Algarve,, um do Institu
uto
de Gestão do
d Património
o Arquitectón
nico e Arqueológico (IGES
SPAR), um da
Administração
o da Região
o Hidrográfica
a (ARH) do Algarve e um
u
da Câma
ara
Municipal de Lagos.

•

d prazo de 04.06.2010
0
a 09.09.2010 para solicitação de elementtos
Suspensão do
adicionais.

•

Deliberação sobre a conformidade do
o Estudo de Impacte Am
mbiental (EIA) a
20.09.2010.

•

Realização da Consulta Pública, a qual decorreu durante um período de 25 dias
10.2010 a 17.1
11.2010.
úteis, de 13.1

•

Realização de
d uma visitta de reconh
hecimento ao
o local de implantação do
empreendime
ento, efectua
ada no dia 25.11.2010, onde estive
eram presenttes
representante
es do projectis
sta e da empresa responsá
ável pela elab
boração do EIIA,
do proponentte e os represe
entantes da CA.
C

•

Elaboração do
d Parecer Técnico Final da
a CA, tendo po
or base a realização da vissita
de reconhecim
mento, a apre
eciação técnica
a do EIA em ssede de CA e o conteúdo dos
pareceres solicitados;

•

Elaboração da
d proposta de
e DIA e envio
o para a tutela
a (registo de entrada
e
n.º 19
92,
de 19 de Janeiro de 2011)..

•

Emissão da DIA.
D

Resu
umo dos pare
eceres externo
os
O Turismo
T
de Po
ortugal consid
dera que o prrojecto constitui uma impo
ortante iniciativa
para
a uma área do
o Algarve a Norte
N
da EN125, onde já n
não se verifica a tão profusa
conccentração de empreendime
e
natureza, que
e sobrecarrega
am
ntos turísticoss ou de outra n
a zo
ona costeira do
d concelho de Lagos. Dad
do que a proxximidade às praias
p
não é tão
significativa, os interesses dos potenciais turistas e ute
entes deste campo
c
de go
olfe
pode
erão extravasar o habitual produto sol e mar, não se encontrando tão dependen
nte
do fa
actor sazonaliidade. Por outtro lado, a existência de no
ovos empreend
dimentos com
ma
cate
egoria de 5** vem
v
reforçar a qualidade da
d oferta turísttica do concelho e da regiã
ão,
favo
orecendo a sua
a posição no mercado
m
internacional.
Salie
enta o interessse turístico da
a concretizaçã
ão deste projecto, em conve
ergência com os
obje
ectivos enuncia
ados no Plano
o Estratégico Nacional
N
do T
Turismo (RCM n.º 53/2007, de
4/4),, que aponta o Algarve co
omo uma dass regiões prioritárias para investimento
i
no
golfe
e.
Refe
ere que, em declaração de
d 11.07.2007
7, o Campo d
de Golfe foi considerado de
Interresse para o Turismo
T
e que
e esta declara
ação caducou entretanto, atendendo a que
uma
a das condiccionantes consistia na aprovação
a
do
o projecto pelas
p
entidades
competentes no prazo
p
de 2 ano
os. Alerta no entanto
e
para o facto de que
e da consulta do
proccesso de Decllaração de Intteresse para o Turismo ve
erificou-se que
e a componen
nte
turísstica do projeccto apresentav
va algumas differenças relatiivamente ao previsto
p
no EIA
A.
Faz ainda alguma
as sugestões no
n que se refe
ere ao conteúd
do do EIA nom
meadamente no
o sugerindo que
que se refere às medidas de Minimização e Planos de Monitorização
para
a além da mo
onitorização periódica,
p
dura
ante a fase d
de exploração
o, das taxas de
ocup
pação do cam
mpo de golfe e dos apartam
mentos turístico
os, sejam aind
da previstos um
u
plano de desacttivação e en
ncerramento e um plano
o de recuperração da árrea
n eventualida
ade de se atin
ngir a fase de d
desactivação.
interrvencionada, na
A Au
utoridade Florestal Naciona
al emitiu pareccer onde, entre
e outros aspec
ctos, considerrou
Pá
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que não se encon
ntrava correcta
amente delimitada a área de povoamento
o de sobreiross e
a proponentte de esclare
ecimentos e de entrega de
azinheiras. Após solicitação ao
elem
mentos adicion
nais foi posteriormente ace
eite a delimita
ação da área de povoamen
nto
apre
esentada.
Para
a além das me
edidas previstas no EIA, pro
opõe algumass medidas de forma a garan
ntir
a fa
aixa de prote
ecção bem como
c
a delim
mitação e issolamento das manchas de
povo
oamento existtente.
A Direcção
D
Regiional de Agriicultura do Algarve
A
consid
dera que o EIA caracteriza
corre
ectamente a situação de referência, prrevê a implem
mentação de Plano geral de
Mon
nitorização, no
omeadamente
e através da elaboração d
de Plano de Fertilização
F
dos
Solo
os e medição da salinidade
e dos solos. Considera, no
o entanto, que o estudo não
prevvê medidas de
e minimização
o para todas as
a fases do prrojecto pelo que condiciona
ao
seu parecer à ap
presentação destas
d
medidas no que se
e refere aos factores edaffoáticos e à ocu
upação do solo
o/capacidade de uso.
climá
A implementa
ação de medid
das de minim
mização relativvamente aos factores edaffoc
climáticas
e à ocupação do
o solo/capacid
dade de uso está acautela
ada na presen
nte
D
DIA,
bem com
mo a elaboraç
ção e implementação de u
um Plano de Fertilização
F
d
dos
S
Solos.
Refere-se aind
R
da que a pres
sente DIA tom
mou em consid
deração todas
s as posiçõess e
r
recomendaçõe
es expressas nos pareceress recebidos.
Resumo
o do resultado
o da
consulta
a pública:

Dura
ante o período
o de consulta pública não fo
oi recebido qua
alquer parece
er.

A em
missão da pre
esente DIA é fundamentada
f
a no teor do P
Parecer Final da
d Comissão de
Avalliação (CA) e na respectiv
va proposta da
d autoridade
e de AIA, destacando-se de
segu
uida os princip
pais aspectos que a justifica
am.
O prrojecto do “Pa
arque de Golfe
e Jardim Origin
nal” consiste n
na implantaçã
ão de um campo
de golfe
g
com 18+
+9 buracos, se
endo a componente urbanística compos
sta pelo Edifíccio
do Clube,
C
onde fu
uncionará o clu
ube de golfe e para o qual e
está prevista a construção de
42 apartamentos
a
t
turísticos
de tipologia estúd
dio, dimensionados para cin
nco estrelas.
Pretende-se com o projecto em
m apreço uma oferta turísticca de qualidad
de e sustentávvel
p
de vistta turístico, socioeconómic
s
co e ambien
ntal, que crie uma dinâmica
do ponto
turísstica capaz de
e esbater a saz
zonalidade. Como
C
tal, o pro
ojecto insere-s
se numa política
activva e dinamiza
adora de apoio ao turismo
o de qualidade
e e tendo como finalidade
e a
prom
moção do dese
envolvimento sustentável do concelho.

Razões de
d facto e de
direito que justificam
ma
decisão::

O segmento do golfe surge no
n âmbito do
o Plano Estra
atégico Nacional do Turism
mo
(PEN
NT) e da estrratégia region
nal como um sector prioritá
ário para a diversificação da
activvidade turística e para o refforço do segm
mento em con
ntra ciclo com a sazonalidade
do produto
p
sol e mar.
m
O prrojecto em apreço abrange uma área tota
al de 77,67 ha
a, dividindo-se
e em 0,89 ha de
“Áre
ea urbanizávell”, 13,59 ha de
d Área Verde
e de Enquadrramento e 63,,29 de “Área de
Golffe”. O projecto
o em apreço, no que à com
mponente urba
anística diz re
espeito, prevê
êa
reutiilização de um
ma área de co
onstruções já existentes (a
antigo edifício de habitação
oe
outro
os de reduzida
as dimensões
s).
A co
omponente urbanística
u
do
o projecto é composta pe
elo Edifício do
d Clube onde
funccionarão o clube de golfe, 42
4 apartamen
ntos turísticoss, bem como um conjunto de
equipamentos de apoio à actividade.
A qu
uase totalidad
de dos solos na área de implantação d
do projecto está
e
classificada
como Reserva Agrícola
A
Naciional (RAN) (76,51 dos 7
77,67 ha da
a área total da
priedade), tend
do sido já em
mitido pela Co
omissão Regio
onal da Rese
erva Agrícola do
prop
Alga
arve parecer favorável
f
à co
onstrução de um campo d
de golfe de 27
7 buracos, be
em
como à pretensão
o de construçã
ão de uma árrea urbana de
estinados a se
erviços do golfe,
em substituição
s
das construçõe
es actualmente
e existentes.
A árrea do projectto abrange um
ma área inserida na Reservva Ecológica Nacional
N
(REN
N),
de cerca
c
de 8,78
8 ha, a qual será
s
integrada
a nas “Áreas Verdes de Enquadramento
o”,
Pá
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esta
ando prevista a sua requalificação ambien
ntal.
Refe
ere-se ser inte
enção do prom
motor, após articulação com
m a Administra
ação da Região
Hidrográfica (ARH
H) do Algarve e com a emp
presa Águas d
do Algarve, S.A.,
S
promoverr a
a residual trattada para a rega do da área afecta ao projecto, desde
utilizzação de água
que a utilização da
d mesma esteja disponível e seja econo
omicamente viável.
v
Como tal,
t
ojecto prevê duas
d
soluções
s distintas:
o pro
- Nu
uma primeira fase, a água
a para a rega terá origem
m subterrânea
a. A água se
erá
capttada no furo existente,
e
assim como nos furos que estã
ão previstos construir,
c
e se
erá
arma
azenada nos lagos
l
do camp
po de golfe;
- Nu
uma fase posterior, a definiç
ção das origens de água para a rega fic
ca condicionad
da,
nos termos da co
ondicionante n.º
n 2 da prese
ente DIA, à ap
presentação, no
n prazo de um
u
ata de início da
d exploração do campo, po
or parte do req
querente, de um
u
ano,, a partir da da
relattório técnico onde
o
de forma
a cabal seja avaliada a po
ossibilidade do
o uso de águas
resid
duais tratadass para a rega
a. Mediante as
a conclusõess do relatório será definida
a a
solução de gestão
o das origens de água para a rega que se
e afigurar mais correcta.
Da avaliação
a
efe
ectuada, conc
clui-se que a implantação do projecto em
e apreço não
induz a ocorrênciia de impacte
es negativos relevantes,
r
maioritariamentte associadoss à
e de construçã
ão, sobre os factores amb
bientais Solos, Ecossistema
as, Paisagem
m e
fase
Amb
biente Sonoro. Estes afigura
am-se, de um
m modo geral, susceptíveis de minimização
med
diante a concre
etização das condições
c
previstas na pressente DIA.
Contudo, da análise desenvolviida ao nível do
o ordenamentto do território
o, conclui-se que
pologia de empreendimen
e
nto turístico prevista na componente urbanística do
a tip
proje
ecto em apreço, face à su
ua inserção em solo de ca
aracterísticas rurais, não te
em
enqu
uadramento no
n modelo de
e ordenamento
o do território
o estabelecido
o para a região
Alga
arve ao nível do turismo. Como tal, o empreend
dimento comp
posto pelos 42
aparrtamentos turísticos não é viável, pelo que este não
o deve integra
ar o Edifício do
Club
be.
Com
mo impactes positivos
p
mais relevantes fo
oram identifica
ados, sobretud
do associadoss à
fase
e de explora
ação do pro
ojecto, os que
q
se rela
acionam com
m os aspecttos
socio
oeconómicos,, nomeadamente ao nível do
d emprego, directo e indire
ecto gerado pe
elo
campo de golfe, e das actividad
des económica
as desenvolvidas na região
o.
Face
e ao exposto, e ponderados
s os factores em presença,, conclui-se qu
ue o projecto do
“Parrque de Golfe Jardim Origin
nal” poderá se
er aprovado de
esde que cum
mpridas todas as
cond
dições constan
ntes da presente DIA.
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