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1.

INTRODUÇÃO

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de Novembro e a Portaria 330/2001, de 2 de Abril, a Câmara Municipal de Mértola e a
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo) na qualidade de entidades
licenciadoras, enviaram à Agência Português do Ambiente (APA), para procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao
projecto “Conjunto Turístico Diogo Martins – Mértola, composto por sete empreendimentos
turísticos (6 aldeamentos e 1 Hotel-Apartamento), Campo de Golfe e Adução de Água ao
Campo de Golfe com construção de Barragem de terra, em fase de Estudo Prévio, cujo
proponente é a empresa Mount Eden Golf & Country Club Propriedades Lda.
O projecto em causa enquadra-se no Anexo II, n.º 10, alínea g) e n.º 12 alíneas c) e f), do
Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio com as alterações introduzidas pelo Dec-Lei 197/2005,
de 8 de Novembro.
A entidade competente para as autorizações no que diz respeito ao empreendimento e campo
de golfe é a Câmara Municipal de Mértola. Relativamente à barragem e respectiva conduta de
adução cabe à Administração da Região Hidrográfica do Alentejo IP (ARH do Tejo) o seu
licenciamento.
A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através dos Ofícios Circulares com os
n.os de saída 16108 e 1685 datados respectivamente de 06/12/2010 e 18/02/2011, a respectiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P., (ARH Alentejo),
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR), o Laboratório
Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
(DRAP Alentejo) e Instituto de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves
(ISA/CEABN). Estas entidades nomearam os seguintes representantes:
APA / GAIA – Fernanda Pimenta, Eng.ª e Cláudia Ferreira, Eng.ª
APA / GAIA – Margarida Grossinho, Dra.
ARH Alentejo – André Matoso, Dr.
IGESPAR – Maria Ramalho, Dra.
LNEG – José Piçarra, Eng.º
CCDR Alentejo – Cristina Salgueiro, Eng.ª
DRAP – Isabel Mota, Eng.ª
ISA/CEABN – João Jorge, Arqto Paisagista
Colaboraram também na elaboração do presente parecer o Dr. Ruben Dias do LNEG, e a arqtª
Sandra Mesquita, do ISA/CEABN.
O EIA, datado de Julho de 2010 e objecto da presente análise é composto pelos seguintes
documentos:
Tomo 1 – Relatório Base (Julho 2010)
- Parte 1 - Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e
Caracterização da Situação Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução
sem o Empreendimento
- Parte 2 - Impactes, Medidas, Análise de Risco, Monitorização e Conclusões
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Tomo 2 - Resumo Não Técnico (Julho 2010)
No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes
documentos:
Tomo 2 - Resumo Não Técnico (Março de 2011)
Aditamento 1 (Março 2011)
Aditamento 2 (Abril de 2011)
Relativamente ao Estudo Prévio foi disponibilizado 1 Volume do projecto.
2.

PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO

O procedimento de Avaliação adoptado pela Comissão de Avaliação contemplou os seguintes
procedimentos:
▪

Instrução do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) - O Processo de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA) nº 2366, teve início a 30 Novembro de 2010, na sequência
dos ofícios c/ refª 5119 de 10/11/2010 e refª 162/DPIC/2010 de 22/11/2010, enviados à
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), respectivamente pela Câmara Municipal de
Mértola e pela Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH Alentejo) na
qualidade de entidades licenciadoras

▪

Análise da Conformidade do EIA – A fase inerente à verificação da Conformidade do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), teve início a 2010/12/07. No âmbito deste
procedimento foram solicitados elementos adicionais ao EIA, onde se inclui a reformulação
do Resumo Não Técnico, tendo o prazo do procedimento ficado suspenso entre o dia 07 de
Janeiro e o dia 8 de Março de 2011, data da recepção dos esclarecimentos e elementos
adicionais solicitados pela CA ao proponente “Mount Eden Golf & Country Club –
Propriedades Lda.”. Da Análise dos elementos adicionais remetidos, considerou-se que a
informação contida no RNT reformulado e no respectivo Aditamento dava resposta às
questões formuladas pela CA, tendo sido emitida a Declaração da Conformidade do EIA a
21 de Março de 2011;

▪

Pareceres Externos solicitados pela CA – Foram pedidos pareceres sectoriais às seguintes
entidades: Autoridade Florestal Nacional e Centro de Biologia Animal da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa. Os pareceres recebidos foram analisados e tidos em
consideração pela Comissão de Avaliação no âmbito do presente parecer (cópia dos
mesmos no Anexo II).

▪

Visita ao local do empreendimento – Foi efectuada uma visita de reconhecimento ao local
de implantação do empreendimento no dia 4 de Maio de 2011, onde estiveram presentes
os técnicos representantes da CA da Agência Portuguêsa do Ambiente (APA), o técnico em
representação do proponente (Mount Eden Golf & Country Club – Propriedades Lda. e
técnicos da empresa que elaborou o EIA (ECOMIND);

▪

Consulta Pública – A Consulta Pública decorreu durante 21 dias úteis, desde o dia 13 de
Abril até 13 de Maio de 2011. Não obstante a os meios utilizados para a divulgação e
publicitação do EIA, não foram apresentadas exposições no período em que decorreu a
Consulta Pública. Foi no entanto elaborado um Relatório “Relatório da Consulta Pública”, o
qual faz parte integrante do procedimento de AIA.

▪

Apreciação e Análise Técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) - A análise técnica
efectuada foi suportada pelas peças (escritas e desenhadas) que integram o Estudo de
Impacte Ambiental e o Aditamento ao mesmo complementada pela consulta das peças do
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Estudo Prévio, por forma a identificar e avaliar os impactes resultantes do projecto bem
como as medidas de minimização preconizadas. No âmbito da apreciação efectuada aos
descritores que integram o EIA, foram tidos em consideração os pareceres formulados
pelas entidades que integram a Comissão de Avaliação (CA), o Relatório da Consulta do
Público, os pareceres sectoriais e os emitidos pelas entidades externas consultadas pela
CA, nomeadamente os contributos da Autoridade Florestal Nacional (AFN) e o do Instituto
de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB). Assim, a APA formulou parecer
sobre a Descrição do Projecto, a CCDR Alentejo sobre a Qualidade do Ar, Socioeconomia e
Ordenamento do Território e Uso do Solo, o IGESPAR sobre Património, a ARH Alentejo
sobre os Recursos Hídricos e Qualidade das águas, o LNEG sobre a Geologia e
Geomorfologia, a DRAP sobre os Solos e o ISA/CEABN sobre a Paisagem.
▪

A Comissão de Avaliação em face do conteúdo dos pareceres técnicos recebidos, da
apreciação técnica do EIA, do Relatório da Consulta Pública e de outros elementos de
relevante interesse constantes do processo elaborou o Parecer Final do procedimento de
AIA com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de avaliação, 3.
Antecedentes, 4. Objectivos e necessidade do projecto, 5. Localização, Enquadramento e
Descrição do Projecto, 6. Análise específica, 7. Síntese dos Pareceres Formulados pelas
Entidades Externas Consultadas, 8 Resultados da Consulta Pública e 11. Condicionantes,
Elementos a Apresentar, Medidas de Minimização e Programas de Monitorização.

Pretende-se com o presente Parecer expor todos os aspectos que se consideram relevantes na
avaliação ambiental efectuada, de forma a permitir superiormente uma tomada de decisão final
quanto à viabilidade ambiental devidamente fundamentada do projecto referente ao “Conjunto
Turístico em Diogo Martins - Mértola” desenvolvido em fase de Estudo Prévio.
O Parecer Final, é remetido à Autoridade de AIA, com vista a elaboração da Proposta de
Declaração de Impacte Ambiental (DIA); O procedimento de AIA conclui-se com a emissão da
DIA pelo ministro responsável pela área do ambiente, sendo que a DIA determina a decisão
sobre o procedimento de AIA. De referir que o procedimento de AIA em questão tem um prazo
limite de 120 dias, prazo este que, se esgota em 22 de Julho de 2011.
3.

ANTECEDENTES

O projecto de Empreendimento Turístico com Golfe foi aprovado, em fase de Estudo Preliminar,
por deliberação da CMM, em 6 de Março de 1991 e, posteriormente, rectificado por despacho
do Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território a 30 de Julho do mesmo
ano, tendo ficado contemplado no PDM de Mértola uma zona delimitada para fins turísticos
(classe de espaço urbanizável) junto ao perímetro urbano da povoação de Diogo Martins, que
coincide com a área de empreendimento turístico agora em avaliação. Entretanto, a autorização
supracitada caducou, por não ter sido requerida, atempadamente, a aprovação dos projectos
definitivos. O projecto foi retomado em Junho de 1998, tendo sido apresentado à Câmara
Municipal de Mértola um pedido de autorização prévia, o qual ficou condicionado à
apresentação de EIA, nos termos da legislação vigente.
Os projectos iniciais dos três principais elementos que integram o conjunto turístico em Diogo
Martins, onde não se incluem os projectos do campo de golfe, da barragem e da conduta
adutora ao campo de golfe, foram já anteriormente sujeitos individualmente a procedimentos
de Avaliação de Impacte Ambiental nos anos decorridos entre 2005 e 2009.
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Relativamente ao Campo de Golfe o procedimento de AIA foi acompanhado pela CCDR Alentejo
na qualidade de Autoridade, tendo a 9 de Maio de 2006 sido emitida a respectiva Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) n. º 1472, na qual foi expresso parecer favorável condicionado.
Reportando-se ao empreendimento turístico (projecto do Conjunto Turístico sem incluir os
projectos referentes ao campo de golfe e barragem e respectiva conduta adução ao campo de
golfe), o mesmo cujo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) decorreu entre
2005 e 2007, e foi acompanhado pela CCDR Alentejo na qualidade de Autoridade de AIA,
obteve parecer favorável condicionado conforme foi expresso na Declaração de Impacte
Ambienta (DIA) n.º 1595, emitida a 19 de Janeiro de 2007.
Por último, no que se refere ao Estudo Prévio apresentado para “ Adução de Água ao Campo de
Golfe”, cujo EIA (quinta versão) foi anteriormente objecto de procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA n.º 1970), consistia, na construção e exploração de uma infra-estrutura
(barragem e conduta de adução) em À-da-Gorda, que permitisse o armazenamento de água
para rega do campo de golfe e zonas verdes das áreas urbanizadas do empreendimento
turístico “ Mount Eden Golf & Country Club Propriedades Lda” em Diogo Martins. Este processo
foi acompanhado pela Agência Portuguesa do Ambiente na qualidade de Autoridade de AIA e
decorreu no ano de 2009, tendo ficado concluído a 9 de Setembro de 2009, com a emissão da
Declaração de Impacte Ambiental. A DIA emitida expressou parecer desfavorável à
concretização da barragem e conduta adutora ao campo de golfe e fundamentou a respectiva
decisão da inutilidade do projecto face à justificação/necessidade do projecto, não se verificar
uma vez que o fim exclusivo ao qual se destinava a adução de água era a irrigação do campo
de golfe e o único projecto que pode ser realizado na área de implantação do “Empreendimento
Turístico em Diogo Martins”, de acordo com a DIA emitida para o empreendimento turístico e
prorrogada em Julho de 2009 é o relativo à concretização da alternativa que corresponde ao
empreendimento sem campo de golfe. Deste modo, a Administração considerou a inutilidade do
projecto em virtude de não poder dar cumprimento à finalidade para o qual tinha sido
concebido. Em paralelo foi decidido pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do
Território proceder à anulação da DIA n.º 1472, anteriormente emitida e prorrogada para o
projecto do Campo de Golfe.
Posteriormente, em reunião realizada em 16 de Dezembro de 2009, entre representantes do
Promotor e da Secretaria de Estado do Ambiente e do Ministério do Ambiente e do
Ordenamento do Território, foi entendimento consensual que para a concretização dos
projectos referentes ao conjunto turístico, campo de golfe, barragem e conduta de adução ao
campo de golfe os mesmos deveriam consubstanciar um projecto único e integrado no sentido
de permitir uma avaliação de impacte ambiental do projecto como um todo e por conseguinte
num único procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, com particular relevância para a
avaliação de impactes cumulativos e pela introdução de medidas de mitigação dos impactes
ambientais negativos identificados nos anteriores procedimentos de AIA.
4.

PROJECTOS ASSOCIADOS

Foram considerados no EIA como projectos associados os lagos a construir no interior do
empreendimento onde assenta todo o sistema de rega ao campo de golfe, um pequeno açude
localizado numa secção da ribeira da Lampreia imediatamente a jusante do empreendimento
com 1,5 m de altura por 17,4 m de comprimento para captação de água das escorrências da
rega e de perdas das redes e ainda uma eventual zona de empréstimo de materiais.
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5.

OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO

Atendendo ao referido no EIA, o turismo é um sector estratégico prioritário para a economia
portuguesa dada a sua capacidade de criar riqueza e emprego, pelo que a construção de um
conjunto turístico do tipo preconizado para o local de Diogo Martins no concelho de Mértola, o
qual contempla vários aldeamentos onde se insere um hotel e um campo de golfe, irá contribuir
para a concretização de um modelo de desenvolvimento turístico sustentável na região.
Pretende-se, assim segundo o EIA, que este projecto contribua para a concretização de um
modelo de desenvolvimento turístico que atenue a assimetria regional e a redução da
sazonalidade da procura, constituindo-se uma alternativa ao turismo apenas assente nos
factores “Sol e Mar”. Sobre este ponto, considera-se que tanto a justificação do projecto como
a referência ao tipo de público a que se destina apresenta-se de forma pouco clara e
fundamentada.
6.
6.1

LOCALIZAÇÃO, ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO
LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO

O projecto em avaliação, localiza-se na Sub-região do Baixo Alentejo (NUT III), no distrito de
Beja, concelho de Mértola, freguesia de S. Miguel do Pinheiro, nas proximidades das povoações
de Diogo Martins e de Penedos e consiste num conjunto de componentes, que incluem um
conjunto turístico, composto por 7 empreendimentos turísticos (seis aldeamentos e um hotel
apartamento), um campo de golfe de 18 buracos, um centro hípico e equipamento turístico,
uma barragem e respectiva conduta adutora para rega do golfe, um açude, um posto de
abastecimento de combustível e uma ETAR, numa área de construção de 188 600m2.
No concelho de Mértola, onde se irá inserir o projecto em estudo, identificam-se três áreas
classificadas com interesse para a conservação da natureza: dois sítios classificados no âmbito
da Rede Natura 2000, designadamente, a Zona de Protecção Especial do Vale do Guadiana
(Decreto-Lei n.º 384 B/99, de 23 de Setembro) e o Sítio do Guadiana, da Lista Nacional de
Sítios da 1ª Fase (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto), este
último actualmente classificado como Sítio de Importância Comunitária (SIC), por via da
Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto, e, ainda, uma Área Protegida, nomeadamente, o Parque
Natural do Vale do Guadiana (criado pelo Decreto Regulamentar n.º 28/95, de 18 de
Novembro). Segundo o referido no EIA o projecto, em avaliação no presente estudo, não
abrange nenhuma das áreas classificadas com interesse para a conservação da natureza.
De acordo com o levantamento patrimonial efectuado não existem elementos de património
cultural classificados ou em vias de classificação, nomeadamente, monumentos nacionais e
imóveis de interesse público, na envolvente da área a intervencionar. Foram, no entanto,
identificados alguns elementos potencialmente integráveis nos tipos considerados de interesse
patrimonial a nível concelhio (definidos no n.º 5 do artigo 23º do PDM de Mértola),
nomeadamente, Montes e construções de apoio à produção (construções para gado), moinhos,
fontes, pontes, aquedutos, represas, poços com engenhos de tirar água, edifícios e construções
religiosas (igreja e cruzeiro).
Os instrumentos de gestão e de ordenamento do território em vigor para a área em estudo são
o PMOT - o Plano Director Municipal (PDM) de Mértola, os Planos de Ordenamento de Recursos
Hídricos (Plano da Bacia Hidrográfica do Guadiana e Plano Nacional da Água) e o PROF - Plano
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Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA). O Plano de Ordenamento do
Parque Natural do Vale do Guadiana, apesar de abranger parte do concelho de Mértola, não
abarca o presente projecto.
Segundo o EIA o projecto não prevê qualquer afectação com infra-estruturas, equipamentos ou
de serviços, na área de intervenção, para além das que decorrem dos normais processos de
ligação das infra-estruturas do empreendimento às redes existentes (viária, de abastecimento
de energia, água, saneamento e telecomunicações).
A construção do Conjunto Turístico está prevista ser faseada, sendo inicialmente construídas as
infra-estruturas gerais e requisitos mínimos obrigatórios do Conjunto Turístico, incluindo o
Centro Hípico, uma vez que é proposto como ponto de interesse para o turismo. Numa segunda
fase, será construído o Aldeamento Turístico I bem como os elementos complementares de
interesse turístico, como o heliporto, clube de bowling, etc., dado que constituem uma maisvalia para os primeiros utentes do empreendimento, e posteriormente, serão construídos os
restantes Aldeamentos Turísticos II a VI, de um modo sequencial e cronológico.
Prevê-se que a fase de construção do Conjunto Turístico dure cerca de 96 meses (8 anos).
O projecto do conjunto turístico em Diogo Martins tem enquadramento legal no Anexo II, n.º
10, alínea g) e n.º 12 alíneas c) e f), do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com as
alterações introduzidas pelo Dec-Lei 197/2005, de 8 de Novembro.
6.2

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

O Projecto consiste na construção de um conjunto turístico Mount Éden Golf Country Club, que
terá uma área de construção com 188 600 m2, designado por empreendimento turístico “Mount
Eden Royale”.
O empreendimento será implantado numa área que corresponde a dois prédios rústicos,
nomeadamente a Herdade do Cerro Alto e o Pego da Horta, em Diogo Martins, numa área total
de 235,75 ha, confrontando a Norte, Nascente e Poente com prédios rústicos e sendo
atravessada a Sul pela actual estrada municipal EM 506. A área em questão apresenta
elevações e depressões suaves variando as cotas altimétricas entre 195m e 252m.
O Conjunto turístico irá incluir a construção das seguintes infra-estruturas:










Seis (6) aldeamentos e um Hotel-apartamento;
Campo de Golfe com 18 buracos
7 Lagos Artificiais
Açude
Barragem e Conduta Adutora
ETAR – Estação de Tratamento de águas Residuais;
Posto de Abastecimento de combustível;
Oficina;

Aldeamentos Turísticos e Hotel - Apartamento

O conjunto turístico será dotado de seis Aldeamentos turísticos (num total de 3000 camas,
distribuídas por 605 unidades de alojamento) e um hotel-apartamento (com 140 camas,
distribuídas por 60 unidades de alojamento), com classificação de 4 estrelas, possuindo o
conjunto uma área total de implantação de 11,2 ha e uma área bruta de construção de 18,9 ha.
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O Aldeamento Turístico I onde se inclui o Hotel-apartamento, com uma área de 116 039m3 será
dotado de Portaria, Restaurante, 2 Piscinas (comuns ao aparthotel com capacidade de 350m3 e
de 400m3), Campo de Jogos, Zona Comercial, Edifício de Apoio, Estabelecimento para Utentes,
Clube de Ténis, Ecoponto, Reservatório de Combustível Gasoso, Reservatório de Água Potável,
2 Lagos Artificiais; arruamentos com passeios; infra-estruturas de abastecimento, drenagem,
eléctricas e de telecomunicações.
Os Aldeamentos Turísticos II a VI, serão compostos por Portaria, Restaurante, Piscina Colectiva
com capacidade de 350m3, Campo de Jogos, Edifício de Apoio, Estabelecimento para Utentes,
Ecoponto, Reservatório de Combustível Gasoso e Reservatório de Água Potável, arruamentos
com passeios; infra-estruturas de Abastecimento, drenagem, eléctricas e de telecomunicações.
Os Aldeamentos Turísticos III e IV incluem respectivamente dois e um espelho de água.
Apresenta-se quadro com indicação do n.º de camas propostas para cada um dos Aldeamentos,
descriminando por Apartamento e tipologia de moradia.
Designação
do
Aldeamento
Turístico

Apartamentos

Moradias em
Banda
N.º
N.º
Unid
camas

Moradias
Geminadas
N.º
N.º
Unid
camas

Moradias
Isoladas
N.º
N.º
Unid
camas

N.º
Unid

N.º
camas

I

97

304

16

64

10

60

17

II

31

96

20

80

8

48

III

34

107

24

96

8

IV

63

198

23

92

V

9

27

30

Total
N.º
Unid

N.º
camas

136

140

564

35

220

94

504

48

26

208

92

459

16

96

38

304

140

600

120

18

108

19

152

76

407

VI

0

0

23

92

18

108

22

176

63

376

Total

224

732

136

544

78

468

157

1256

605

3000

O projecto prevê também a construção de 2 824 lugares de estacionamentos dos quais 2 544
se inserem no interior dos seis aldeamentos turísticos, 250 afectos ao conjunto turístico mas
fora do limite dos aldeamentos e 30 localizados fora do limite do conjunto turístico mas dentro
do limite dos prédios rústicos onde se insere o projecto.
Apresenta-se no quadro seguinte o n.º de lugares de estacionamento e respectiva área
ocupada para cada um dos Aldeamentos previstos no projecto.
Designação do
Aldeamento
Turístico

N.º Total de Lugares
de Estacionamento
(un)

Área de
Estacionamento
(m2)

I
II
III
IV
V
VI
Total

563
489
508
488
252
244
2 544

116 039
138 835
83 547
108 227
87 634
86 61
620 343

Os seis Aldeamentos integrados no empreendimento beneficiam também ainda do apoio dos
equipamentos e infra-estruturas do conjunto turístico quer na área do recreio e lazer quer na
área da saúde, designadamente:



Portaria geral e Edifício Administrativo do Conjunto Turístico;
Edifício / Unidade de apoio a cuidados básicos de saúde;
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Clube de Bowling;
Pavilhão Multiusos;
Edifício com restaurante e minimercado;
Campo de jogos polivalente;
2 Campos de Jogos;
Equipamento de apoio aos Campos de Jogos;
Jardim e parque infantil;
2 Edifícios de arrecadações;
Heliporto;
Centro Hípico;
Ecopontos;
2 Reservatórios de água potável;
Reservatórios de combustível gasoso;
Lagos artificiais;
Arruamentos com passeios e ciclovias.

O EIA refere que serão delineados percursos de natureza vocacionados para o estabelecimento
de ligações pedonais entre os Aldeamentos Turísticos e simultaneamente, para responder às
necessidades de acesso e gestão florestal, vigilância e combate a incêndios.
Para além dos equipamentos de apoio acima mencionados, fora da área afecta aos
aldeamentos, mas dentro da propriedade da entidade promotora ou seja dentro do limite dos
prédios rústicos (Herdade do Cerro Alto e Herdade do Pego da Horta), a Sul da Estrada
Municipal 506 (EM 506) está prevista a implantação de um Posto de Abastecimento de
Combustível com Oficina Automóvel e uma Estação de Tratamento das Águas Residuais (ETAR)
com um Lago de recepção de águas tratadas na ETAR.

Conjunto Turístico em Diogo Martins (Fonte: EIA)
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Campo de Golfe

De acordo com o referido no EIA, o campo de golfe foi preconizado e será construído de acordo
com as normas definidas pela United States Golf Association.
A área total de implantação do campo de golfe é de 94,58 h, sendo que apenas 33,06 ha, (um
terço da área total) correspondem a áreas de jogo sendo a restante área de florestação ou
natural.
No quadro que se segue são apresentadas as principais características do campo de golfe:
Campo de Golfe - Características
N.º de buracos

18 un

Par

72 un

Comprimento total

6 080,0 m

Área total de implantação

94,58 ha

Área adjacente não regada

61,52 ha

Área total a regar

33,06 ha

Área de “fairways”

16,87 ha

Área de “rough

14,71 ha

Área de “tees”

0,45 ha

Área de “green”

1,03 ha

O EIA justifica o facto do campo de golfe considerado ser com 18 buracos em detrimento de
um campo menor com 9 buracos pelos seguintes motivos:
 Proporcionar a existência de um campo a ser utilizável pelos turistas oriundos da
Europa do Norte local onde só se joga em campos de 18 buracos;
 Proporcionar um campo de golfe flexível em termos de estratégia de jogo com
potencialidades para a prática do golfe desde o praticante amador ao mais experiente;
 Dotar o empreendimento de um nível de qualidade equivalente ao dos grandes campos
de golfe existentes em Lisboa e Algarve
Associado ao campo de golfe está previsto a Academia de golfe com um campo de treino com
“driving range” e ”putting green” e um Clube de golfe o qual será dotado de loja, bar e
restaurante. O projecto prevê também a construção de um edifício destinado às instalações de
equipamentos e à recarga dos “buggies” eléctricos. Será neste edifício que ficará instalado todo
o equipamento de controlo do sistema de irrigação.
É referido no EIA que para assegurar as necessidades de água para a rega do campo de golfe
(área de 33,06 ha) contando exclusivamente com os escoamentos da ribeira da Lampreia será
necessário um sistema de armazenamento com uma capacidade útil mínima de 932.145 m3.
Importa ainda referir que os cinco lagos (3,4,5,6 e 7) que serão construídos no interior do
empreendimento turístico e que se encontram associados ao sistema de rega do campo de
golfe irá permitir dispor de um volume útil de 62.145 m3 o que implica que a albufeira da
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barragem a construir terá de ter capacidade de armazenar um volume útil mínimo de 870.000
m3.
O sistema de rega terá a sua origem numa central de bombagem, cujo caudal nominal total dos
grupos de bombagem será de 250 m³/h, que ficará situada junto ao lago de rega n.º 3,
próximo do clube de golfe. A partir deste ponto, irá desenvolver-se um sistema de tubagem
subdividido em 18 anéis, que podem ser ligados entre si. Cada anel está dimensionado para
debitar a totalidade do caudal de bombagem, funcionando, nessas condições, com 4 satélites e
6 estações de aspersores em cada zona de satélite. No total, em cada anel, poderão funcionar
48 aspersores em simultâneo.
O funcionamento do sistema de bombagem será controlado através de um anel de
instrumentação que permite a monitorização (caudal, pressão, rotação etc.), em tempo real, a
partir do centro de controlo, no edifício de manutenção. O sistema foi dimensionado para que o
campo de golfe, no período de pico, seja regado entre 8 a 10 horas por dia, geralmente no
período nocturno.
O sistema de controlo será por satélites, comandados por um programa central, instalado no
computador do responsável pela gestão do campo (“greenkeeper”), a localizar no edifício da
manutenção. A central comunicará com os satélites de campo por cabo.


Lagos Artificiais

No interior do Conjunto Turístico, serão construídos lagos artificiais, os quais para além de
funções estéticas vão assegurar toda a rede de rega do campo de golfe..
Ao todo serão construídos 7 (sete) lagos artificiais impermeabilizados, dotados de dispositivos
de oxigenação, para controlo de anaerobioses, com uma capacidade total de armazenamento
de cerca de 125.680 m3 e possuirão descarregadores de superfície, ligados à rede de drenagem
natural. Para além de funções estéticas, é nestes lagos que irá assentar a rede de rega do
campo de golfe, permitindo criar uma capacidade de regularização interna, capaz de fazer face
a pequenas interrupções pontuais do fornecimento por parte da albufeira, nomeadamente para
a realização de manutenção ou pequenas reparações de equipamento do sistema de adução
(condutas, órgãos hidráulicos).


Barragem e Conduta de Adução

Para assegurar a rega do campo de golfe o projecto contempla a construção de uma barragem
a cerca de 2 km, a Oeste do empreendimento turístico, designada como “Barragem de Á-da–
Gorda” bem como a construção da conduta adutora de ligação ao lago 5 do empreendimento
turístico e a caixa de ligação onde será instalada a válvula de controlo de nível a jusante de
água, com vista a criar uma reserva de água que permita satisfazer as necessidades de rega do
campo de golfe.
A barragem ficará localizada na ribeira da Lampreia, nas imediações da povoação de Penedos,
na freguesia de S. Miguel do Pinheiro, conforme extracto de carta que se apresenta de seguida.
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Conjunto Turístico em Diogo Martins (Fonte: EIA)
(Inclui Barragem de À-da-Gorda e Conduta de Adução)

A ribeira da Lampreia é uma linha de água pertencente à bacia hidrográfica da ribeira de
Carreiras, a qual é afluente, pela margem direita do rio Guadiana.
Esta barragem criará uma albufeira que constitui uma estrutura de armazenamento de águas
superficiais a implantar na cabeceira da ribeira da Lampreia, e que irá assim constituir a
principal origem de água para satisfação das necessidades de rega do campo de golfe do
empreendimento turístico em questão
O EIA justifica a construção da barragem de À-da-Gorda no local indicado por não existir nas
proximidades do empreendimento uma albufeira com capacidade de fornecer os volumes de
água necessários à rega do campo de golfe, por os recursos subterrâneos da zona em questão
não terem capacidade para serem utilizados para o efeito, por o local preconizado para a
implantação da barragem não se encontrar inserido em áreas classificas “sensíveis”, e ainda
porque qualquer outra solução alternativa e distinta da apresentada no estudo iria
necessariamente incidir sobre áreas com ecossistemas ricos em espécies raras e únicas e que
determinam a sua preservação. Note-se que toda a sub-bacia do Vascão se encontra definida
como curso de água prioritário, pelo que a exploração de recursos hídricos (captações de água
para rega) iria provocar diminuição dos caudais ameaçando o habitat disponível.
As necessidades hídricas globais estimadas para a rega do campo de golfe serão em ano médio
de 215.020 m3 e em ano seco cerca de 239.661 m3. As afluências anuais na secção da futura
barragem serão de 969.600 m3 em ano médio e de 133.000 m3 a 0 m3 em anos secos.
Para assegurar as necessidades de água para a rega do campo de golfe numa área de 33 ha
contando exclusivamente com os escoamentos da ribeira da Lampreia será necessário um
sistema de armazenamento com uma capacidade útil mínima de 932.145 m 3. O EIA refere que
os cinco lagos (3,4,5,6 e 7) a construir no interior do empreendimento turístico e que ficarão
associados ao sistema de rega do campo de golfe permitirão dispor de um volume útil de
62.145 m3 o que implica que a albufeira da barragem a construir terá de ter capacidade de
armazenamento de um volume útil mínimo de 870.000 m3.
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Apresentam-se no quadro que se segue as características principais da barragem, da albufeira e
da conduta de adução:
Barragem de Á-da-Gorda
Barragem de Á-da-Gorda - Características
Enrocamento, com cortina impermeável no
Tipo de revestimento
parâmetro de montante
18, 0 m
Altura total
Altura (acima do leito da linha de água)
16,0 m
Volume
1,0 m3
Área da Albufeira
2,48 hm3
Comprimento
754,0 m
coroamento
Largura
8,0 m
Cota
255,0 m
montante
1:1,6
Declive
dos
taludes (V:H)
jusante
1:1,6
Montante
Cortina de impermeabilização de betão armado
Revestimento
dos taludes
jusante
“rip-rap”
Albufeira
Albufeira - Características
Nível mínimo de exploração (NME)
246, 0 m
Nível de pleno armazenamento (NPA)
252,5 m
Nível de máxima cheia (NMC)
253,7 m
Área inundada (ao NPA)
22,0 ha
Volume morto
129.000 m3
Volume útil
870.000 m3
Volume total
1.000.000 m3
De seguida apresenta-se esquema altimétrico da Barragem preconizada conforme consta no
EIA.

Esquema altimétrico da Barragem (Fonte: EIA)
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O aterro irá desenvolver-se numa extensão de cerca de 754 m e terá uma altura máxima acima
do leito de cheia de 16,0 m e uma altura total de 18,0 m.
O perfil da barragem será totalmente constituído por enrocamento com cortina
impermeabilizante de betão armado, no parâmetro de montante constituída por uma laje de
betão armado, com espessura de 0,25 m. Sob esta cortina de impermeabilização existem várias
camadas de enrocamento (seleccionado, de transição, central) e por fim uma camada de
enrocamento de protecção a jusante. O volume do enrocamento totaliza cerca de 151 840 m3.

Descarregador de cheias
O descarregador de cheias da barragem da Á-da-Gorda será construído junto ao encontro da
barragem com a vertente esquerda do vale e será constituído por uma estrutura de entrada
(soleira e canal de aproximação), canal de descarga e estrutura terminal com trampolim de
saída, com as seguintes características.

Descarregador de Cheias - Características
Módulo de
labirinto

Tipo
Estrutura de entrada - Soleira

Canal de descarga em betão

Estrutura Terminal com trampolim
de saída. (c/período de retorno
T=5000 anos)

Desenvolvimento útil

28,0 m

Altura

2,0 m

Largura

4,0 m

Altura (na secção corrente)

2,30 m

Desenvolvimento

260,0 m

Inclinação

5% a 8%

Caudal de ponta de cheia afluente

71 m3/s

Caudal de ponta de cheia efluente

47 m3/s

Carga hidráulica de dimensionamento

1,20 m

Descarga de fundo e tomada de água (circuito hidráulico comum)
Descarga de fundo e tomada de água - Características
Conduta de descarga de betão
armado

Diâmetro da conduta

1,0 m

Comprimento da conduta

70,0 m

Cota da Soleira

244 m

Torre da tomada de água

Bacia de dissipação de energia por impacto
Estrutura de saída

Câmara de válvulas com derivação para a conduta
gravítica que abastece o empreendimento turístico
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Conduta de Adução
A Conduta adutora vai permitir efectuar a adução de água graviticamente e fará a ligação entre
a tomada de água na albufeira e a respectiva caixa de ligação/distribuição, a construir no
campo de golfe, junto ao lago n.º 5 do empreendimento turístico.
A Conduta Adutora será executada em material do tipo ” PEAD, PN 6”, com diâmetro de 3,15
cm, terá uma extensão de 2.534,0 metros, enterrada a 1,20 m de profundidade e será dotada
de duas válvulas, uma junto à saída da tomada de água da barragem para permitir as
operações de manutenção e outra na caixa de betão junto ao lago 5, para manter constante o
nível de água no lago referido.
O troço inicial da Conduta Adutora será implantado paralelamente ao longo da margem
esquerda da ribeira da Lampreia, numa extensão de 500 m, até ao cruzamento com o Barranco
do Curral da Igreja. Desenvolve-se por mais 600 metros até ao cruzamento com a ribeira da
Lampreia, entrando nos limites da propriedade do Cerro Alto quando atinge uma extensão de
1950 m. Posteriormente a Conduta Adutora desenvolve-se no interior do empreendimento
turístico ao longo de 600 m até ao lago n.º 5. Este lago estará ligado aos restantes lagos
existentes por um sistema de tubagens.
As valas para a colocação da conduta terão uma profundidade mínima de 1,25 m e largura de
0,80 m, a tubagem será então assente sobre leito de 0,10 m de areia. Até 0,30 m acima do
extradorso do tubo o aterro será com terra isenta de elementos grosseiros e os últimos 0,30 m
abaixo da superfície do terreno, serão aterrados com material proveniente da escavação
superficial.
Nos locais onde a conduta intersecta linhas de água prevê-se a transposição das mesmas com
recurso a ventosas e descargas de fundo e nas intersecções de caminhos e estradas será
utilizada conduta em ferro fundido dúctil envolvida em betão.
A gestão da água de todo o sistema hidráulico de armazenamento e adução será efectuado a
partir de um Centro de Gestão e Controlo. Este sistema de comando automático e manual terá
como função monitorizar os volumes de água que se encontram armazenados na albufeira e
nos lagos (no interior da área afecta ao empreendimento turístico), através de sensores de
nível de água, máximos e mínimos.
Segundo o EIA a adução dos caudais regularizados será feita graviticamente sendo que os
encargos de exploração serão nulos.



Açude

O açude permitirá aproveitar as escorrências de água da rega do campo de golfe e dos espaços
verdes do conjunto turístico, que afluam à ribeira da Lampreia dentro dos limites do
empreendimento. Este açude, que domina uma bacia hidrográfica que corresponde a cerca de
65% da área do empreendimento, será construído em betão, com 1,5 m de altura acima do
leito da ribeira, 17,4 m de comprimento e 14,5 m de largura na base, formando um pequeno
açude com um regolfo de 0,9 ha e armazenando, à cota da crista, um volume de cerca de 3000
m3.
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ETAR – Estação de Tratamento de águas Residuais

A Estação de Tratamento de Águas Residuais, fará o reaproveitamento de água tratada,
armazenada num lago artificial, para rega de espaços verdes. Esta ETAR, dimensionada para
3000 habitantes equivalentes, poderá funcionar a meia carga numa primeira fase e assegurará
uma qualidade final do efluente mais exigente, permitindo a sua reutilização na rega dos
espaços verdes do conjunto turístico, não se prevendo descargas no meio hídrico, em condições
de funcionamento regular. O processo de tratamento seleccionado tem por base um sistema
SBR, uma variante avançada do sistema de lamas activadas, com possibilidade para efectuar
desnitrificação, através de recirculação interna de parte do efluente rico em nitratos,
proveniente do tratamento biológico, por mistura com efluente bruto, que funcionará como
fonte de carbono.


Disponibilidade Hídricas do Conjunto Turístico

O abastecimento de água ao conjunto turístico será assegurado fundamentalmente por água
superficial, complementado pela reutilização de água residual tratada, produzida no
empreendimento, e pelas escorrências da água de rega, considerando as seguintes origens:


Água para consumo urbano (domésticos e outros, nomeadamente piscinas): albufeira
de Santa Clara;



Necessidades hídricas para rega de espaços verdes públicos e privados e da área a
reflorestar:
- Reutilização da água tratada da ETAR do empreendimento turístico e da
escorrências da água de rega que drenam para a Ribeira da Lampreia;
- Construção de um açude a localizar na ribeira da Lampreia, no limite Nascente
da área de intervenção, para aproveitamento das águas de drenagem do
campo de golfe e dos espaços verdes

Estas águas aproveitadas serão utilizadas na rega dos espaços verdes, públicos e privados,
como reforço da água residual tratada.
As necessidades hídricas do conjunto turístico, encontram-se sistematizadas no quadro
seguinte:
Dotações (m3/ha)/Capitações
(l/hab/dia)
Ano Médio

Ano Seco

Consumos anuais (m3/ano)
Ano Médio

Ano Seco

Doméstico

200

106 140

Não Doméstico

100

53 070

Sub-Total

---

159 210

Espaços Verdes Privados

3 500

3 900

74 238

82 748

Espaços Verdes Públicos

3 500

4 000

45 718

51 900

Área a reflorestar

130

---

7 000

10 000

Sub-Total

---

---

126 956

144 648

Total

---

---

286 166

303 858
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O balanço entre as necessidades e as disponibilidades hídricas associadas à rega dos espaços
verdes e da área florestal, encontra-se indicado no quadro seguinte:
Necessidades para
rega dos espaços
verdes (públicos e
privados e área
florestal)
(m3)
A

Água tratada da
ETAR
(m3)
B

C

Jan.

215

4 741

72

0

Fev.

386

4 480

130

0

Mar.

2 752

8 076

927

0

Abr.

6 420

7 782

2 161

2 000

Mai.

15 013

7 987

4 887

4 000

Jun.

21 601

10 928

7 105

7 000

Jul.

30 181

11 239

9 825

9 000

Ago.

28 490

11 299

8 919

8 000

Set.

15 658

7 936

4 767

4 700

Out.

5 567

7 862

1 369

422

Nov.

441

4 812

149

Dez.

231

4 692

78

126 956

91 833

46540

Meses do
ano

Total

Disponibilidades

Vol. água

Reutilização de
escorrências de rega e
outras perdas de água
(m3)

captada no
Açude
(m3)

35 122

Fonte. Estudo Prévio da ETAR – Estudo Prévio do Açude da Lampreia – Rev01

Outubro

Novembr
o

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro
.

Ano

M3 6 387

1 163

558

443

667

6 724

11 279

22 656

39 837

54 923

48 537

21 846

215 020

Ano Médio
(m3)

Mês

As necessidades hídricas médias mensais para o campo de golfe, na origem do sistema
(albufeira de Á-da-Gorda) e as necessidades hídricas médias globais anuais, calculadas para
ano médio, são as indicadas no quadro seguinte.

As necessidades hídricas médias globais anuais, calculadas para ano seco (com período de
retorno estimado de 5 anos), são de 239.661 m3.
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Indicam-se de seguida as principais características dos lagos a construir no empreendimento
turístico.

1

Cota do NPA
(m)
215,5

Cota do Fundo
(m)
209,5

Altura
(m)
3

Volume
(m3)
5 391

2

200,0

197,0

3

9 498

3

222,5

219,5

3

25 225

4

235,0

225,0/237,5

3

41 767

5

235,0

225,0

3

19 833

6

232,5

229,5

3

11 757

7

226,0

223,0

3

12 212

Lago N.º

Total

125 683

Dos 7 lagos previstos, apenas 5 cinco (lagos 3 a 7) ficarão associados à rega do campo de
golfe, destinando-se os 2 restantes (lagos 1 e 2) a armazenar água residual tratada e água a
captar no açude da ribeira da Lampreia, funcionando como reservatórios para o fornecimento
de água aos espaços verdes públicos e privados e área florestal.
Na simulação de exploração da albufeira de Á-da-Gorda, considera-se apenas o aproveitamento
de um volume de 62.145 m3 do volume total dos 5 lagos associados à rega do campo de golfe
(que perfaz 108.794 m3). Esta capacidade de armazenamento no interior do empreendimento é
suficiente para, em caso de necessidade, ser garantido o fornecimento de água, durante um
período de cerca de 26 dias, sem qualquer reforço por parte da albufeira.
7.

ANÁLISE ESPECÍFICA

No EIA, os impactes do projecto foram avaliados para os seguintes descritores: Geologia e
Geomorfologia, Recursos Hídricos e Domínio Hídrico, Solos e Uso dos Solos, Ecologia,
Ordenamento do Território; Património Arqueológico e Arquitectónico, Socioeconomia,
Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Paisagem. O descritor, Clima, não foi objecto de análise,
dado que a CA nomeada, não possui valências técnicas no âmbito deste factor ambiental.
Atendendo às características do projecto e local de implantação, às informações contidas no
EIA, nos Aditamentos ao EIA (solicitados pela CA) e outras recolhidas durante o procedimento
de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efectuada pela CA, os aspectos
mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
7.1

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA

O projecto em apreciação desenvolve-se na parte sul da “peneplanície do Baixo Alentejo”, com
cotas entre 250 e 300 m, já quando esta começa a subir gradualmente em altitude para sul até
à serra do Caldeirão. A rede hidrográfica é muito ramificada e com linhas de água de declive
pouco acentuado, destacando-se, na área do projecto, a ribeira da Lampreia, que desagua no
rio Guadiana.
Em termos de geologia regional, a área do projecto insere-se na Zona Sul Portuguesa, sendo os
grauvaques, pelitos e siltitos da Formação de Mértola, as litologias dominantes.
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Do ponto de vista tectónico, a região foi afectada intensamente pela Orogenia Hercínica e
movimentos posteriores, sendo visíveis descontinuidades (xistosidade, fracturas, falhas) com
direcções N-S, E-W e N 40º E, a várias escalas. Na área do projecto, segundo a folha 8 da Carta
Geológica de Portugal à escala 1: 200 000, não há indicação de qualquer acidente tectónico de
1ª ordem.
Quanto à sismicidade da área, segundo a Carta de Isossistas de Intensidade Máxima do
Instituto de Metereologia, situa-se numa zona de intensidade 8.
Os trabalhos geotécnicos realizados foram os adequados para uma primeira caracterização
geológica e geotécnica dos materiais rochosos a intervencionar. Concorda-se com o programa
de prospecção geológica e geotécnica a efectuar para o local da barragem de Á-da-Gorda e
locais possíveis para materiais de empréstimo, a ter lugar no início da obra.
Na área do projecto não é conhecido qualquer objecto geológico com valor susceptível de ser
preservado.
No que concerne à avaliação de impactes, a construção das várias estruturas deste projecto vai
provocar impactes negativos na geomorfologia da área, embora sejam muito localizados.
Concorda-se com o indicado no EIA quando refere que estes impactes terão reduzida
magnitude e baixa significância, no que respeita às seguintes acções: movimento de terras e
escavações; instalação e actividade de estaleiros; acessos às obras; desmatação e limpeza de
terrenos para as várias estruturas e caminhos; áreas de empréstimo e depósito de materiais
sobrantes.
Também se considera que a construção da barragem de Á-da-Gorda provocará um impacte
negativo de baixa magnitude e significância, atendendo à sua pequena dimensão, não se
perspectivando problemas de estabilidade dos taludes, relacionados com alterações no nível da
água da albufeira. Na fase de exploração desta barragem são de admitir impactes negativos de
reduzida magnitude, relacionados com descargas e com a alteração do regime de caudal da
ribeira da Lampreia.
Os impactes positivos decorrentes da exploração deste projecto estão relacionados com a
reabilitação da rede viária e da rede de drenagem, face às melhorias que representam na
geomorfologia, pela minimização da erosão.
Relativamente às Medidas de Minimização Gerais da fase de construção (documento da APA),
considera-se que as indicadas nos pontos 7, 15, 16, 17, 21, 22, 41, 48, 49, 50 e 55, mais
ligadas ao descritor Geologia e Geomorfologia, são as mais adequadas para minimizar os
impactes negativos da obra.
7.2

RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO HÍDRICO

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Em termos gerais, considera-se que o EIA, para os descritores “Recursos Hídricos” e “Domínio
Hídrico”, no que se refere à caracterização da situação ambiental de referência e à
identificação, caracterização e avaliação dos impactes, nas diferentes fases, abrange de forma
sistemática, clara e homogénea, os descritores analisados no âmbito dos recursos hidrícos.
A metodologia seguida na abordagem e tratamento destes descritores é adequada, tendo sido
utilizadas a informação e bibliografia disponíveis que se considera mais convenientes.
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O principal curso de água existente é a ribeira da Lampreia, a qual constitui um afluente da
margem direita da ribeira de Carreiras, que é afluente da margem direita do rio Guadiana.
Tanto a ribeira da Lampreia, como as linhas de água de menor dimensão que afluem ao troço
desta ribeira, não apresentam caudal permanente durante grande parte do ano, característica
do regime temporário dos cursos de água de menor dimensão, na área do projecto. O
escoamento acumulado no semestre húmido, para a bacia da barragem de Á-da-Gorda é, em
média, superior a 90% do escoamento anual, sendo o período de maior escoamento entre
Dezembro e Fevereiro/Março e o de menor escoamento, entre Julho e Setembro, sendo o
volume afluente à albufeira de Á-da-Gorda da ordem dos 969.560 m3, em ano médio, e de
132.750 m3, em ano seco, com período de ocorrência a cada 5 anos. Estimaram-se, como
volume anual evaporado, 144.737 m3, em média, com um valor máximo de 176.901 m3.
De acordo com o projecto, verifica-se que a albufeira apresenta uma capacidade total de
armazenamento de cerca de 1.000.000 m 3, com um volume médio afluente da ordem dos
970.000 m3, correspondendo, a um factor de regularização de 1,03. Como, em ano médio, as
necessidades de água para rega do campo de golfe são de cerca de 215 000 m 3, estas
correspondem apenas a 22,17% do volume afluente, o que cumpre os requisitos do Plano da
Bacia Hidrográfica do Guadiana, ainda em vigor, nomeadamente a Norma Orientadora, alínea
d) da Parte VI, a qual refere que o volume máximo anual de extracção num dado local, não
deverá exceder a disponibilidade média anual na secção controlada.
Importa também salientar que o sistema de adução proposto, recorre à regularização da ribeira
da Lampreia, apenas num sector da respectiva cabeceira, em que os escoamentos são de
carácter torrencial e intermitentes, directamente dependentes da ocorrência de precipitação,
sector que apresenta uma reduzida capacidade de suporte, do ponto de vista da ecologia
fluvial.
No que se refere às águas subterrâneas, de acordo com as características hidrogeológicas das
formações existentes, apresentam fraca aptidão para a formação de aquíferos e, em termos de
qualidade, as águas apresentam má qualidade para abastecimento humano, devido ao
respectivo alto grau de mineralização.
O projecto está concebido para efectuar uma racionalização da utilização dos recursos hídricos,
traduzido nos processos e tecnologias de drenagem e reaproveitamento das águas propostos,
nomeadamente a duplicação do sistema predial de abastecimento de água, de forma a fornecer
água residual tratada para serviços de rega de jardins e utilização nas instalações sanitárias; na
selecção das espécies herbáceas a utilizar no campo golfe; e numa política de gestão ambiental
que se pretende desenvolver no âmbito da exploração deste empreendimento turístico.
A gestão da água de todo o sistema hidráulico de armazenamento e adução será efectuado a
partir de um Centro de gestão e controlo, que monitorizará os volumes de água armazenados
na albufeira e nos lagos, através de sensores de nível de água, podendo o comando ser
efectuado manual ou automaticamente.
AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
Face às características deste projecto, considera-se que os principais impactes para os recursos
hídricos e domínio hídrico se verificarão tanto na fase de construção, como consequência das
intervenções no terreno, para construção das diversas componentes do conjunto turístico, com
destaque para as infra-estruturas de armazenamento e de transporte /adução de água, como
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na fase de exploração, devido à alteração dos regimes de caudais na ribeira da Lampreia e à
alteração do regime de transporte sólido.



Fase de Construção
Na fase de construção, os impactes mais significativos estão associados essencialmente a
aspectos de afectação potencial da qualidade da água superficial, devido à instalação de
estaleiros das obras e a movimentações de terras e de máquinas, bem como ao desvio
e/ou atravessamento de linhas de água, o que poderá provocar alterações da qualidade da
água.
Considera-se que os impactes expectáveis associados às acções de construção do
aldeamento turístico e do campo de golfe, se podem classificar de negativos, directos,
temporários, de baixa magnitude e pouco significativos, dada a reduzida dimensão das
linhas de água em questão, e que serão minimizáveis.
Relativamente à barragem proposta, a respectiva capacidade de armazenamento permitirá
efectuar uma regularização interanual dos caudais da ribeira da Lampreia, suficiente para
garantir as necessidades hídricas para a rega do campo de golfe, na maioria dos anos
hidrológicos, bem como assegurará a manutenção de um caudal ecológico a jusante da
barragem e um escoamento médio em regime natural, superior a 88%, na secção da
barragem existente nesta linha de água e situada a jusante (barragem dos Choupos).
São intersectadas pela conduta adutora, seis linhas de água, afluentes da margem
esquerda da ribeira da Lampreia, cujo caudal é praticamente nulo no período seco e
interferem zonas de cabeceira da rede hidrográfica. O atravessamento proposto para as
linhas de água é efectuado com recurso a ventosas e descargas de fundo devidamente
dimensionadas.
A construção da barragem, do açude e das infra-estruturas a ele associadas, para captação
das águas de escorrência da rega, serão negativos, temporários, reversíveis, de magnitude
baixa a moderada, e pouco significativos, se implementadas as correctas medidas de
minimização.
Destaca-se a gestão dos sistemas de adução de água, de rega do campo de golfe e de
tratamento dos efluentes domésticos do empreendimento turísticos, a qual permitirá um
uso eficiente da água e o retorno ao meio hídrico receptor de uma percentagem de águas
de escorrência e da efluentes tratados.
Os estudos realizados demonstram que as necessidades de água do conjunto turístico
podem ser integralmente satisfeitas, sem restrições significativas e sem produzir impactes
ambientais irreversíveis.



Fase de Exploração
Assim, para a fase de exploração considera-se que os impactes expectáveis sobre os
recursos hídricos superficiais estarão associados fundamentalmente à presença da
barragem e da captação de água na respectiva albufeira, que influenciarão as condições
naturais de escoamento a jusante da barragem e a alteração do regime de transporte
sólido.
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Os principais impactes no meio hídrico associados à construção da barragem, resultam do
efeito barreira imposto ao sistema natural de drenagem, a qual origina a alteração das
condições naturais de escoamento, a jusante, passando este troço a ter um caudal
dependente das condições de exploração da albufeira. As novas condições de exploração
da albufeira implicam, em determinados períodos do ano, a diminuição do escoamento no
troço do curso de água a jusante da barragem e, noutros períodos, o aumento do caudal
relativamente à situação actual, passando a possuir um caudal manipulado consoante as
necessidades. No troço da ribeira da Lampreia abrangido pela albufeira irá verificar-se a
passagem de regime lótico para lêntico, uma vez que a presença da barragem irá constituir
uma barreira física à movimentação das águas.
Os impactes previstos no meio hídrico, durante a vida útil da barragem (fase de
exploração) estarão, fundamentalmente, relacionados com os seguintes aspectos:
 regularização inter-anual dos volumes afluentes à albufeira;
 captação de água na albufeira, para satisfação das necessidades de rega do campo
de golfe;
 magnitude das alterações no regime de escoamentos, a jusante da barragem;
 variações do nível de água na albufeira, ao longo do ano;
 alteração do regime de cheias, a jusante da barragem;
 modo de exploração da infra-estrutura.
Resumidamente, os impactes associados à exploração da barragem podem ser
considerados como negativos, directos (quantidade) / indirectos (qualidade), permanentes,
de magnitude moderada, e minimizáveis, sendo pouco significativos em anos húmidos e
médios, e significativos em anos secos e muito secos.
Os impactes associados à exploração do açude, resultam do efeito barreira imposto ao
sistema natural de drenagem, não obstante a sua pequena capacidade de regularização de
caudais, podendo assim ser considerados como negativos, directos, permanentes, de
magnitude moderada, pouco significativos e minimizáveis.
Os impactes associados à exploração do golfe, resultam de eventuais alterações na
qualidade das águas superficiais e poderão decorrer fundamentalmente da contaminação
difusa, principalmente por aplicação de pesticidas e fertilizantes, uma vez que as águas
residuais produzidas (campo de golfe, academia de golfe, clube de golfe e edifício de
manutenção) serão colectadas e enviadas para a ETAR que serve todo o conjunto turístico.
Podem ser considerados como impactes negativos, indirectos, de magnitude moderada,
pouco significativos, permanentes e irreversíveis, sendo passível de minimização através da
implementação das medidas de minimização.
Considera-se que, na fase de construção, os impactes negativos expectáveis sobre os
recursos hídricos subterrâneos se podem classificar de temporários, de baixa magnitude e
pouco significativos, e que serão minimizáveis. Não são expectáveis impactes negativos, na
fase de exploração, face às características hidrogeológicas das formações rochosas
existentes, podendo a albufeira a criar, inclusivamente, favorecer a infiltração e
consequente recarga de eventuais níveis aquíferos.
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Como Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção (propostas pela APA), propõem-se
as seguintes: Medidas nº 7, nº 8, nº 33, nº 47, nº 48, nº 49 e nº 53.
Como Medidas de Minimização da Fase de Exploração, propõem-se as seguintes:











Aplicar as acções indicadas no capítulo 8.3 do Relatório Base, Tomo 1, Parte 2 do EIA,
relativas à barragem e albufeira associada (nomeadamente no que se refere à faixa
interníveis), ao restante conjunto turístico e ao campo de golfe.
A manutenção de um caudal ecológico, para anos médios e anos secos, como é
proposto no projecto (Quadro 8.3.2, págª 221, do Relatório Base, Tomo 1, Parte 2).
O Plano de Recuperação a efectuar num troço da ribeira de Carreiras e afluentes, a
jusante da barragem, funcionando também como medida de compensação, deverá ser
desenvolvido em articulação com a ARH do Alentejo, I.P..
O consumo de água deverá ser racionalizado, através da adopção de tecnologias
eficientes e da utilização de dispositivos de uso de água que minimizem o consumo, em
especial, nos edifícios de utilização colectiva.
Em complemento de todos os sistemas de reaproveitamento e reutilização já
considerados no projecto, deverão ser projectadas e executadas estruturas para
captação das águas pluviais das áreas de cobertura e a sua posterior condução para
locais de armazenamento temporário, com vista a diversos tipos de utilização.
Em fase de RECAPE, deverá ser evidenciada qual a entidade gestora que garantirá o
abastecimento ao conjunto turístico, de água para consumo humano.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Deverá ser implementado o Plano de Monitorização associado às fases de construção e
exploração, para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos conforme consta no EIA
(Capítulo 9.2 do Relatório Base, Tomo 1, Parte 2), no que se refere aos pontos de amostragem
seleccionados, parâmetros a monitorizar e respectivas periodicidades.
Para o efeito, deverão ser instaladas as 2 estações hidrométricas propostas (a montante da
albufeira e a jusante da descarga da ETAR do empreendimento) e deverá ser efectuada a
monitorização da qualidade da água na albufeira e a jusante da descarga da mesma ETAR.
CONCLUSÃO
No seguimento do exposto no que se refere aos recursos hídricos e domínio hídrico, nada obsta
ao desenvolvimento do projecto em questão, o qual reúne as condições necessárias para ser
sujeito à emissão de Parecer Favorável, condicionado ao cumprimento das medidas e
condicionantes consideradas no presente documento.
7.3

ECOLOGIA

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Na área em estudo não ocorre qualquer tipo habitat prioritário. Não existem áreas de sobreiro
nem outras espécies florísticas com estatuto de protecção, pelo que não foi identificada
qualquer afectação a este nível.
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De referir que o promotor desenvolveu um Projecto de Arborização para a propriedade Cerro
Alto, onde se integra o empreendimento turístico e o campo de golfe, abrangendo um total de
52,08 ha.
As operações implementadas contemplaram a plantação de pinheiro manso e a sementeira de
azinheira. Nas linhas de plantação/sementeira foram dispostos pinheiros mansos e azinheiras,
numa proporção de 3/1 respectivamente. Este delineamento correspondeu a uma densidade de
834 plantas /ha. No total foram plantados, por hectare, 626 pinheiros mansos e 208 azinheiras.
Na área para onde se perspectiva a construção da futura albufeira foram plantados pinheirosmansos (Pinus pinea). Para Sul, mais próximo da EM506, foram instaladas plantações mistas de
pinheiros-mansos e de sobreiros (Quercus suber), que não se prevê que sejam afectadas pela
albufeira ou pela barragem.
AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS


Fase de Construção
 Empreendimento Turístico (fase de construção)
Os impactes expectáveis durante a fase de construção decorrem das operações de
remoção de coberto vegetal, de modelação dos terrenos, de implantação de infraestruturas (saneamento, rede eléctrica, iluminação, etc.), da construção das
edificações, da construção de instalações de apoio, de circulação de máquinas e
equipamentos pesados, etc.
Estes impactes reflectir-se-ão a nível do aumento da perturbação directa sobre algumas
espécies de fauna, e também a nível da alteração de ecossistemas, afectando por esta
via a fauna, a flora e os habitats naturais presentes.
Durante a fase de construção do empreendimento, os factores de perturbação
decorrem apenas da presença de pessoas e da passagem de viaturas.
Os principais impactes expectáveis de ocorrerem nesta fase no que se refere à
afectação da fauna, encontram-se directamente relacionados com as seguintes acções:
Aumento da Perturbação Directa.
Alteração de Ecossistemas.
 Campo de Golfe (Fase de Construção)
Do ponto de vista dos recursos biológicos, os impactes durante a fase de construção
serão porventura os mais relevantes decorrendo basicamente das operações de
remoção de coberto vegetal, de modelação dos terrenos, de implantação de infraestruturas de rega e de drenagem, de construção de instalações de apoio, de circulação
de máquinas e equipamentos pesados, etc.
Estes impactes reflectir-se-ão a nível do aumento da perturbação directa sobre algumas
espécies de fauna, e também a nível da alteração de ecossistemas, afectando por esta
via a fauna, a flora e os habitats naturais presentes.
O impacte expectável sobre a vegetação nesta fase, decorre essencialmente da
preparação do terreno para a instalação do campo de golfe. O
desaparecimento/contracção das áreas ocupadas por espécies/comunidades mais
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importantes do ponto de vista ecológico e/ou conservacionista pode ser uma das
consequências das intervenções realizadas durante as fases de construção e exploração
do projecto.
Salienta-se, contudo, que no layout do campo de golfe, de forma a assegurar a
preservação da vegetação existente, deverão ser definidas áreas a manter, ou seja, um
conjunto de áreas onde existem habitats em bom estado de conservação, áreas que
não serão sujeitas a perturbação/modelação quer durante a fase de construção, quer
durante a fase de exploração do campo de golfe.
Durante a fase de operação, os factores de perturbação decorrem apenas da presença
de pessoas e da passagem de viaturas.
Os principais impactes expectáveis de ocorrerem nesta fase no que se refere à
afectação da fauna, encontram-se directamente relacionados com as seguintes acções:
Aumento da Perturbação Directa - A presença de pessoal e maquinaria, assim
como o ruído que provocam reacções negativas na fauna, afectando sobretudo as
aves e mamíferos. Na presença de níveis de perturbação elevados, as espécies
mais sensíveis poderão afastar-se das áreas onde vivem para áreas menos
adequadas à sobrevivência, facto que poderá interferir negativamente com a
dinâmica populacional.
A fauna poderá ser afectada através da destruição de locais de reprodução,
alimentação e refúgio e poderá ocorrer também a eliminação física de alguns
indivíduos, particularmente herpetofauna e fauna de micromamíferos.
No caso dos répteis, esta afectação será mais negativa durante o Inverno, período
em que estes animais se encontram em hibernação.
No final das obras de acordo com o constante no EIA, poderá ocorrer uma
recolonização das áreas afectadas.
Alteração de Ecossistemas - No que se refere à afectação da fauna existente
na área a afectar ao campo de golfe, a construção das áreas de relvado
necessárias à prática do golfe traduzir-se-á numa alteração profunda induzindo a
diminuição de espécies características de áreas de matos.
 Barragem e Albufeira (fase de construção)
Durante a fase de construção da barragem/albufeira e adução, os principais impactes
estarão associados às seguintes actividades:
- remoção do coberto vegetal, em particular na zona da barragem e orgãos anexos
(descarregador de superfície e tomada de água), nas áreas de empréstimo e em
toda a zona a inundar pela albufeira;
- aumento de pisoteio;
- alteração do caudal da ribeira e do nível freático a jusante da barragem.
Estas acções traduzir-se-ão em impactes negativos, directos, de magnitude moderada e
significativos sobre o coberto vegetal (pinhal e vegetação ribeirinha).
Os impactes associados à criação do plano de água e à afectação da estrutura
ecológica/biodiversidade do meio, traduzir-se-á na criação de novos habitats nos troços
que ficam a montante da mesma.
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Neste sentido, irá assistir-se à transformação de um ecossistema lótico (isto é, de águas
correntes), num ecossistema lêntico (isto é, de águas paradas). Este efeito tem início,
desde logo, com a criação da albufeira da ensecadeira (na fase de construção) e
completa-se com o enchimento da albufeira da barragem, conduzindo a alterações
profundas na estrutura das comunidades (composição em espécies e abundância
relativa), de todos os níveis tróficos presentes no ambiente aquático.
No que se refere à estrutura ecológica/biodiversidade os impactes associados à criação
do plano de água resultarão em:
- alterações na composição da comunidade faunística local devido ao
desaparecimento de espécies típicas do habitat existente;
- criação de um novo tipo de habitat aquático a montante da barragem, com
características semelhantes a um lago (habitat lêntico) levando ao possível
aparecimento de outras espécies vegetais e animais;
- alteração das características físicas (regime de caudais, velocidades de
escoamento, entre outras) do habitat fluvial do troço a jusante da barragem.
Segundo o referido no EIA, o impacte do processo de submersão da flora é considerado
negativo, directo, permanente, mas de magnitude reduzida e pouco significativo, devido
às reduzidas áreas de afectação envolvidas.



Fase de Exploração
 Empreendimento Turístico (fase de exploração)
Nesta fase a implementação do PIP e do Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços
Verdes permitirá uma melhoria do valor ecológico da área de intervenção que decorre
dos seguintes aspectos:
- valorização dos sistemas húmidos (áreas adjacentes às linhas de água e áreas
adjacentes a lagos e à albufeira da Lampreia e espelho de água criado pelo
açude da Lampreia);
- valorização dos sistemas secos (áreas de transição: zonas entre as áreas de jogo
e as áreas naturais);
- Áreas de enquadramento que estabelecem a ligação de conectividade entre o
edificado e a paisagem natural que inclui o campo de golfe e periferia da área de
intervenção onde foi implementado um projecto de reflorestação com espécies
autóctones de pinheiro manso e azinheiras.
 Campo de Golfe (fase de exploração)
Nesta fase está prevista a implementação do PIP, que visa essencialmente as seguintes
intenções:
- Implementar os corredores de vegetação (corredor associado à ribeira da
Lampreia, corredor que percorre o espaço central do golfe e corredor associado
aos espaços florestais).
- Indicação de zonas sensíveis a preservar e estabelecimento de um conjunto de
medidas para a sua protecção delimitação (interface de zonas naturais e áreas
relvadas, zonas naturais adjacentes que não sofreram alterações, zonas naturais
adjacentes a linhas de água ou zonas húmidas e, áreas com risco de erosão)
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- Criação de zonas mais naturalizadas versus a existência de zonas com relvados.
A modelação proposta para o campo de golfe, assim como as principais medidas
preconizadas para enquadramento paisagístico preconizadas no PIP apresentado, visam
aumentar a biodiversidade do local.
A implementação do Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes permitirá uma
manutenção preventiva e correctiva e uma correcta gestão do ciclo de vida da
vegetação.
Relativamente à vegetação, o único potencial impacte expectável poderá decorrer da
contaminação dos solos por fertilizantes e matéria orgânica na zona a afectar ao campo
de golfe, provocando um aumento da vegetação nitrófila. Estes impactes poderão ser
minimizados com a implementação de um Plano de Aplicação de Fertilizantes e do SGA
preconizado para a fase de exploração.
Nesta fase, as actividades previstas para a área do projecto podem implicar,
essencialmente, a perturbação e degradação dos habitats, flora e vegetação devido à
sua maior acessibilidade.
Dada a capacidade de habituação de muitas das espécies presentes na área a afectar
ao projecto, os impactes expectáveis serão parcialmente reversíveis, no que respeita à
fauna, podendo-se classificar como negativos não significativos, directos e de
magnitude baixa, decorrente da diminuição da biodiversidade que ocorre nesta fase,
contudo considera-se que o efeito é temporário e parcialmente reversível visto que o
projecto contempla a criação de um corredor de vegetação que percorre o espaço
central do campo de golfe, criação de zonas de clareira e faixas de descontinuidade e
uma gestão que assegurará a conservação dos maciços arbustivos com interesse
ecológico e paisagístico.
 Barragem e Albufeira (fase de exploração)
Para a fase de exploração, permanecerão os impactes da fase de construção.
A manutenção de um caudal ecológico, como é proposto para o projecto no EIA em
análise, irá permitir atenuar, significativamente, a redução do caudal na ribeira da
Lampreia, a jusante do empreendimento, evitando um impacte sobre a galeria ripícola.
A cerca de 3 km a jusante, no limite sudeste dos terrenos afectos ao empreendimento,
turístico ira ser implantado um pequeno açude que irá manter um espelho de água que
permitirá manter ou até potenciar o desenvolvimento da galeria ripícola ao longo das
margens, nesta zona habitualmente mais afectada pela redução de caudais.
De acordo com informação expressa no EIA, para regularização da barragem, haverá
necessidade de se proceder à libertação dos caudais que excedem a sua capacidade e
que totalizam, em ano médio, cerca de 372 752 m 3, o que corresponde a cerca de uma
vez e meia o previsto para o caudal ecológico.
A criação do plano de água irá introduzir algumas alterações nas características
ecológicas da linha de água em questão e da estrutura biofísica que lhe está associada,
encontrando-se aquelas no presente caso, principalmente confinadas à zona da
albufeira. A manutenção de um regime de caudal ecológico adequado e do referido
espelho de água, permitirão em conjunto manter ou até potenciar o desenvolvimento
da galeria ripícola.
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Uma vez que toda a bacia hidrográfica da ribeira de Carreiras é designada, de acordo
com o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Guadiana, um ecossistema a recuperar
(Capítulo 5, do Decreto Regulamentar n.º 13/2009), que, de forma a aumentar o valor
floristico e o potencial em termos faunísticos das linhas de água, a reabilitação da
galeria ripícola justifica-se como relevante. Assim, deverá ser implementado um PIP que
integre os corredores de vegetação preconizados no Aditamento de Março 2011, de
forma a promover os principais sistemas ecológicos presentes nos sistemas húmidos, e
que integram: as áreas adjacentes às linhas de água e áreas adjacentes a lagos e à
albufeira da Lampreia.


Fase de Desactivação
 Empreendimento turístico e Campo de Golfe e (fase de desactivação)
No que se refere à fase de desactivação do dos empreendimentos turísticos e do
Campo de Golfe e refira-se que caso se efectue a alteração do uso do solo, os impactes
daí decorrentes terão de ser avaliados de acordo com o novo uso a implementar, dado
que a estrutura e valor ecológico da área de intervenção foram valorizados através da
criação de corredores de vegetação, da valorização das linhas de água e linhas de
drenagem, assim como dos espaços verdes no interior da massa edificada. Também a
periferia da área de intervenção foi objecto de um projecto de reflorestação com
espécies autóctones, de pinheiro-manso (Pinus pinea) e azinheiras (Quercus
rotundifolia).
Nesta fase prevê-se que sejam retirados os relvados e as estruturas de rega e de
drenagem, pelo que estas acções se traduzirão em impactes negativos com alguma
significância sobre as comunidades ali estabelecidas. Deste modo, torna-se
imprescindível a implementação de um Plano de Desactivação pormenorizado, que
contenha, entre outros, os seguintes elementos:
- Solução final da área desactivada;
- Acções de desmantelamento;
- Destino a dar a todos os elementos retirados;
- Plano de Recuperação Biofísica e Paisagística pormenorizado, que
contenha, entre outros, os seguintes elementos:
- Solução para a recuperação dos terrenos ocupados pelas unidades de
alojamento e demais edificações de forma a restabelecer, na medida
do possível, a topografia do local e as respectivas condições
fisiográficas.
- Solução para a recuperação paisagística de toda a área anteriormente
ocupada.
 Barragem e Albufeira (fase desactivação)
Na fase de desactivação da barragem e respectiva albufeira, é expectável que este
factor ambiental apresente uma grande sensibilidade às afectações produzidas nesta
fase, não só pela radical alteração do habitat nos troços da ribeira da Lampreia e dos
seus afluentes anteriormente abrangidos pela albufeira, que reverterão de meio lêntico,
novamente para meio lótico, com todas as consequências que essa alteração irá induzir
nas comunidades florísticas e faunísticas da zona em questão.
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Apesar das características morfológicas e hidrológicas da ribeira em questão (pelas suas
reduzidas dimensões, pelo facto do seu escoamento depender na sua quase totalidade
da ocorrência de precipitação, sendo uma das primeiras a secar, e de se verificar a
quase total ausência do seu leito da presença de pegos de água significativos onde os
peixes e outros vertebrados aquáticos se possam refugiar) imporem fortes
condicionantes à vida aquática, interessa salvaguardar o bom funcionamento ecológico
e as comunidades biológicas existentes nesse troço de qualquer alteração negativa do
seu estado de conservação.
Pelo exposto, o projecto para esta fase, deve ficar condicionado ao seguinte: no que se
refere às comunidades de vertebrados presentes na albufeira preservar os exemplares
das espécies autóctones, designadamente para repovoamento de outras linhas de água
da sub-bacia de Carreiras ou, caso tal seja considerado aceitável pelos especialistas, de
outras sub-bacias próximas (ex.: sub-bacia da ribeira do Vascão). Por oposição,
considerar a eliminação das espécies exóticas e evitar a sua dispersão na bacia
hidrográfica.
No que se refere às comunidades de vertebrados presentes na albufeira deverá
procurar-se preservar os exemplares das espécies autóctones, designadamente para
repovoamento de outras linhas de água da sub-bacia de Carreiras ou, caso tal seja
considerado aceitável pelos especialistas, de outras sub-bacias próximas (ex.: sub-bacia
da ribeira do Vascão). Por oposição, deverão eliminar-se as espécies exóticas.
Por isso, o esvaziamento da albufeira deverá constituir uma acção pormenorizadamente
planificada, devendo contemplar a definição dos procedimentos metodológicos a
adoptar nas diferentes componentes, incluído da época mais adequada para a sua
execução e a estimativa dos recursos necessários para o efeito, quer do ponto de vista
dos meios humanos especializados, quer dos equipamentos e outros meios logísticos,
de modo a evitar e minimizar quaisquer efeitos indesejáveis, tanto das comunidades
biológicas presentes na albufeira, como no troço da ribeira da Lampreia localizado a
jusante da barragem.
É igualmente necessário proceder à recuperação paisagística e ambiental dos solos da
área anteriormente ocupada pela albufeira, promovendo a sua revegetação no mais
curto espaço de tempo possível.
A desactivação terá de ser muito bem planeada e faseada, tendo igualmente em
consideração este factor, dado que a exposição a factores climáticos erosivos dos
sedimentos depositados no fundo da albufeira, poderia causar graves problemas no
ecossistema fluvial do troço da ribeira da Lampreia localizado a jusante da barragem.
Assim, deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, no último ano de exploração do
campo de golfe e/ou do empreendimento turístico e da barragem, e sempre que
ocorrer o desmantelamento de infra-estruturas, um Plano de Desactivação
pormenorizado tal como já referido anteriormente, e um Plano de Recuperação Biofísica
e Paisagística pormenorizado, que contenha, entre outros, aspectos também já
referidos anteriormente, um Plano de Esvaziamento da Albufeira que deverá ser sujeito
a aprovação pelas entidades competentes na matéria e a sua implementação ser
também alvo de supervisionamento.
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CONCLUSÃO
Os impactes ambientais mais significativos decorrentes da construção do empreendimento
turístico (aldeamentos e hotel-apartamento) e do campo de golfe nos habitats e espécies da
flora presentes, resultam do desaparecimento ou retracção por desmatação, das áreas
ocupadas por espécies/comunidades mais importantes do ponto de vista ecológico e/ou
conservacionista, o que se verifica para o empreendimento durante a instalação das
edificações, acessos e das áreas de estaleiro, frentes de obra ou vias de acesso provisórias e
em locais pisoteados de forma contínua durante a fase de construção do projecto e para o
campo de golfe se verifica durante a preparação do terreno, a instalação do campo de golfe e
das áreas de estaleiro, frentes de obra ou vias de acesso provisórias e em locais pisoteados de
forma contínua durante a fase de exploração do campo de golfe. No entanto, os impactes
expectáveis podem-se classificar de negativos de magnitude moderada e minimizáveis, se
forem adoptadas as medidas de minimização referidas no presente parecer e implementados
todos os Planos que integram o SGA a adoptar na fase de construção e de exploração do
projecto, assim como o PGAO e o PIP.
7.4

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O empreendimento turístico ocupará uma área total de 235,75 ha, encontrando-se previsto no
Plano Director Municipal (PDM) de Mértola com aprovação anterior ao presente Plano Regional
do Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo) aprovado pela RCM n.º 53/2010 de
2 de Agosto, com a Declaração de Rectificação n.º 30-A/2010 de 1 de Outubro, situação esta
devidamente salvaguarda no diploma que aprova o referido Plano, conforme mencionado no nº
10, alínea a) que refere: “(...)não prejudica as acções e operações urbanísticas que, sendo

compatíveis com o plano municipal foram validamente autorizadas antes da entrada em vigor
da presente resolução;...” e no n.º 169 que refere “A intensidade turística definida para cada
concelho não prejudica as acções validamente autorizadas, as informações prévias favoráveis
válidas, os projectos que tenham sido objecto de DIA favorável, bem como os
empreendimentos turísticos anteriores à entrada em vigor do PROTA”.
No concelho de Mértola identificam-se três áreas classificadas com interesse para a conservação
da natureza, nomeadamente dois sítios classificados no âmbito da Rede Natura 2000,
designadamente, a Zona de Protecção Especial do Vale do Guadiana, da Lista Nacional de
Sítios, 1ª fase (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto), este último
actualmente classificado como Sítio de Importância Comunitária (SIC), por via da Portaria n.º
829/2007, e, ainda, uma área Protegida, nomeadamente o Parque Natural do Vale do Guadiana
(Decreto Regulamentar n.º 28/95, de 18 de Novembro).
A área do projecto não abrange nenhuma das áreas classificadas com interesse para a
conservação da natureza anteriormente mencionadas.
Os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis à área de implantação do projecto e em
vigor, são nomeadamente:

Plano Director Municipal (PDM) de Mértola e Plano Regional do Ordenamento do
Território do Alentejo (PROT Alentejo);

Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana.

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA).
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No que se refere aos IGT em vigor na área do projecto salienta-se o seguinte:
i).

O PDM de Mértola foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 162/95,
de 6 de Dezembro. A adaptação do PDM de Mértola ao Plano Regional de
Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo) já foi efectuada, tendo sido
publicada através do Aviso n.º 25954/2010, no Diário da República, II Série, n.º 235,
de 6 de Dezembro.
De acordo com a actual Carta de Ordenamento do PDM de Mértola, a área de
implantação do projecto está inserida nas seguintes Classes de Espaços:
 Área Turística, que constitui a área a afectar à quase totalidade do
empreendimento e conduta adutora.
 Espaços Urbanizáveis, que abrange o extremo Sudoeste dos limites da
propriedade.
 Espaços Agrícolas (áreas agro-pastoris), que incide no limite nordeste da área
do Conjunto turístico e pontualmente a barragem e a respectiva albufeira.
 Espaços Agro-Silvo-pastoris, na área de estudo estes espaços traduzem-se em
Áreas Agrícolas a Reconverter (3ª prioridade de investimento) e Áreas Agrícolas
a Reconverter (2ª prioridade de investimento). A primeira categoria ocorre na
zona nordeste da área de intervenção e a segunda, corresponde a uma mancha
localizada a norte da EM 506, no limite do Conjunto Turístico.
 Espaços Culturais e Naturais (estrutura biofísica fundamental), que
correspondem à zona baixa do vale da ribeira da Lampreia, abrangendo por
isso a maior parte da barragem da Á-da-Gorda e do Açude da Lampreia e
respectivas albufeiras, assim como da zona Sul da propriedade.
Na área em estudo e de acordo do PDM de Mértola, identificaram-se as seguintes
condicionantes:
 Reserva Ecológica Nacional;
 infra-estruturas de transporte e comunicação;
 vértices geodésicos.
De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Mértola, a área de estudo
encontra-se em parte inserida em Áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN). As
áreas classificadas como “Áreas com elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo”, serão
afectadas pelos seguintes elementos do projecto: Conjunto Turístico (44,9 ha);
aldeamento 1 (2,5 ha); aldeamento 3 (0,008 ha); aldeamento 4 (0,004 ha);
aldeamento 6 (0,22 ha); heliporto/equitação (0,009 ha); campo de golfe (1,2 ha);
conduta (0,053 ha); caminho (a desactivar) paralelo à conduta com 3m de largura
(0,16 ha); caminho de acesso (parte é sobre caminho agrícola já existente) à
barragem a construir, com 5 m de largura (0,07 ha); conduta adutora proposta
(enterrada), junto à intercepção desta com a área afecta ao empreendimento turístico
(0,04 ha). No que se refere às linhas de água inseridas em REN, apenas será afectado
o troço da ribeira da Lampreia que será sobreposto pela barragem e albufeira.
Na área do concelho de Mértola identificam-se dois sítios incluídos na Rede Natura
2000, designadamente a Zona de Protecção Especial do Vale do Guadiana (Decreto-
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Lei n.º 384 B/99, de 23 de Setembro) e a Zona Especial de Conservação do Guadiana
(Resolução do Conselho de Ministros n.º142/97, de 28 de Agosto.
ii).

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana, a sub-bacia da Ribeira de
Carreiras constitui um ecossistema a recuperar. Deste modo uma vez que a bacia da
ribeira da Lampreia se insere na bacia da ribeira de Carreiras, encontra-se classificada
como um ecossistema aquático a recuperar, dado que integra os trechos de linhas de
água correspondentes a áreas de distribuição natural dos endemismos piscícolas
ameaçados, nomeadamente do Saramugo (Anaecypris hispânica). Refira-se que, de
forma a promover os principais sistemas ecológicos presentes nos sistemas húmidos,
foram propostos (no Aditamento – Março 2011) corredores de vegetação para as
áreas que integram: as áreas adjacentes às linhas de água e áreas adjacentes a lagos
e à albufeira da Lampreia

iii).

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA)
Constituem entre outros objectivos gerais dos PROF, a avaliação das potencialidades
dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos dominantes; a definição do
elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e reconversão do património
florestal; a identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos
mais adequados, e a definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de
incêndio, da sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem
como das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a
aplicar nestes espaços.
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF BA) apresenta
um diagnóstico da situação actual na região, com base numa ampla recolha de
informação necessária ao planeamento florestal, e efectua uma análise estratégica
que permite definir objectivos gerais e específicos, delinear propostas de medidas e
acções tendo em vista a prossecução de uma política coerente e eficaz, bem como
definir normas de intervenção para os espaços florestais e modelos de silvicultura,
aplicáveis a povoamentos tipo, com vista ao cumprimento dos objectivos enunciados".

AVALIAÇÃO DE IMPACTES


Plano Director Municipal de Mértola (PDM) - Pode concluir-se que não há incompatibilidade
entre o projecto e o PDM “classes de usos do solo”?



Reserva Ecológica Nacional (REN) - Não se afigura incompatibilidade com o regime jurídico
para o uso proposto com as áreas classificadas como REN, nem são expectáveis impactes
negativos quer para o:
-

Empreendimento turístico (Aldeamentos, hotel, heliporto/equitação) dado que serão
ocupadas por zonas verdes de enquadramento paisagístico, onde se incluem áreas a
florestar.

-

A construção do Campo de golfe com uma área de ocupação de 11,8 ha e da conduta
adutora constituem acções compatíveis com o regime jurídico da REN, nos termos do
Anexo II, Alínea a) do Ponto II e Ponto VII.

-

Barragem e respectiva albufeira, assim como parte da área a afectar à conduta
adutora, sobrepõem-se em parte com áreas de REN classificadas como “Leitos de
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cursos de água” e “Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”,
respectivamente. No que diz respeito à albufeira, conforme os termos do D.L.
166/2008, de 22 de Agosto, a mesma, constitui uma infra-estrutura hidráulica
excluída do elenco dos usos e acções interditos, subordinando-se a sua realização ao
disposto na Lei da Água.
-

Caminho de acesso paralelo à conduta, considera-se que o impacte associado à
afectação da REN pode classificar-se de temporário, de baixa magnitude e pouco
significativo, dado que terminada a fase de construção o caminho será desactivado,
sendo reposta a situação inicial. O PIRP deverá contemplar a reposição da morfologia
do solo e a instalação de uma sementeira de cobertura com vista a evitar a erosão do
solo.

-

Caminho de acesso à barragem e albufeira, em grande parte da sua extensão
desenvolve-se sobre um caminho agrícola já existente, sendo afectada uma área
pouco significativa de REN (0,07 ha), e atendendo a que o pavimento previsto será
em tout-venant, permeável, pode classificar-se o impacte de negativo, permanente,
reversível, de baixa magnitude e pouco significativo.

-

As áreas a ocupar pelo estaleiro e pelas zonas de depósito de terras apresentadas no
Aditamento (Março 2011), permitem verificar que os locais propostos se situam fora
de áreas de REN.



Rede Natura 2000 - Nenhum dos sítios incluídos na Rede Natura 2000, designadamente a
Zona de Protecção Especial do Vale do Guadiana e a Zona Especial de Conservação do
Guadiana serão afectados pelo projecto do Conjunto Turístico, Barragem À-da-Gorda e
respectiva conduta de Adução.



Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana - O Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana
(PBH Guadiana) foi aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 16/2001, de 5 de Dezembro,
encontrando-se legalmente em vigor até à aprovação do Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Guadiana, o qual se encontra em fase final de elaboração, ao abrigo do
disposto na Lei da Água.
Para dar satisfação à necessidade de definir objectivos e implementar actuações
diferenciadas em função das diversas sub-regiões da bacia hidrográfica, a área do PBH do
Guadiana foi subdividida em unidades homogéneas de planeamento (UHP) que, para
efeitos de planeamento e gestão de recursos hídricos, possam ser consideradas de
natureza idêntica, em termos hidrológicos, socioeconómicos e ambientais.
A área de intervenção deste projecto enquadra-se na UHP 8 – Pomarão, a qual
compreende os afluentes da margem direita do rio Guadiana, localizados entre a área do
Pulo do Lobo e a foz do rio Chança, incluindo, nomeadamente, as ribeiras de Oeiras e de
Carreiras.
Para a análise de conformidade do presente projecto, com os instrumentos de
planeamento de recursos hídricos, há que atender ao cumprimento das normas
orientadoras constantes do PBH do Guadiana (Parte VI do diploma que o aprovou).
Neste sentido, considera-se que a opção efectuada, ao nível do projecto, pela captação de
águas superficiais como origem de água para rega do campo de golfe, atendendo às
necessidades hídricas do mesmo, está de acordo com as normas orientadoras das
afectações e reserva de recursos hídricos, nomeadamente, com o n.º 2 da alínea b) da
Parte VI do referido diploma. Relativamente, à afectação de recursos hídricos de superfície,
o projecto cumpre o disposto na alínea d) da mesma Parte VI , a qual refere que o volume
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máximo anual de extracção num dado local não deverá exceder a disponibilidade média
anual na secção da captação. O projecto prevê, igualmente, a reutilização das águas
excedentes de rega e da água residual tratada, como forma de reduzir a pressão sobre os
recursos hídricos e, simultaneamente, minimizar as cargas poluentes sobre os meios
receptores indo, deste modo, ao encontro do proposto para “Outras afectações” (alínea e)
da Parte VI.
No âmbito da classificação dos cursos de água, de acordo com o seu grau de artificialidade
(alínea n) da Parte VI), e atendendo à área de intervenção deste projecto, verifica-se que
a sub-bacia da ribeira de Carreiras está incluída nos ecossistemas a recuperar,
designadamente, entre os trechos de linhas de água correspondentes a áreas de
distribuição natural dos endemismos piscícolas ameaçados, nomeadamente do saramugo,
pelo que necessitam de medidas de intervenção para recuperação dos seus habitats
degradados por intervenções antropogénicas (subalínea viii) da alínea a) do n.º 3 da
referida alínea n).
Por último, o PBH Guadiana refere igualmente as orientações relativas a caudais e volumes
para fins ambientais (alínea o) da Parte VI) e no n.º 1 desta alínea, está expresso que,
transitoriamente, enquanto não for estabelecido um regime definitivo para os caudais
ambientais, será adoptado, casuisticamente, o método do caudal básico modificado (com
redistribuição). De acordo com o n.º 3 da mesma alínea, os estudos de impacte ambiental
que se realizem para projectos de construção de novas barragens, deverão ter em conta o
caudal ecológico necessário a jusante. O EIA encontra-se conforme esta orientação, uma
vez que foram estimados e propostos valores de caudal ecológico para a barragem
prevista, cujo método de cálculo segue as indicações do Instituto da Água neste sentido.


Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA). As orientações
preconizadas neste parecer para ia gestão dos espaços verdes e a constar no PIRP
permitirá assegurar a adequada compatibilização com o PROFB

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
-

Na fase de projecto de execução deverão ser salvaguardadas as servidões e restrições de
utilidade pública presentes na área do projecto, que se referem, nomeadamente, a infraestruturas de transporte e comunicação devendo essas áreas de servidão ser respeitadas
aquando da implantação do Conjunto Turístico.

-

Deverá ser apresentada à Autoridade de AIA, uma Declaração de Interesse para o Turismo
do Campo de Golfe, emitida por parte do Turismo de Portugal, I.P., na fase do RECAPE.

-

Terminada a fase de construção o caminho de acesso paralelo à conduta, deverá ser
desactivado, repondo as condições da situação inicial, devendo o Plano de Integração
Paisagística (PIP) contemplar essa acção e por conseguinte a reposição da morfologia do
solo e a instalação de uma sementeira de cobertura com vista a evitar a erosão do solo.

CONCLUSÃO
O projecto cumpre o disposto no PDM de Mértola, e no que se refere às condicionantes, e dado
que a instalação da conduta adutora, do campo de golfe, dos aldeamentos, do
heliporto/equitação e do conjunto turístico, constituem acções compatíveis com o regime
jurídico da REN, é dada autorização para ocupação dessas áreas com os referidos usos.
Deverão no entanto ser salvaguardadas as servidões e restrições de utilidade pública presentes
na área do projecto, que se referem, nomeadamente, a linhas aéreas de transporte de energia
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eléctrica de alta tensão e média tensão, devendo essas áreas de servidão ser respeitadas na
implantação do campo de golfe.
Os impactes negativos identificados não obstam à concretização do projecto desde que
cumpridas as medidas preconizadas e reflectidas no presente documento.
7.5

SOCIOECONOMIA

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A área da intervenção directa do empreendimento em estudo localiza-se freguesia de São
Miguel do Pinheiro, que se localiza a Sudoeste do concelho de Mértola, detinha em 2001, uma
densidade de 6,4hab/km2 ainda inferior à média do concelho. Segundo o EIA, esta freguesia
ainda não dispõe de rede pública de águas residuais.
De acordo com o EIA, a população activa do concelho concentra-se no sector terciário, estando
afectos a este sector cerca de 60,1%, na região do Alentejo, e cerca de 57,7%, no concelho de
Mértola.
O concelho de Mértola regista uma das mais altas taxas de desemprego, pelo que um projecto
que induzirá a criação de 350 postos de trabalho durante a fase de construção e 195
permanentes terá um efeito muito significativo na economia do concelho e designadamente tal
como é proposto no estudo se forem adquiridos fornecimentos e matérias e recrutada mão de
obra na região ou na zona.
O empreendimento em análise que compreende 6 Aldeamentos turísticos e um Hotelapartamento com capacidade total para 3000 camas, dispõe de uma diversidade de
equipamentos que concorrem para a criação de emprego e riqueza, quer na área do recreio e
lazer, como na área da saúde, nomeadamente:
-

Unidade de apoio a cuidados básicos de saúde;
Clube de bowling;
Pavilhão multiusos;
Restaurante e mini mercado;
Campo de jogos polivalente, a que se juntam mais outros dois campos de jogos;
Centro hípico.

Os postos de trabalho permanentes serão distribuídos por diversas áreas funcionais que serão
criadas, nomeadamente: restauração, comércio, equipamentos, manutenção, hotelaria, serviços
e outros, que envolverão diferentes graus de especialização. Prevê-se que estes postos de
trabalho sejam maioritariamente preenchidos por pessoal proveniente do concelho e
envolvente, que terá acesso aos cursos de formação adequados e ao treino necessário para o
desempenho das respectivas funções.
O funcionamento do campo de golfe dará origem à criação de cerca de 25 postos de trabalho
permanentes, distribuídos por diversas áreas funcionais que serão criadas, nomeadamente:
supervisor do campo, assistente de supervisão, assistente de manutenção, treinador e
assistente, e pessoal afecto à manutenção, restaurante e bares. Tendo em consideração o grau
de especialização das tarefas, o recrutamento do pessoal terá de ser efectuado a um nível
regional, ou, até mais alargado.
O número de postos de trabalho indirectos associados a este tipo de investimento, atinge
habitualmente duas a três vezes o número de postos de trabalho directos.
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Este concelho por outro lado, ao nível dos equipamentos tem ainda manifestas carências.
Apresenta por exemplo um ratio de 1,7 enfermeiros/1000 habitantes e 0,4 médicos /1000
habitantes. Deste modo, a criação de um novo aglomerado com uma dimensão populacional
superior à da sede do concelho, determinará a necessidade de reequacionar grande parte da
rede de equipamentos colectivos, designadamente saneamento, segurança e saúde.
O aglomerado Diogo Martins, por exemplo que lhe fica adjacente não dispõe ainda de rede de
saneamento básico.
O projecto deverá assim contemplar a ligação deste aglomerado à nova rede a construir de
modo a beneficiar a população local com a localização do projecto.
Os transportes dos trabalhadores ao local da obra e posteriormente na fase de exploração
deverão ser assegurados, pois embora com grande número de vias, este concelho não dispõe
de alto nível de acessibilidade interna no que respeita a transportes públicos.
AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A concretização do projecto do Empreendimento Turístico de acordo com o referido no EIA irá
ser responsável pela criação de cerca de 195 postos de trabalho permanentes, distribuídos por
diversas áreas funcionais que irão ser instaladas, nomeadamente: restauração, comércio,
equipamentos, manutenção, hotelaria, serviços e outros, que envolverão diferentes graus de
especialização. Prevê-se que estes postos de trabalho sejam maioritariamente preenchidos por
pessoal proveniente do concelho e envolvente, que terá acesso aos cursos de formação
adequados e ao treino necessário para o desempenho das respectivas funções.
O funcionamento do campo de golfe dará origem a cerca de 25 postos de trabalho
permanentes, distribuídos por diversas áreas funcionais que serão criadas, nomeadamente:
supervisor do campo, assistente de supervisão, assistente de manutenção, treinador e
assistente, e pessoal afecto à manutenção, restaurante e bares. Tendo em consideração o grau
de especialização de algumas das tarefas e actividades, o recrutamento do pessoal
provavelmente terá de ser efectuado a um nível regional, ou, até mais alargado.
O número de postos de trabalho indirectos associados a este tipo de projecto, atinge
habitualmente duas a três vezes o número de postos de trabalho directos.


Fase de Construção
Para a fase de obra será expectável um aumento temporário do número de postos de
trabalho decorrente da construção dos diferentes componentes do empreendimento, sendo
expectável um impacte positivo do ponto de vista socioeconómico.
O EIA prevê a possibilidade de serem promovidas acções de formação na região, com o
intuito de recorrer à utilização de mão de obra local no âmbito da exploração do
empreendimento turístico. Se esta situação se vier a verificar permitirá um aumento dos
rendimentos de pessoas singulares e famílias, com especial relevo para o concelho de
Mértola e respectivas freguesias, o que se traduz num impacte positivo, significativo,
temporário e indirecto.
No decorrer da fase de construção do Conjunto Turístico e da barragem e respectiva
conduta de adução, ETAR e Posto de abastecimento são esperados alguns incómodos
(emissão de ruído associado a circulação de veículos pesados), pontuais e temporários no
local da obra.
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No que diz respeito às vias e acessibilidades, é expectável durante esta fase um aumento
do tráfego viário resultante da circulação de veículos pesados de apoio à construção do
empreendimento.
De acordo com informação expressa no Aditamento (Março 2011), estima-se que a
exploração do empreendimento gere, na sua globalidade, um tráfego médio diário de cerca
de 45 veículos ligeiros, que poderá ascender a 65 na época alta (Junho e Agosto) e de um
veículo pesado que passará para dois ou três veículos pesados/dia na época alta.
Dado que se trata de uma área isolada, com um tráfego relativamente reduzido, considerase que o impacte negativo causado pelo acréscimo de tráfego gerado pelo
empreendimento, se pode classificar de negativo de magnitude moderada a reduzida.


Fase de Exploração
Embora se possa admitir um acréscimo no volume de tráfego na via que dá acesso ao
Conjunto Turístico, decorrente da sua exploração, não se prevê que este seja
significativo, tendo em conta as intervenções mencionadas na rede viária da região.
A exploração do empreendimento reforçará e diversificará o potencial de atracção da
população turística ao concelho e, em especial, à freguesia de S. Miguel do Pinheiro, o
que se traduz num impacto muito positivo, atendendo ao défice existente de
alojamentos de natureza turística. Desta situação poderão decorrer impactes positivos,
permanentes, directos, significativos, que assumirão um carácter cumulativo e
sinérgico.
Faz-se notar que na fase de exploração este empreendimento constituirá o maior
aglomerado populacional existente no concelho de Mértola.



Fase de Desactivação
A desactivação do Campo de golfe e do empreendimento turístico implica, certamente,
a perda de oportunidade de um desenvolvimento de âmbito turístico que assume as
características anteriormente descritas.
No que diz respeito à barragem e albufeira e em termos de repercussões sócioeconomicas, há que considerar por um lado a alteração da tipologia de uso territorial e
à supressão da utilização dos recursos hídricos disponibilizados pela albufeira.
A desactivação da albufeira permitirá a reconversão da área por ela ocupada, por
analogia às características predominantes existentes na actual envolvente, para uma
eventual utilização de cariz agro-silvo-pastoril, com o consequente aproveitamento
económico da área.
No que se refere à questão do abastecimento hídrico do campo de golfe, pode colocarse a hipótese que a desactivação desta infra-estrutura resulta da obtenção de uma
origem de água para a rega mais favorável do que a adoptada, podendo vislumbrar-se
nesta hipótese uma melhoria ao nível da gestão do empreendimento.
Por outro lado, o desaparecimento da albufeira, na ausência de outra origem de água
para o abastecimento ao campo de golfe, implicará que este seja desactivado e à perda
do respectivo aproveitamento turístico, social (sobretudo ao nível da empregabilidade)
e económico, associado à sua exploração.
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
 Fase Prévia à Obra e Fase de Construção
Previamente à fase de construção do projecto do campo de golfe, é imprescindível a sua
divulgação junto das povoações de maior proximidade, no que se refere aos seus
objectivos e fases de desenvolvimento, sendo necessário elaborar previamente à fase de
construção um Plano de Comunicação para divulgação do projecto e das etapas de
construção, junto das populações.
No sentido de melhorar as condições de segurança nas zonas próximas do estaleiro e do
local de obra deverá ser imposto um limite máximo de velocidade e colocada sinalização
adequada de alerta aos utilizadores da via. Neste âmbito deverá ser integrada no PGAO a
cartografia com identificação clara dos acessos até ao local da obra e localização da
referida sinalização.
 Fase de Exploração
Devem ser equacionadas medidas que visem melhorar o nível de vida da população local,
designadamente no que respeita a equipamentos de transporte, serviços de saúde e
equipamentos de saneamento básico, que poderá passar eventualmente pela extensão à
população dos aglomerados próximos, quanto aos equipamentos desportivos e de saúde a
criar de novo dentro do empreendimento
CONCLUSÃO
O empreendimento constituirá uma mudança na realidade local, pois será criado um novo
aglomerado urbano (com 3000 potenciais habitantes) face aos 880 habitantes que a freguesia
de S. Miguel do Pinheiro que tinha, no seu todo, em 2001. Este empreendimento constituirá um
pólo turístico com impactes positivos na qualidade de vida da população da região
consubstanciada na fixação de população na área, no aumento na criação de postos de
trabalho, desenvolvimento económico e cultural da região.
Em suma, a concretização do projecto reforçará e diversificará o potencial de atracção da
população turística do concelho e, em especial, da freguesia, o que é muito positivo,
principalmente se se tiver em consideração o défice existente em alojamentos de natureza
turística. Daqui poderão decorrer impactes positivos, permanentes, directos, significativos, que
assumirão um carácter cumulativo e sinérgico.
7.6

SOLOS USO DO SOLO

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A caracterização dos solos teve por base as Cartas de Solos e de Capacidade de Uso do Solo à
escala 1:50 000, do antigo CNROA/SROA.
Foram identificados dois tipos de solos: Litossolos (solos esqueléticos) de xistos e grauvaques
(Ex) e Solos Mediterrânicos Pardos Normais de xistos e grauvaques (Px). O teor em matéria
orgânica destes solos é reduzido, assim como a sua capacidade de troca catiónica. A
pedregosidade é elevada e o esparso coberto vegetal faz com que a erosão hídrica seja
elevada. A associação destes factores condiciona o reduzido potencial agrícola destas áreas.
De acordo com a sua capacidade produtiva agrícola os solos Litossolos apresentam limitações
severas a muito severas enquanto os solos Mediterrâneos Pardos são de fraca a mediana
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produtividade, sendo portanto, de uma forma sucinta, classificados solos de capacidade de uso
E e D respectivamente. Pelas capacidades de uso presentes verifica-se que este projecto não
interfere com qualquer área de RAN.
No que respeita ao uso actual do solo, verifica-se que na área de implantação da barragem
apresenta uma pequena mancha de incultos e a restante área reflorestada recentemente com
pinheiro manso. A área do conjunto turístico encontra-se essencialmente coberta por incultos
com manchas de reflorestação com pinheiro manso em áreas limítrofes da herdade, não
interferindo com a futura localização dos empreendimentos turísticos e campo de golfe.
O campo de golfe incidirá na sua maior parte em “ Área de Inculto”, 93% da área total e sobre
“Área florestada”, correspondendo a cerca de 16,6% da área total a afectar ao conjunto
turístico constituída quase na totalidade por povoamentos de pinheiro manso, pelo que os
impactes potenciais expectáveis, durante esta fase, decorrem essencialmente das operações de
modelação do terreno e gestão de estaleiro.
O campo de golfe tem uma área de implantação de 94,6 ha dos quais apenas cerca de um
terço (33,1 ha) correspondem a áreas de jogo (greens, tees, roughs e fairways).
Na área de intervenção do projecto de adução de água ao campo de golfe, que é constituído
por conduta adutora, barragem e órgãos anexos, não existem áreas de sobreiros ou de outras
espécies florísticas com estatuto de protecção.
Acresce que o promotor do projecto desenvolveu um projecto de arborização para a
propriedade do Cerro Alto, onde se integra o empreendimento turístico e o campo de golfe,
denominado “Empreendimento Turístico em Diogo Martins”, abrangendo uma área de 52,08 ha.
AVALIAÇÃO DE IMPACTES
 Campo de Golfe


Fase de Construção
É durante a fase de construção do campo de golfe que se prevê que ocorram os
principais impactes nos solos, decorrentes das principais movimentações de terras
associadas à modelação do campo de golfe, construção dos lagos, dos caminhos para
buggies, remoção de coberto vegetal, construção da Academia de Golfe (campo de
treino com “driving range” e putting green”), do Clube de Golfe, estacionamentos,
caminhos, etc..
As acções anteriormente mencionadas poderão levar à perda integral ou gradual de
solos, à alteração das suas propriedades físico-químicas e à diminuição da qualidade
dos solos devido às operações de compactação, à contaminação ou à alteração hídrica,
assim como a um aumento do escoamento superficial e o consequente aumento de
vulnerabilidade aos agentes erosivos. Deste modo, os principais impactes decorrentes
da fase de construção do campo de golfe sobre o factor solos, prendem-se com os
fenómenos erosivos tendo em conta a movimentação de terras que a modelação do
campo de golfe exige.
No que concerne às características pedológicas da área a afectar ao campo de golfe ,
os solos apresentam-se bastante erosionados e com significativas restrições à
instalação e desenvolvimento de espécies vegetais características de um campo de
golfe, tornando-se necessário, segundo o Aditamento (Abril 2011), proceder ao
recobrimento com solo arável importado, não só de todas as áreas a semear, como
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também em algumas das zonas que irão ser plantadas. Deste modo deverá constar na
planta de localização de estaleiros a apresentar em fase de RECAPE, as zonas de
armazenamento temporário de materiais inertes e as zonas destinadas à colocação de
solo de qualidade para a construção do campo de golfe (top-soil).
Deverá ainda ser especificado no Plano de Integração Paisagística (PIP) o tipo de relvas
a utilizar no campo de golfe.
Nesta fase é fundamental proceder à implementação de um Plano de Prevenção e
Controlo de Erosão e Sedimentação, no qual deverão ser avaliados e quantificados os
vários factores de risco de erosão e sedimentação a ocorrer durante a fase de obra do
campo de golfe, bem como propostas medidas para a resolução de cada situação
específica durante a fase de obra, assim como para a fase de manutenção do campo de
golfe.
Assim, poderá eventualmente ter de se recorrer à construção de barreiras de retenção
de sedimentos de forma a se dissipar a energia do escorrimento superficial.
Os impactes potenciais expectáveis durante a fase de construção do campo de golfe
para o factor uso do solo, decorrem essencialmente das operações de modelação do
terreno para construção das áreas de jogo, construção dos lagos, da remoção do
coberto vegetal, criação de acessos e caminhos, gestão de estaleiro, etc.
No que se refere à instalação e funcionamento de estaleiros, é expectável um impacte
negativo resultante da compactação dos solos.
No que se refere à alteração do coberto vegetal, importa considerar dois aspectos: por
um lado, a destruição do coberto existente e, por outro, a vegetação a introduzir no
âmbito da integração paisagística do empreendimento.
No PIP deverá constar a definição de áreas onde se irá promover a regeneração
natural, com potencial auxílio de processo de propagação, sementeira ou por plantação
de espécies autóctones criadas em viveiro, de forma a aumentar o valor ecológico e a
biodiversidade das áreas de enquadramento paisagístico.
A implementação do PIP permitirá reduzir os impactes identificados para o factor uso
do solo, através da introdução de vegetação que permitirá naturalmente proteger o solo
da erosão, tal como a preconizada para composição dos corredores de vegetação
preconizados no (Aditamento de 2011).
Face ao carácter temporário destas acções, e desde que adoptadas medidas de gestão
ambiental na fase de obra, preconizadas no PGAO e no SGA, os impactes expectáveis
podem classificar-se de negativos, pouco significativos e minimizáveis, atendendo a que
a capacidade de uso dos solos afectados na área de implementação do campo de golfe,
são solos pertencentes à Classe E (capacidade de uso muito baixa, apresentam
limitações para exploração florestal, riscos de erosão elevados, não susceptíveis de
utilização agrícola, etc.) o que lhes confere características de erosão e escoamento
superficial e limitações do solo na zona radicular.


Fase de Exploração
Na fase de exploração do campo de golfe, os impactes negativos expectáveis decorrem
da potencial contaminação de solos e aquíferos e estão associados às operações de
manutenção efectuadas nas instalações de apoio à manutenção do campo de golfe, à
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irrigação e à aplicação de produtos químicos (fertilizantes e fitofármacos) nas áreas
relvadas.
Durante esta fase, a minimização dos impactes ambientais expectáveis deverá ser
efectuada através da implementação do SGA e da consequente implementação do
Plano de Fertilização e Controlo de Pragas e Doenças, do Plano de Manutenção para as
áreas relvadas e áreas de enquadramento do campo de golfe e do Plano de Emergência
para Situações de Derrame, prevendo-se que os impactes expectáveis não se venham a
verificar.
Os objectivos expressos no Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes
apresentado, permitirão garantir a integração paisagística e a valorização do campo de
golfe e do empreendimento turístico.
Na fase de exploração do campo de golfe, o enquadramento paisagístico a preconizar
no PIP deverá induzir a um melhoramento das condições do solo, com vista ao
aumento da sua produtividade, através das seguintes acções:
-

-

-

conservação/manutenção de uma cobertura verde apropriada para as “áreas
sensíveis a preservar”, que corresponde à interface de zonas naturais e áreas
relvadas;
beneficiação do coberto vegetal nas zonas de maior risco com espécies
adequadas ao controlo da erosão e ao fomento da pedogénese;
criação de áreas de transição entre as áreas de jogo e áreas mais sensíveis,
criação de corredores de vegetação (Buffer Strips), designadamente os
corredores associados aos sistemas húmidos e os associados aos sistemas
secos;
utilização de vegetação autóctone e de um relvado de qualidade nas áreas de
tees, greens e fairways, o que se traduzirá numa acção com resultados
positivos no controlo da acção dos agentes erosivos, no incremento da
actividade biológica e no aumento da capacidade de retenção de água pelo
solo.

O recurso à utilização de espécies de vegetação autóctone permitirá ainda criar zonas
de enquadramento visualmente mais atraentes e de manutenção mais reduzida, com
repercussões no consumo de água, aplicação de fertilizantes e manutenção. Nesta fase,
os impactes podem assim classificar-se de negativos, muito pouco significativos e
minimizáveis através da implementação dos planos anteriormente mencionados.
De acordo com informação expressa no EIA, todo o volume excedente resultante dos
movimentos de terra para execução das infra-estruturas e modelação do campo de
golfe será aplicado na construção da barragem de terra, uma vez que as características
do solo permitem esta reutilização. No entanto tal volume não será suficiente para as
necessidades da barragem, pelo que serão necessárias terras de empréstimo para a
realização da obra da barragem. De acordo com informação expressa in Aditamento,
são previstas quatro áreas diferentes de depósitos de materiais de construção, terra e
mistura de resíduos de construção.
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 Empreendimento Turístico


Fase de Construção
Os principais impactes no solo, decorrentes das fases de construção e de exploração
deste conjunto turístico são os seguintes:
Os principais impactes expectáveis sobre o factor solo e uso do solo, durante a fase de
construção, estão potencialmente, associados:
-

-

à instalação e funcionamento de estaleiros;
à construção dos aldeamentos (vivendas, moradias, hotel, acessos viários e
equipamentos), campo de golfe, lagos e respectivos circuitos de ligação entre
os mesmos, construção da albufeira, da vala da conduta e respectivo caminho
paralelo à mesma, e caminho de acesso à barragem;
à circulação de maquinaria pesada e veículos afectos à obra;
à submersão de terrenos na zona da albufeira e dos 7 lagos previtos;
a movimentações de terras e criação de áreas de aterro e escavação para a
construção do projecto;
à abertura de acessos provisórios;
a trabalhos de remoção de coberto vegetal e decapagem dos solos.

De uma forma resumida, os principais impactes no solo, decorrentes das fases de
construção e de exploração deste conjunto turístico são os seguintes:

Barragem
Albufeira
Via de Acesso à
Barragem
(novo troço)
Conduta adutora
Via de Acesso à
Conduta
Empreendimento
Turístico
Vias de Acesso aos
empreendimentos
Campo de golfe
Manchas
de
empréstimo
Zonas de Depósito
Estaleiros

Área afectada
(ha)
2,5
21,0

Tipo
Negativo
Negativo

Impacte
Duração
Permanente
Inutilização de solos
Permanente
Solos inundados

0,14

Negativo

Permanente

Solos compactados

0,26

Negativo

Temporário

Vala recoberta de terra

0.10

Negativo

Temporário

Caminho desactivado

11,2

Negativo

Permanente

Inutilização de solos

Não contabilizadas

Negativo

Permanente

Solos compactados

45,2

Positivo
Negativo

Permanente
Temporário

Não contabilizada

Negativo

Permanente

15,5

Negativo

Temporário

0,10

Negativo

Temporário

Melhoria da estrutura do solo
Eventual salinização dos solos
Magnitude dependente das
áreas seleccionadas
Alteração do solo
Reposição das
condições anteriores

As acções associadas à fase de construção do empreendimento turístico, poderão levar
à perda integral ou gradual de solos, à alteração das suas propriedades físico-químicas
e à diminuição da qualidade dos solos devido às operações de compactação, à
contaminação ou à alteração hídrica, assim como a um aumento do escoamento
superficial e o consequente aumento de vulnerabilidade aos agentes erosivos, tendo em
- 43/120 Conjunto Turístico em Diogo Martins – Mértola - Estudo Prévio
Junho de 2011

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2366

consideração que os solos a afectar classificam-se como solos incipientes, pouco
evoluídos e de erodibilidade elevada. Assim, os impactes podem classificar-se de
negativos e moderadamente significativos se se proceder à implementação de um Plano
de Prevenção e Controlo de Erosão e Sedimentação, no qual deverão ser avaliados e
quantificados os vários factores de risco de erosão e sedimentação a ocorrer durante a
fase de obra do empreendimento.
De acordo com informação expressa no Aditamento (Abril 2011), e no que respeita aos
volumes de terras envolvidos na construção do projecto, estima-se um volume de
escavação de 736 000 m3 e um volume de aterros de 871 000 m 3, de que resulta um
défice de terras 135 000 m3. Este défice, prevê-se que seja colmatado pelo excedente
de terras que se prevê como resultado da implantação de equipamentos e edificações
afectas ao conjunto turístico (250 000 m 3), resultando num balanço positivo de cerca
de 115 000 m3, cujo destino final ainda não se encontra definido no EIA pelo que
deverá ser apresentado em fase de RECAPE, o Plano Geral de Movimentações de
Terras.
Relativamente às classes de uso do solo presentes na área do projecto, o
empreendimento turístico incidirá na sua maior parte em “ Área de Inculto”, sendo que
16% da área total incide sobre “Área florestada”, constituída quase na totalidade por
povoamentos de pinheiro manso, pelo que os impactes potenciais expectáveis, durante
esta fase, decorrem essencialmente das operações de modelação do terreno para
construção dos acessos, das infra-estruturas (saneamento, electricidade, drenagem,
etc.) das edificações e gestão de estaleiro.
Os aldeamentos presentes no projecto assim como o hotel- apartamento 7, incluem-se
na totalidade em classe de espaço “Área de Inculto”, designadamente: Aldeamento 1 –
12,7 ha; Aldeamento 2 - 11,6 ha; Aldeamento 3 – 8,3 ha; Aldeamento 4 – 10,9 ha;
Aldeamento 5 – 0,8 ha e Aldeamento 6 – 0,8 ha.
O Hotel- Apartamento 7 afecta 1,2 ha, da classe de espaço “Área de Inculto”.
As acções de obra tais como os trabalhos de limpeza do terreno e a
desmatação/desarborização a realizar na área de intervenção do projecto, a construção
de acessos temporários e os movimentos de terras resultam em impactes directos sobre
a ocupação actual do solo, sendo as classes existentes substituídas por outras.
No seu conjunto, o impacte da implantação do projecto sobre as classes anteriormente
mencionadas, será significativo a pouco significativo, dada a extensa área de “incultos”
presente na área a afectar ao projecto.
Na fase de construção, a instalação dos estaleiros constituirá um impacte negativo
sobre o uso do solo, embora o seu carácter efémero minimize as consequências sobre a
ocupação do solo. Este impacte avalia-se como negativo, directo, imediato, temporário,
com significância e magnitude correspondentes às classes e áreas afectadas.
A implementação do PIP a implementar, permitirá reduzir os impactes identificados
para o factor uso do solo, através da introdução de vegetação que permitirá
naturalmente proteger o solo da erosão.
Face ao carácter temporário destas acções, e desde que adoptadas medidas de gestão
ambiental a implementar na fase de obra, preconizadas no PGAO e no SGA, os
impactes expectáveis podem classificar-se de negativos, pouco significativos e
minimizáveis, atendendo a que a capacidade de uso dos solos afectados na área de
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implementação dos aldeamentos, são solos pertencentes à Classe E (capacidade de uso
muito baixa, que apresentam limitações para exploração florestal, riscos de erosão
elevados, não susceptíveis de utilização agrícola, etc.) e Classe D, o que lhes confere
características de erosão e escoamento superficial e limitações do solo na zona
radicular.


Fase de Exploração
Durante a fase de exploração do empreendimento os impactes assumem um carácter
permanente, uma vez que é no decorrer desta fase que se dá a conversão definitiva e
irreversível dos usos preexistentes (os solos incultos são substituídos por solos
urbanizados). Estes impactes classificam-se de negativos e pouco significativos se se
tiver em consideração que a implementação do PIP, segundo o preconizado no
Aditamento (Março 2011) irá contribuir para um aumento da diversidade ecológica e
paisagística da unidade de paisagem afecta aos Aldeamentos turísticos e HotelApartamento.

 Barragem e Conduta de Adução


Fase de Construção
Os principais impactes expectáveis sobre o factor uso do solo, durante a fase de
construção, estão potencialmente, associados:
- à instalação e funcionamento de estaleiros;
- -à construção da albufeira, da vala conduta e de caminho paralelo à mesma, e
caminho de acesso à barragem;
- à circulação de maquinaria pesada e veículos afectos à obra;
- à submersão de terrenos na zona da albufeira;
- a movimentações de terras e criação de áreas de aterro e escavação para a
construção do projecto;
- à abertura de acessos provisórios;
- a trabalhos de remoção de coberto vegetal e decapagem dos solos.
A área a afectar à albufeira que irá fornecer água ao campo de golfe, interfere com
terrenos que actualmente apresentam uma utilização florestal, decorrente de uma
plantação recente de pinheiro manso e área de inculto (respectivamente, cerca de 16,
ha e 5,2 ha).
A área a afectar à barragem, 2,5 ha, incidirá em 1,6 ha de classe de espaço “Área de
Inculto” e 0,8 ha de classe de espaço “Área Florestada”.
Ao longo da conduta de adução (que estabelece a ligação entre a tomada de água na
albufeira e a respectiva caixa de ligação/distribuição, a construir no campo de golfe,
junto ao lago n.º 5 do empreendimento), numa extensão de 2 534,0 m, será criado um
caminho paralelo à mesma, que se prevê que seja desactivado no final da empreitada.
Este caminho que terá um afastamento relativamente à conduta (medido entre eixos)
de 3 a 5 m, possuirá uma largura de cerca 3,0 m e terá pavimento em “tout-venant”,
apenas onde seja necessário, uma vez que se supõe que em grande parte do traçado, o
próprio terreno superficial seja resistente. O caminho temporário paralelo à infraestrutura referida anteriormente, e à semelhança do que se passa com a própria
conduta (dada a proximidade entre ambos), irá interferir com 0,01 ha de áreas
- 45/120 -

Conjunto Turístico em Diogo Martins – Mértola - Estudo Prévio
Junho de 2011

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2366

recentemente florestadas com pinheiro manso, 0,6 ha de “Área de Inculto” e 0,4 ha de
pomar.
No que se refere à instalação da conduta adutora, constata-se que ao longo da sua
extensão irá interferir, com 0,21 ha da classe de espaço “Área de Inculto”, com uma
pequena área da classe de espaço “Área Florestada” correspondente a 0,03 ha de
pinheiro manso e 0,01 ha da classe de espaço “Área de Pomar”.
Relativamente à instalação da conduta e à construção do caminho de apoio que lhe é
paralelo, o impacte negativo expectável pode classificar-se de temporário, de baixa
magnitude e pouco significativo, atendendo a que a conduta adutora assentará numa
vala que após a sua instalação será recoberta de terra, pelo que serão minimizados os
impactes negativos expectáveis nos factores solos e uso dos solos.
São intersectadas pela conduta de adução, seis linhas de água, todas afluentes da
margem esquerda da ribeira da Lampreia (Barrancos do Curral da Igreja e da Água das
Gambas), dois caminhos rurais que ligam o Monte de Á-da-Gorda aos terrenos da
margem oposta da ribeira da Lampreia e a Estrada Municipal 506-1, que liga Penedos a
S. Miguel do Pinheiro (sede de freguesia).
No que se refere ao atravessamento quer de linhas de água, quer de caminhos e
estradas, prevê-se que os mesmos serão repostos após a colocação da conduta em
vala. O atravessamento da estrada municipal, dadas as características da mesma, terá
de ser efectuado com interrupção parcial do serviço.
O acesso à barragem e órgãos anexos, será efectuado através de um caminho com
cerca de 1 368 m de extensão. Este acesso irá sobrepor-se em grande parte da sua
extensão (1090 m) a um caminho agrícola já existente, que liga a Estrada Municipal
506 ao Monte de Á-da-Gorda, sendo apenas necessário construir um pequeno troço,
com cerca de 270m, na zona de chegada à barragem, o qual afectará
aproximadamente 0,14 ha de área recentemente florestada com pinheiro manso. A
intervenção proposta para este caminho consiste na reabilitação do mesmo, onde se
inclui a colocação de uma camada de pavimento em “tout-venant”, de forma a torná-lo
mais permeável.
No que se refere à afectação da área florestal decorrente da construção das infraestruturas previstas barragem albufeira e conduta adutora), é referido que a mesma
será compensada pela proposta apresentada no Projecto Florestal (Anexo III do EIA),
elaborado pela AFLOPS em 2003 e que contempla o plantio de 626 pinheiros mansos e
208 azinheiras numa área de intervenção com cerca de 52,1 ha.
Assim é possível concluir que, os principais impactes expectáveis no uso do solo e que
decorrem da construção da barragem e respectiva albufeira e troço do caminho de
acesso à barragem a construir, prolongam-se para a fase de exploração, apresentandose como permanentes, irreversíveis, de magnitude moderada e pouco significativos.
A remoção de coberto vegetal ocorre nas diversas áreas a intervencionar, traduzindo-se
num impacte negativo, na medida em que tornam o solo mais susceptível à erosão.
A abertura de acessos provisórios à obra induzirá à compactação de solos e processos
erosivos, traduzindo-se em impactes negativos e de baixa magnitude e pouco
significativo dada a reduzida extensão dos acessos a construir.
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As manchas de empréstimo a utilizar para a construção do aterro da barragem prevê-se
que se localizem na área da futura albufeira e em áreas do empreendimento turístico.


Fase de Exploração e Desactivação
Na fase de exploração, os processos de erosão e compactação dos solos referidos para
a fase anterior cessam com a conclusão das obras e enchimento da albufeira, assim
como, pelo recobrimento da vala criada para a instalação da conduta, mantendo-se,
apenas, o impacte identificado como permanente que decorre da submersão e,
consequentemente da alteração na tipologia de uso do solo, em cerca de 23,5 ha e que
corresponde à área criada pelo espelho de água.
Na fase de desactivação, prevê-se que ocorram impactes positivos, uma vez que a
remoção das infra-estruturas e o esvaziamento da albufeira, permitirão a recuperação
pedológica e a instalação da vegetação.

 Estaleiro
Prevê-se que a zona a ocupar com o estaleiro central seja constante durante todas as
fases de construção das infra-estruturas e que servirá de apoio à construção de todos os
edifícios e equipamentos que integram o conjunto turístico, localizando-se o mesmo
estrategicamente de modo a não afectar as condicionantes presentes na área do projecto
e a não perturbar a progressiva ocupação dos espaços habitacionais e turísticos.
Prevê-se que o depósito de terras se localize em zona anexa à do estaleiro, sendo no
entanto temporário uma vez que se destina exclusivamente, ao tempo que decorre da
construção das infra-estruturas da barragem e adução e da modelação do campo de golfe.
7.7

QUALIDADE DO AR

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Para a descrição actual da qualidade do ar da área em estudo utilizaram-se os dados constantes
dos relatórios das campanhas para avaliação preliminar da Qualidade do Ar em Portugal – NOx,
SO2 e O3 e os dados recolhidos na Estação do Cerro – Alcoutim, situada a 23 km do local de
implantação do projecto.
Na área de estudo a direcção predominante do vento na região é dos quadrantes Noroeste e
Oeste.
Na área do estudo não foram identificadas quaisquer fontes pontuais que possam contribuir
para a deterioração da qualidade do ar da área em análise. As fontes lineares existentes
(EM506 e EM 506-1), são pouco expressivas, com tráfego rodoviário muito reduzido e de
características locais.
Os parâmetros de qualidade do ar mais problemáticos na área caracterizada são as partículas
em suspensão PM10 e o O3, que podem nalguns dias do ano ultrapassar os valores limite,
assumindo-se na generalidade dos casos que essas situações estão relacionadas com causas
naturais, dada a ausência de fontes poluentes com significado na área da envolvente do
projecto. Relativamente aos níveis de concentração dos poluentes “SO 2” e “NO2”, verificam-se
valores bastante inferiores aos limites de protecção da saúde humana estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro.
- 47/120 Conjunto Turístico em Diogo Martins – Mértola - Estudo Prévio
Junho de 2011

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2366

AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
 Fase de construção e Fase de Desactivação
Os impactes ao nível da qualidade do ar, quer na fase de construção quer na fase de
desactivação, estão associados à movimentação de veículos pesados de transporte de
materiais, responsáveis pela emissão de partículas em suspensão, no entanto, dada a
elevada distância a que se situam os receptores sensíveis mais próximos (2 km),
considera-se que os impactes ao nível da qualidade do Ar não são significativos.
Ao longo da fase de desactivação como já referido não são expectáveis impactes negativos
temporários, sobre este factor, sendo idênticos aos gerados na fase de construção
(emissão de partículas em suspensão, associadas às acções de demolição da barragem e
das edificações e infra-estruturas do conjunto turístico incluindo o campo de golfe, à
movimentação de terras e à circulação dos veículos pesados; emissão de poluentes
atmosféricos, provenientes do funcionamento dos veículos pesados e dos equipamentos
com motores de combustão interna, afectos à obra), dada a semelhança das acções
desenvolvidas nessa fase com as da fase de demolição. No entanto, após o seu término, os
efeitos referidos cessarão, não sendo esperados quaisquer outros impactes sobre o factor
ambiental em análise.
 Fase de Exploração
A exploração de um projecto desta natureza não gera acções com implicações directas na
qualidade do ar. Em termos indirectos prevê-se um aumento de tráfego na EM 506,
decorrente da utilização das infra-estruturas turísticas, o qual suscitará um ligeiro aumento
das emissões gasosas. Este impacte, embora negativo, pode classificar-se de magnitude
reduzida.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
 Fase de construção e Fase de Desactivação
-

-

-

-

-

-

Para o transporte de materiais de construção e o acondicionamento e depósito de
inertes passíveis de serem arrastados pelo vento seja feito tendo em conta o
seguinte:
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado
em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de
poeiras .
O acondicionamento e depósito de terras deve minimizar as possibilidades de
arrastamento de partículas pela acção do vento, cobrindo estes locais de forma
adequada, ou humedecendo, regularmente, o solo com água (rega por aspersão);
Dever-se-á, proceder à rega das áreas sujeitas a uma maior libertação de partículas,
durante a fase de construção, em particular, nas zonas de implantação da barragem e
da conduta principal
Durante o período da fase de construção, o tráfego de veículos pesados deve, sempre
que possível, realizar-se em vias asfaltadas, de modo a minimizar as emissões de
poeiras .
Sempre que possível, devem ser utilizados para a construção da barragem os
materiais existentes na região onde se irá inserir o projecto, por forma a minimizar os
impactes com o transporte;
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CONCLUSÃO
Prevê-se que a extensão e a magnitude dos impactes resultantes da implantação do projecto no
que se refere à qualidade do ar seja reduzida e limitada à área de implantação do projecto,
caso venham a ser adoptadas as medidas de minimização indicadas indicadas no presente
parecer bem como acautelar o cumprimento das disposições legais em vigor no que se refere
ao transporte de cargas e ou substâncias perigosas e polvurentas.
7.8

AMBIENTE SONORO

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A envolvente do conjunto turístico em estudo apresenta predominantemente uma ocupação
rural, com densidade habitacional reduzida e sem fontes de ruído significativas como é o caso
de Diogo Martins e de Penedos.
As fontes de ruído existentes restringem-se ao ruído aerodinâmico do vento, fonação animal
(pássaros e grilos) e ao ruído gerado pelo tráfego rodoviário que circula actualmente na estrada
municipal EM506, o qual sendo a principal fonte de ruído não tem expressão dado o reduzido
volume de tráfego que se regista na mesma.
Importa referir que o município de Mértola ainda não possui mapas de Ruído e de Classificação
Acústica, para efeitos de verificação do valor limite de exposição aplicam-se os valores limites
de Lden ≤63 dB e Ln ≤ 53 Db conforme estipulado no Regulamento Geral do Ruído.
O ambiente sonoro que caracteriza a situação de referência foi avaliado em cinco pontos
julgados representativos dos diferentes ambientes sonoros de cada situação, com recurso a
medições acústicas realizadas nos três períodos de referência do dia (“diurno”, “entardecer” e
“nocturno”), de acordo com a normalização portuguesa aplicável. Os resultados obtidos revelam
que se trata de uma zona com indicadores de ruído muito inferiores aos limites definidos no
Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro, para zonas sensíveis, designadamente, com indicadores de ruído inferiores a Lden≤47
dB (A) e a Ln≤37 dB (A).
AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
 Fase de construção
De acordo com informação constante no EIA, o ruído decorrente da fase de construção do
projecto estará associado à movimentação de terras para abertura das fundações, à
circulação de veículos pesados, sendo, contudo, negligenciável o ruído decorrente desta
fase, dado o afastamento dos locais receptores sensíveis e o reduzido tempo de duração
da obra.
 Fase de Exploração
Dado que o projecto em análise engloba barragem e albufeira, empreendimento turístico
(aldeamentos, campo de golfe, heliporto, ETAR, acessos e caminhos) a previsão dos níveis
sonoros para a fase de exploração do conjunto turístico foi efectuada com recurso ao
software Cadna A.
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O ruído resultante da novas fontes a considerar no empreendimento turístico
nomeadamente a (ETAR, heliporto e tráfego rodoviário, representará, de acordo com os
resultados apresentados, um aumento de 3 dB(A) para a envolvente da EM 506 e
indicadores de ruído Lden e Ln não superiores a, respectivamente, 48dB (A) e 38dB (A),
valores muito aquém dos limites definidos no Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para zonas actualmente sem
classificação, nomeadamente Lden ≤ 63dB (A) e Ln ≤ 53 dB(A). Os impactes podem, assim,
ser considerados negativos, directos, prováveis, permanentes, de magnitude reduzida e
não significativos, não só para todos os receptores localizados na envolvente do
empreendimento, como para os situados na vizinhança da EM 506.
O ruído resultante da barragem não terá expressão atendendo a que o projecto da mesma
não prevê a instalação de bombas podendo-se considerar que o ruído gerado pelo
funcionamento da barragem será praticamente nulo.
Para a fase de exploração os impactes classificam-se de negativos, directos, prováveis,
permanentes de magnitude reduzida e não significativos para todos os receptores
localizados na envolvente do empreendimento e impactes negativos, indirectos, prováveis,
permanentes de magnitude reduzida e não significativos para todos os recptores
localizados na envolvente da EM506.
 Fase de Desactivação
Durante a fase de desactivação, os impactes negativos no ambiente sonoro estarão
directamente relacionados com a movimentação de terras e a circulação de veículos
pesados, desmantelação de infra-estruturas e edificado, sendo, contudo, negligenciável o
ruído decorrente desta fase, não só pelo afastamento dos locais receptores sensíveis mais
próximos (povoação de Penedos), como também pelo reduzido tempo de duração desta
fase.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
No EIA não se encontra prevista a periodicidade de monitorização dos níveis sonoros
decorrentes do funcionamento do Conjunto Turístico em Diogo Martins, considera-se, no
entanto, que, caso surjam reclamações, justificar-se-á uma avaliação do cumprimento das
alíneas a) e b) do Artigo 13º do RGR.
CONCLUSÃO
Considera-se adequada a metodologia adoptada no EIA, bem como os pontos receptores e os
equipamentos previstos para avaliação do cumprimento dos requisitos impostos no
Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro,
decorrentes da fase de construção e da fase de exploração do conjunto turístico em Diogo
Martins.
7.9

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Os trabalhos arqueológicos efectuados para a elaboração do Descritor Património reflectem os
antecedentes deste projecto e o facto do mesmo integrar diversos componentes: barragem
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com o canal de adução, campo de golfe e empreendimento turístico. Deste modo, foram
incluídos no EIA estudos realizados em 2003 por duas equipas distintas, tendo posteriormente
estes dados sido revistos, por solicitação da CA, passando a integrar informações importantes,
nomeadamente levantamentos efectuados por outras equipas de arqueologia no local, durante
os últimos anos. Deste modo, considera-se que o Estudo deveria logo de início ter sido
elaborado de forma mais cuidada, nomeadamente porque os dados estavam disponíveis.
Apesar disso, foi possível caracterizar de modo satisfatório a área onde se pretende implantar o
projecto e avaliar os impactes sobre o património que poderão ocorrer.
Os trabalhos efectuados pelas equipas tiveram como base uma pesquisa documental tendo
para isso sido consultada bibliografia, fontes e bases de dados.
Numa segunda fase a equipa procedeu à relocalização no terreno dos elementos patrimoniais
identificados durante a pesquisa bibliográfica e à prospecção sistemática da totalidade da área
de incidência directa do empreendimento, da barragem e respectivo canal de adução, numa
faixa de 50 metros para cada lado.
Importa não esquecer que a zona onde se insere o projecto integra-se num território com uma
enorme relevância em termos patrimoniais, tendo logo como pólo agregador a vila de Mértola
onde, nos últimos anos, têm sido revelados testemunhos importantes do nosso património
histórico-arqueológico. Refira-se, ainda, que num raio de 10 km em relação à área de
implantação do projecto, foram também identificados vestígios relacionados com a actividade
mineira da região, bem como diversos testemunhos da maior relevância tais como vias, vilas e
fortalezas romanas entre outros.
Como seria de prever a recolha documental e a prospecção efectuada demonstraram que,
apesar das dificuldades sentidas na visibilidade do solo, existia um conjunto muito significativo
de elementos de interesse patrimonial, sobretudo de cariz arqueológico, na zona de
desenvolvimento do projecto.
Da análise efectuada verifica-se que a maior parte das ocorrências localiza-se nas proximidades
da ribeira da Lampreia e junto à povoação de Diogo Martins.
Na zona da barragem e respectivo canal de adução foram apenas identificados elementos de
arquitectura vernacular ou de carácter etnográfico, com reduzido valor patrimonial. Também na
zona do empreendimento foram inventariadas diversas estruturas representativas desta
tipologia que, apesar de isoladamente terem uma importância relativa são, no seu conjunto,
testemunhos importantes da vivência das populações e marcas identitárias da sua cultura.
Todos estes elementos relacionam-se, por sua vez, com aspectos como modelos de ocupação
do espaço e formas de exploração económica do território, factores que contribuíram para a
construção de paisagens e tradições que tão bem identificam esta região do País.
Em termos geomorfológicos verifica-se que o vale da ribeira da Lampreia não é muito aberto
possibilitando assim uma boa fixação de populações nas suas proximidades e fazendo deste
curso de água um bom recurso económico. A fraca capacidade dos solos que hoje se verifica e
a paisagem desertificada de gentes e de actividades agrícolas é uma realidade recente, tal
como parecem comprovar os inúmeros testemunhos arqueológicos existentes no local.
Da avaliação efectuada no EIA resultou a identificação de 38 ocorrências com interesse
patrimonial distribuídas pelos seguintes grupos:
- Sítios arqueológicos: 20;
- Arquitectura vernácula e elementos de carácter etnográfico: 17;
- Estrutura Indeterminada: 1.
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Entre os elementos de maior relevância destaque deverá ser conferido aos sítios arqueológicos,
nomeadamente os que se relacionam com zonas onde se estabeleceram populações, sobretudo
no período romano ou medieval/islâmico o que é o caso das designadas Alcarias, palavra que
vem do árabe Al-garia, e que significa “a aldeia”. Entre os diversos vestígios considera-se que
os testemunhos mais importantes se distribuem na zona de implantação do Aldeamento
Turístico I/Hotel e Aldeamentos Turísticos III e IV, são eles:
- Nº 12 - Herdade do Cerro Alto 5 – Alcaria – período medieval islâmico;
- N.º 13 - Herdade do Cerro Alto 6 - Alcaria – período medieval islâmico;
- N.º 14 - Herdade do Cerro Alto 7 - Alcaria - período medieval islâmico;
- Nº 18 - Herdade do Cerro Alto - Atalaia - período medieval islâmico;
- N.º 20 - Herdade do Cerro Alto 13 – período romano e medieval.
Dada a proximidade das ocorrências e a sua relação com a ribeira, julga-se que as mesmas
poderão corresponder a um único sítio arqueológico de grandes dimensões. Para além destes
sítios, foram também reconhecidos materiais arqueológicos nas proximidades, identificados
como sendo da Idade do Ferro - Ocorrência nº 11 – Herdade do Cerro Alto 4.
Outro conjunto de sítios com especial relevância em termos patrimoniais situa-se junto ao
Aldeamento Turístico III, são eles:
- N.º 8 – Herdade do Cerro Alto 1 – Habitat ou Necrópole da Idade do Ferro;
- N.º 9 – Herdade do Cerro Alto 2 - Habitat Medieval Islâmico;
- N.º 10 - Herdade do Cerro Alto 3 – Possível Anta;
- N.º 15 - Herdade do Cerro Alto 8 - Habitat Medieval Cristão;
- N.º 16 - Herdade do Cerro Alto 9 – Possível Anta.
Ainda nas proximidades desta zona foi identificado, num pequeno cerro aplanado, um povoado
fortificado do período Calcolítico - Ocorrência n.º 19 – Herdade do Cerro Alto 12, confirmandose a existência no local de grande quantidade de elementos pétreos, provavelmente associados
à antiga muralha e fragmentos cerâmicos, apontando para a possibilidade de estarmos perante
um sítio arqueológico de grande importância.
Já nos limites do empreendimento, na ponta Oeste, a norte do acesso, identificou-se também
outro local com relevância arqueológica: Ocorrência n.º 25 – Herdade do Cerro Alto 16. Tratase de um Habitat onde foram encontrados diversos materiais de época romana e medieval
nomeadamente telhas e cerâmica comum.
No que diz respeito ao património construído como já referido, foram inventariados conjuntos
habitacionais, algumas estruturas relacionadas com a criação de gado (abrigos, currais e
cercados) e elementos ligados à actividade agrícola como palheiros ou poços. Igualmente é de
destacar outro tipo de estruturas que também nos falam de hábitos culturais e formas de
adaptação ao território, tais como o forno da Á-da-Gorda 5 (n.º de inventário 5) na zona onde
se pretende instalar o açude, ou as poldras (n.º inventário 18) que correspondem a 13 lajes
fincadas no leito da ribeira da Lampreia, para serviam de passagem às populações.
Após a análise da situação de referência, é possível concluir que a área onde se pretende
implantar o projecto, nas suas diversas componentes, se destaca por possuir um significativo
conjunto de elementos patrimoniais. Desta forma, considera-se que será da máxima
importância que se efectue um estudo aprofundado desta realidade, sobretudo na fase prévia à
elaboração do projecto de execução, de modo a possibilitar a salvaguarda dos conjuntos
arqueológicos mais relevantes compatibilizando-os com o projecto.
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Tendo em conta o estado de conservação dos vestígios arqueológicos e o seu valor patrimonial,
factores que necessariamente terão de ser melhor avaliados na fase prévia ao projecto de
execução, crê-se que a componente arqueológica da Herdade do Cerro Alto, poderá não só ser
uma mais-valia para o empreendimento, como contribuir para o enriquecimento da região em
termos culturais. Neste âmbito, convêm igualmente lembrar o contributo que o património
poderá vir a ter em termos económicos se, por exemplo, a visita aos sítios arqueológicos
devidamente preservados e valorizados, for integrada em circuitos turísticos de âmbito cultural
numa perspectiva de Turismo Cultural e Paisagístico - uma das mais importantes apostas da
região alentejana e onde o exemplo da vila de Mértola, com os seus diversos museus e
vestígios arqueológicos que tão bem soube preservar, é um dos melhores exemplos.
AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Entre as acções que maior impacte podem ter sobre o património, destaque-se as operações
relacionadas com a desmatação, decapagem, escavação e terraplenagens, destinadas,
sobretudo, à construção de edifícios, abertura de acessos e valas bem como alteração da
topografia para construção do campo de golfe.
Convém salientar, em primeiro lugar que a falta de visibilidade de parte do terreno
impossibilitou uma completa caracterização da área de incidência do projecto em termos
patrimoniais, impedindo que nesta fase se faça uma avaliação de impactes de forma mais
aprofundada. No entanto, perante os dados obtidos, o EIA identifica impactes directos num
conjunto alargado de sítios quer na zona da barragem e respectiva adução, como na área de
implantação do empreendimento, propondo diversas medidas de minimização, nomeadamente
para a fase prévia ao projecto de execução, entre as quais a realização de sondagens
arqueológicas nas ocorrências n.º 9, 10, 13, 15 e 16 e apontando para a necessidade de
efectuar alterações no projecto.
Da análise efectuada, considera-se que o EIA não faz uma completa avaliação dos impactes,
não desenvolvendo a importância dos mesmos, natureza, magnitude, significância, etc,
sobretudo tendo em consideração as diferentes tipologias de ocorrências em presença.
Assim, tendo em atenção os diferentes componentes do projecto e a classe de elementos
patrimoniais em presença, concluiu-se que os impactes previstos para o Património são muito
negativos, directos, de magnitude elevada e permanentes, sobretudo no que diz respeito aos
sítios arqueológicos. Esta situação ocorre pela coincidência de zonas de implantação de diversos
equipamentos e infra-estruturas, com áreas onde foram detectados sítios arqueológicos ou
estruturas de carácter rural, sendo estas últimas de menor relevância em termos patrimoniais.
Desta forma, não só está em causa a preservação de vestígios arqueológicos, situação que se
pretende evitar, em grande parte, com a implementação de um conjunto de medidas de
minimização, mas a alteração profunda e irreversível da sua envolvente paisagística.
Assim, após análise dos dados do EIA, conclui-se que existem impactes directos nos seguintes
elementos patrimoniais:
- N.º 1 – Cercado;
- N.º 2 – Poço;
- N.º 5 – Forno;
- N.º 9 – Habitat do Período Islâmico;
- N.º 10 - Possível anta;
- N.º 11 – Habitat possivelmente da Idade do Ferro;
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N.º 12 – Alcaria do Período Medieval/Islâmico;
N.º 17 – Alcaria do Período Medieval/Islâmico;
Nº 19 – Povoado Fortificado do Cacolítico;
N.º 23 – Abrigo;
N.º 24 – Curral;
N.º 26 – Morouço;
N.º 27 – Curral;
N.º 28 – Poldras;
N.º 29 – Possível Alcaria do Período Medieval/Islâmico;
N.º 30 - Possível Alcaria do Período Medieval/Islâmico;
N.º 31 – Achado isolado de Época Pré-Histórica;
N.º 32 - Possível Alcaria do Período Medieval/Islâmico;
N.º 33 – Abrigo;
N.º 34 – Habitat de época indeterminada;
N.º 36 – Poldras.

Dentro do conjunto identificado, destaque deverá ser conferido às ocorrências n.ºs 9, 10, 11,
12, 17 e sobretudo n.º 19 pelo potencial que parecem possuir em termos arqueológicos.
Apesar desta avaliação, considera-se que, perante o Projecto apresentado, os impactes serão
ainda prováveis num grupo mais alargado de ocorrências do que apenas aquelas que foram
anteriormente elencadas, nomeadamente porque não se possuiu um projecto de pormenor das
áreas a construir ou alterar, nem uma delimitação rigorosa dos sítios arqueológicos. Desta
forma, torna-se necessário que, em fase prévia à elaboração do projecto de execução, sejam
efectuados um conjunto de trabalhos arqueológicos, de modo a verificar a exacta importância
em termos científicos dos sítios inventariados e o seu real estado de conservação, bem como a
significância dos impactes.
Assim, tendo em conta a relevância dos impactes previstos, considerou-se um conjunto de
medidas de compensação, bem como diversas medidas de mitigação destinadas, sobretudo, à
fase prévia e fase de construção. No seu todo, considera-se que este conjunto de medidas
poderão vir a contribuir significativamente para a redução dos impactes negativos podendo,
inclusivamente, contribuir para que possam verificar-se alguns impactes positivos, com efeitos
sobretudo durante a fase de exploração.
Refira-se ainda que é provável que, durante a fase de construção, possam surgir vestígios
arqueológicos com especial interesse que fiquem sujeitos a afectação.
Relativamente às medidas de minimização apresentadas no EIA, considera-se que as mesmas
não são suficientes, devendo ser adoptadas as medidas de minimização que constam no ponto
11 do presente documento.
CONDICIONANTES AO PROJECTO , ESTUDOS A ENTREGAR E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO
No sentido de mitigar os impactes decorrentes da concretização do projecto deverão ser
realizadas acções e estudos previamente ao desenvolvimento do projecto de Execução e
implementadas as medidas de compensação e minimização que se encontram elencadas no
ponto 11 do presente Parecer da CA.
De referir que os resultados das acções definidas para a Fase Prévia à Execução do Projecto de
Execução devem ser enviados ao Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e
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Arqueológico (IGESPAR) de modo a serem avaliados antes do desenvolvimento do projecto de
Execução e da elaboração do RECAPE.
CONCLUSÃO
Considera-se que do ponto de vista patrimonial não existem inconvenientes à implementação
do projecto desde que seja atendido o exposto e por conseguinte sejam cumpridos os
condicionamentos impostos bem como implementadas as medidas de compensação e
minimização referidas e constantes no presente documento.
7.10 PAISAGEM
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A área em estudo localiza-se entre o Baixo Alentejo e a Serra do Caldeirão, mais concretamente
entre as peneplanícies do Baixo Alentejo e os cerros arredondados da serra do Caldeirão. A
área de projecto insere-se na bacia hidrográfica da ribeira da Lampreia, na qual se desenvolve a
ribeira da Lampreia, que aflui à ribeira de Carreiras (afluente da margem direita do Guadiana),
cuja bacia hidrográfica integra a anterior. Ambas se desenvolvem segundo uma forma
alongada, no sentido SW–NE e inserem-se bacia hidrográfica do rio Guadiana.
A povoação mais próxima da área do projecto em análise é Diogo Martins, que se localiza
sensivelmente na cumeada que separa as bacias hidrográficas das ribeiras de Carreiras e de
Vascão. Trata-se de uma paisagem muito particular, apesar da sua reduzida altitude, de relevo
ligeiramente ondulado, com elevações arredondadas, conhecidos por cerros, cortadas por uma
densa rede hidrográfica, fundamentalmente constituída por cursos de água temporários. A
Norte, a paisagem é dominada pelas culturas arvenses de sequeiro, culturas extensivas de
cereal de sequeiro, em regime de rotação com pousios que podem funcionar como pastagens
naturais – são extensas áreas abertas e pouca arborização, totalmente dependentes da
intervenção humana. Para Sul o relevo é mais movimentado e dominam as áreas agro-florestais
nas encostas da ribeira do Vascão e nos cerros arredondados da serra do Caldeirão. Apesar da
fraca apetência para a agricultura, esta é ainda uma actividade com algum destaque neste
trecho de território, destacando-se as culturas cerealíferas nos locais onde o relevo é mais
plano. O abandono progressivo das áreas agrícolas verifica-se pela substituição, por áreas
florestais e por matos, sendo estes últimos desprovidos de outra rentabilidade que não a caça.
As plantações florestais, sobretudo de pinhal, implicam uma ampla campanha de arroteias, a
conversão das vertentes em socalcos e a conversão de campos agrícolas mais ou menos
abandonados. Na área do Empreendimento, o actual uso do solo é constituído quase
exclusivamente, por vegetação do estrato herbáceo e por estevais. O povoamento humano é
escasso e concentrado em aglomerados de pequena dimensão, aldeias ou lugares: Diogo
Martins, Carros, Penedos, Ronção, Santeira de Cima, Santeira de Baixo, Lorcha, Lobato,
Corredoura, Gato e S. Miguel do Pinheiro. Ao redor destes persiste uma agricultura mais
intensiva com sistemas mistos de culturas permanentes (olival e alguns pomares) e culturas
anuais. As principais vias rodoviárias são a EN 506, 506-1 e EM1175.
ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM

- 55/120 Conjunto Turístico em Diogo Martins – Mértola - Estudo Prévio
Junho de 2011

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2366

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. O EIA identifica, na
área em análise, as seguintes unidades:
UP1 – Planície das ribeiras de Oeiras e de Carreiras: esta unidade de paisagem desenvolve-se
na zona Norte da área de estudo. Trata-se de uma área predominante de searas, agrossistemas
predominantemente herbáceos situados em zonas mais ou menos planas e moldados por uma
agricultura baseada em rotações longas de cultivos de sequeiro. O relevo é pouco acentuado,
por vezes quase plano,cortado pelas ribeiras de Oeiras e de Carreiras, que atravessam este
território com percursos sinuosos, segundo o sentido Sudoeste-Nordeste, até à foz do
Guadiana. Nas áreas não agricultadas, o coberto vegetal é pobre e homogéneo, dominado por
vegetação arbustiva de cistáceas, especialmente por sargaço. No sector Oeste desta unidade,
começa a ser mais constante a presença de montados mistos de sobro e azinho.
UP2 – Zona de Cumeadas: esta unidade constitui-se como um acidente geográfico que separa
unidades morfológicas distintas mas complementares. A Norte desenvolve-se a peneplanície
atrás descrita e a Sul a paisagem serrana.
A ocupação do solo nesta unidade é predominantemente constituída por montados de sobro e
azinho e áreas agrícolas de latifúndio. Trata-se de uma área que se caracteriza
fundamentalmente pelo seu aspecto planáltico de altitude, onde os horizontes são longínquos.
As características de relevo e de ocupação de solo permitem a visualização a grandes distâncias
das zonas de cumeada, que materializam os principais limites visuais, bastante afastados,
funcionando os aglomerados populacionais como referências visuais, numa zona relativamente
homogénea e monótona.
UP3 – Serra Algarvia - Encostas da ribeira do Vascão: no vale da ribeira do Vascão as formas
arredondadas do relevo tornam-se mais acentuadas, incutindo um maior movimento à
paisagem. O vale constitui um corredor ribeirinho que atravessa a matriz da paisagem a Sul, de
declive bastante acentuado, ocupado por matos, povoamentos florestais, áreas agrícolas e
vegetação ripícola associada à ribeira do Vascão. A existência da linha de água, justifica a
instalação e presença de vegetação ripícola, essencial no corredor fluvial, com presença de
espécies arbustivas um pouco mais luxuriantes, das quais se destacam os loendros,
contribuindo fortemente para o incremento da riqueza e diversidade paisagística e biológica,
assim como para a valorização cénica da paisagem.
A área da propriedade situa-se na Sub-unidade UP1 – Planície das ribeiras de Oeiras e de
Carreiras.
Análise visual da Paisagem
A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que
respeita a esta análise, a área de estudo, define-se da seguinte forma:
 Qualidade Visual da Paisagem
Os locais classificados como de baixa Qualidade Visual correspondem a manchas de
arborização recente, plantações florestais sobretudo de pinhal-manso, assim como as
intrusões visuais resultantes da presença de corredores de alta tensão, nomeadamente no
sector mais a Norte da área de estudo, na proximidade de S. Miguel do Pinheiro.
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As áreas de média Qualidade Visual correspondem às áreas agrícolas extensivas de
sequeiro, aos montado de sobro e azinho (cujo coberto vegetal é relativamente pobre e
homogéneo, fundamentalmente esteva), áreas agrícolas mistas e outros sistemas agroflorestais .
Como áreas de elevada Qualidade Visual foram classificadas as principais zonas de
cumeada, as principais ribeiras e zonas adjacentes, que correspondem a estruturas
lineares no território mais ou menos meandrizadas, e que definem interessantes sistemas
paisagísticos, nos quais se inclui a ribeira da Lampreia. As zonas de vale das ribeiras de
Oeiras (Norte) e de Vascão (Sul) estão classificadas como Sítios da Rede Natura 2000
Guadiana (PTCON0036), caracterizado pela elevada diversidade geomorfológica e
fisiográfica, associada a um relevo acentuado e escarpado, de difícil acesso, contribuindo
para a ocorrência de flora e vegetação de elevado interesse paisagístico e de conservação.
Os aglomerados populacionais são também áreas do território com elevada qualidade
visual e correspondem às pequenas aldeias e lugares que pontuam o território, pela sua
integração e tradição paisagística no território e pela preservação de algum património
construído, como moinhos. Também as ocorrências de cariz etnográfico, particularmente
centradas nas áreas de exploração agro-pastoril (cercados, morouços, poços e as eiras)
são elementos de elevada qualidade visual.
O Empreendimento situa-se maioritariamente em área de Média Qualidade Visual, com
excepção da envolvente da ribeira da Lampreia, de Elevada Qualidade Visual, numa faixa
variável e sensivelmente na ordem dos 100m para cada lado. O Heliporto localiza-se em
área de Média Qualidade Visual, sendo que na zona de sobreposição com a faixa associada
à ribeira da Lampreia a Qualidade Visual é Elevada. No que diz respeito à ETAR e ao Posto
de Abastecimento, situam-se ambos em área de Média Qualidade Visual, mas ocupando
ambas, parcialmente área de Elevada Qualidade Visual associada à Unidade de Paisagem
Zona de Cumeada, onde se localiza a povoação de Diogo Martins.
No que diz respeito à Barragem da A-da-Gorda, dado que se localiza na ribeira da
Lampreia, ocupa área de Elevada Qualidade Visual, em particular na área mais expressiva
da sua construção, sendo que a sua extensão lateral já se localiza em área de Média
Qualidade Visual. Relativamente à albufeira associada a esta barragem, cerca de metade
da sua área situar-se-á em Elevada Qualidade Visual, coincidente também com a faixa de
território associada à ribeira da Lampreia. Em relação à conduta adutora, desenvolve-se
em área de Elevada Qualidade Visual, no primeiro quarto da sua extensão, com origem na
barragem. A restante extensão situa-se em classe de Média Qualidade Visual.
Em síntese, a área de estudo revela-se maioritariamente com Qualidade Visual Média,
cerca de 58%, seguida em cerca de 27% de Elevada Qualidade Visual e, por fim, 15% em
Baixa Qualidade Visual.
 Capacidade de Absorção Visual
No que diz respeito à Capacidade de Absorção Visual, é maioritariamente Muito Elevada,
Elevada e Média na área de estudo.
Na área prevista para o Empreendimento apresenta-se variável. O Aldeamento 1 implantase em área de Média Capacidade de Absorção Visual, Baixa junto à estrada e junto ao
açude da Lampreia. O Aldeamento 2 ocupa área de Média Capacidade de Absorção Visual,
pontualmente Baixa, Elevada e Muito Elevada. O Aldeamento 3 apresenta-se como o mais
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desfavorável, dado situar-se maioritariamente em Baixa e pontualmente em Muito Baixa
Capacidade de Absorção Visual. A área de implantação do Aldeamento 4 não apresenta
uma classe dominante de Capacidade de Absorção Visual; varia entre Elevada e Muito
Elevada a Baixa e, pontualmente, Muito Baixa. O Aldeamento 5 insere-se em área
maioritariamente de Baixa e pontualmente Muito Baixa e Média Capacidade de Absorção
Visual. O Aldeamento 6 insere-se maioritariamente em Elevada/Muito Elevada a Média
Capacidade de Absorção Visual.
O campo de golfe apresenta áreas de implantação diferentes entre si: a Norte implanta-se
maioritariamente em classe de Elevada/Muito Elevada Capacidade de Absorção Visual,
pontualmente Média e Baixa; a área central revela-se a mais desfavorável, dado implantarse em encosta exposta a Sul e em classe de Baixa Capacidade de Absorção Visual,
pontualmente Muito Baixa e Média.
O Açude localiza-se em área de Muito Elevada/Elevada, Média e Baixa Capacidade de
Absorção Visual.
O Heliporto localiza-se em área de Capacidade de Absorção Visual Elevada/Muito Elevada.
No que diz respeito à ETAR e ao Posto de Abastecimento, situam-se ambos em área de
Média Capacidade de Absorção Visual, resultante da sua localização muito desfavorável,
quer por ser junto à EM506, quer por ser junto ao acesso principal à povoação de Diogo
Martins. No que diz respeito à Barragem da À-da-Gorda e respectiva albufeira, estas
situam-se em classe de Elevada/Muito Elevada Capacidade de Absorção Visual. A conduta
adutora desenvolve-se em área de Média Capacidade de Absorção Visual.
 Sensibilidade Visual da Paisagem
No que se refere à Sensibilidade Visual, a área de estudo apresenta maioritariamente as
classes Baixa e Média, apresentando, no entanto áreas de dimensão significativa
classificadas como de Elevada Sensibilidade Visual, que coincidem com as zonas de
cumeada mais próximas do Empreendimento e ao longo das quais se desenvolvem as
estradas EM506 e CM1175.
A área de implantação do Empreendimento é igualmente representativa da distribuição da
sensibilidade atrás referida. Assim, o Aldeamento 1 insere-se em área de Média,
pontualmente Baixa e Elevada Sensibilidade Visual, junto à ribeira da Lampreia. O
Aldeamento 2 apresenta-se nas classes de Média e pontualmente Baixa Sensibilidade
Visual. O Aldeamento 3 revela-se mais desfavorável (será potencialmente visível das
povoações de Diogo Martins e Penedos, assim como de diversos troços da EM506) e
implanta-se em área de Elevada Sensibilidade Paisagística, pontualmente Muito Elevada e
Média Sensibilidade. O Aldeamento 4 implanta-se, em cerca de metade da sua área, em
Baixa Sensibilidade Visual e a restante divide-se entre Elevada e Baixa Sensibilidade Visual.
O Aldeamento 5 (visível da aldeia de Penedos e de alguns troços da EM506) localiza-se
maioritariamente em área de Média a Elevada, pontualmente Baixa a Muito Elevada
Sensibilidade Visual. O Aldeamento 6 (potencialmente visível de Diogo Martins e de
Penedos) implanta-se maioritariamente em área de Baixa, pontualmente Média
Sensibilidade Visual.
O Heliporto divide-se em áreas de Baixa e de Elevada Sensibilidade Visual, resultando esta
última da proximidade com a ribeira da Lampreia.
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No que se refere ao Campo de Golfe, a área a Norte implanta-se em área maioritariamente
de Média e pontualmente Baixa Sensibilidade Visual. A área central, mais desfavorável
dada a sua localização se fazer a meia encosta e com exposição a Sul e para a EM506 e
para a povoação de Diogo Martins, apresenta maioritariamente Elevada, pontualmente
Muito Elevada e Média Sensibilidade Visual.
O Açude desenvolve-se em área de Elevada Sensibilidade Paisagística associada à ribeira
da Lampreia. Importa referir que esta ribeira, em praticamente toda a sua extensão, se
situa em classe de Elevada Sensibilidade Paisagística.
Em relação à ETAR e ao Posto de Abastecimento, implantam-se ambos em classe de Média
Sensibilidade Visual, e ainda pontualmente Elevada no caso do Posto.
No que se refere à Barragem e respectiva albufeira, localizam-se ambas
predominantemente em área de Baixa Sensibilidade Visual, com excepção da faixa ao
longo da ribeira da Lampreia, que neste troço se considera de Média Sensibilidade Visual.
Em relação à conduta adutora, genericamente atravessa áreas de Média Sensibilidade
Visual, pontualmente Elevada quando a directriz prevista para a sua implantação se
aproxima da ribeira da Lampreia.
Em síntese, a área de estudo revela-se maioritariamente com Baixa Sensibilidade
Paisagística, cerca de 53%, seguida em cerca de 32,1% de Média Sensibilidade
Paisagística, 13,2% de Elevada e por fim de 1,3% de Muito Elevada Sensibilidade
Paisagística. A área do Conjunto turístico situa-se maioritariamente em Média Sensibilidade
Paisagística, (51,9%), seguido de Baixa (24,2%), Elevada (22,5%) e Muito Elevada (1,4%)
Sensibilidade Paisagística.
IMPACTES NA PAISAGEM
Para análise dos impactes na Paisagem, foi considerada a implantação dos vários elementos
que compõem o projecto em análise: o hotel e os seis aldeamentos turísticos; a rede viária
principal interna; o heliporto e o Centro de Equitação; o Campo de Golfe; o Açude e espelho de
água da ribeira da Lampreia; a ETAR; Posto de Abastecimento de Combustíveis; a Barragem e
Albufeira de A-da-Gorda, assim como a conduta de adução até ao conjunto turístico.

Fase de construção:
 Aldeamentos
Durante esta fase, decorrerão acções que contribuirão para a degradação visual da
paisagem, decorrentes da alteração ao relevo natural (movimentos de terras), da
alteração do coberto vegetal (desmatações e novas plantações e sementeiras), da
edificação, implantação e construção de equipamentos e unidades de alojamento e
infraestruturas associadas, da implantação e construção de infraestruturas
complementares (Estradas, passeios e estacionamentos etc…). Estas acções foram
conjugadas com a sensibilidade da paisagem directamente afectada pelas mesmas e com
as bacias visuais previstas para os volumes decorrentes da sua implementação, para
avaliação do seu impacte, tendo resultado a seguinte análise:
Desorganização espacial e visual: resultante da presença de inúmeros elementos
estranhos ao local – estaleiros, máquinas, locais de depósito temporário de
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materiais –, os quais irão degradar visualmente a paisagem. Impacte negativo,
directo, local, temporário, reversível, de média magnitude e significância.
Aumento da concentração de poeiras no ar, deposição na vegetação e noutros
elementos circundantes: Impacte negativo, directo, local, permanente, reversível,
de média magnitude e significância.
Desmatação: eliminação dos estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo existentes,
ficando o solo a descoberto, contribuindo para a redução da qualidade visual.
Impacte negativo, directo, local, temporário, reversível, de baixa magnitude e
significância nos Aldeamentos 1, 2, 3 e 5; de baixa magnitude e significativo
(pela afectação da Ribeira da Lampreia) no Aldeamento 2; de média magnitude e
significância nos Aldeamentos 4 e 5.
As situações mais graves irão ocorrer:

Aldeamento 3 - área global de 8,14 hectares; localiza-se numa cumeada
(linha de festo secundária da bacia da Ribeira da Lampreia) e visível das
povoações de Diogo Martins e Penedos, assim como de diversos troços
da EM506. A desmatação ocorrerá em encosta com zonas declivosas
onde predomina vegetação arbustiva.

Aldeamento 4 - área global de 10,93 hectares, será visível das povoações
de Diogo Martins e Penedos, assim como de diversos troços da EM506. A
desmatação será significativa, pois a encosta a edificar possui uma
abundante vegetação arbustiva.

Aldeamento 5 – área global de 8,79 hectares, localiza-se na extrema
Oeste da propriedade . A desmatação será significativa, pois a encosta a
edificar possui uma abundante vegetação arbustiva.

Aldeamento 6 – área global de 8,60 hectares, localizado a numa encosta
junto à Ribeira da Lampreia, sendo potencialmente visível de Diogo
Martins e de Penedos. A desmatação será significativa pois a encosta a
edificar até a Ribeira da Lampreia é ocupada por grande mancha de
vegetação arbustiva.
Alteração da morfologia original do terreno: acções de implantação e construção
das vias de circulação e estacionamentos, da abertura das plataformas,
implantação de pavimentos e fundações das áreas edificadas e equipamentos
previstos e ainda da modelação de terreno proposta.
Os impactes classificam-se de negativo, directo, local, permanente, irreversível,
de baixa magnitude e significância no caso dos Aldeamentos 1, 2 e 5, de baixa
magnitude e significativo para o Aldeamento 1 (junto as margens da Ribeira da
Lampreia), de média a elevada magnitude e significância para o Aldeamento 6;
de elevada magnitude e significância para os Aldeamentos 3 e 4.
As situações mais graves ocorrem:

Aldeamento 3 - na zona de cumeada localizam-se as áreas de
estacionamento e a rotundas de acesso ao Aldeamento, onde será maior
a movimentação de terras. Justamente na zona mais exposta
visualmente.

Aldeamento 4 – na zona central onde se prevêem os equipamentos
(piscinas), é de prever alguma modelação pois o terreno na sua forma
original não é plano, logo não é compatível com este tipo de
equipamento.
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Aldeamento 6 – este aldeamento terá uma implantação muito compacta,
à imagem do aldeamento 5, mas localiza-se numa área de encosta onde
são de esperar modelações significativas para a implantação dos lotes.

Construção dos volumes edificados: aparecimento progressivo dos volumes
edificados previstos, cujo impacte se consolidará durante a fase de exploração.
Impacte negativo, directo, local, temporário, irreversível, de magnitude e
significância variáveis, analisadas com mais detalhe na fase de exploração.
 Rede Viária Principal
Com o intuito de interligar os espaços dos vários aldeamentos turísticos a intervenção
preconiza a constituição de uma rede viária interna, que em termos de funcionalidade se
divide em principal e secundária, tendo a primeira essencialmente funções de distribuição
e a segunda, funções de acesso. Os impactes identificados são os seguintes:
Desorganização espacial e visual: resultante da presença de inúmeros elementos
estranhos ao ambiente local, os quais irão degradar visualmente a paisagem. O
impacte é negativo, directo, local, temporário, reversível, de média magnitude e
significância.
Aumento da concentração de poeiras no ar, deposição na vegetação e noutros
elementos circundantes: O impacte negativo, directo, local, permanente,
reversível, de média magnitude e significância.
Desmatação: O impacte é negativo, directo, local, permanente, irreversível, de
média magnitude, pouco significativo (com adequada inserção da rede viária na
paisagem e na topografia local) a significativo (nos troços mais próximos da
Ribeira da Lampreia).
Alteração da morfologia do terreno: o impacte é negativo, directo, local,
permanente, irreversível, de média magnitude e significância.
 Campo de Golfe
Desorganização espacial e visual: O impacte negativo, directo, local, temporário,
reversível, reduzida magnitude e média significância.
Desmatação: Impacte negativo, directo, temporário, reversível, de média
magnitude e significativo.
Alteração da morfologia do terreno: acções de modelação do terreno para os
lagos e golfe. Impacte tanto maior consoante o volume de terras a alterar, com
afectação de zonas com diferentes valores cénicos. Globalmente, este será um
impacte negativo, directo, local, permanente, irreversível, de média magnitude e
média a elevada significância.
Aumento da concentração de poeiras no ar, deposição na vegetação e noutros
elementos circundantes: Impacte negativo, directo, permanente, reversível, de
média magnitude e significativo.
Instalação do sistema de drenagem: a abertura de caixas para optimizar as
condições de desenvolvimento das herbáceas de revestimento a semear irá
introduzir inúmeros elementos estranhos ao ambiente local, os quais irão
degradar visualmente a paisagem e contribuir para a perca da sua identidade.
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Impacte negativo, directo, temporário, reversível, média magnitude e
significativo.
Situações mais graves: As alterações mais significativas correspondem a zonas de
relevo mais acentuado: sector Nascente (zona do aldeamento 2), sector central
(zona do aldeamento 3) e sectores W, SW e S (zona dos aldeamentos 5 e 6).
 Heliporto
Localiza-se na margem da Ribeira da Lampreia, muito próximo da linha de água numa
zona de elevada sensibilidade. Deverá haver lugar a desmatações e modelações
significativas do terreno, que apresentam algum declive e vegetação característica de
linha de água. O impacte será negativo, directo, local, permanente, de elevada
magnitude e elevada significância.
 ETAR
Localiza-se adjacentemente à EM506, junto ao acesso local à povoação de Diogo Martins
numa zona de baixa de média sensibilidade da paisagem. A área de implantação é baixa,
e de acordo com o EIA não estão previstas de modelações ou desmatações significativas.
O maior impacte deve-se à grande proximidade com a povoação de Diogo Martins. O
impacte será negativo, directo, permanente, de elevada magnitude e elevada
Significância.
 Posto de Abastecimento
Localiza-se marginalmente à EM 506 nas proximidades da Ribeira da Lampreia, numa
área de elevada sensibilidade paisagística. O impacte será negativo, directo, permanente,
de elevada magnitude e elevada significância.
 Açude da Ribeira da Lampreia
Para esta infra-estrutura são expectáveis os seguintes impactes: remoção da vegetação
para a implantação da zona inundável; aumento da concentração de poeiras no ar com
deposição na vegetação e alteração da morfologia original do terreno. Impacte será
negativo, directo, local, permanente, irreversível, de média magnitude e elevada
significância.
 Barragem A-da-Gorda e Albufeira
Os principais impactes expectáveis, decorrerão, predominantemente, da construção da
barragem e enchimento da albufeira, considerando-se, no entanto, que os mesmos
estarão confinados aos espaços directamente afectados – área inundada e local da
barragem. Deste modo, prevêem-se, durante a fase de construção da barragem e
enchimento da albufeira, a ocorrência dos seguintes impactes negativos:
Introdução de elementos estranhos ao ambiente local, como sejam, a maquinaria
pesada e materiais de construção;
Construção de vias de acesso à barragem, cuja estrutura linear associada aos
taludes resultantes, poderão produzir efeitos perturbadores na paisagem;
Desmatação;
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Diminuição da visibilidade nos locais em construção, como resultado do aumento
de concentração de poeiras no ar, com o consequente deposição no espaço
envolvente, que poderá ser particularmente crítico durante o período de
desmatação;
Modificação da morfologia do terreno;
Introdução de elementos construídos de dimensões consideráveis e integração
visual difícil, como sejam, o corpo da barragem e os órgãos hidráulicos anexos;
Transformações no carácter visual do local, directamente, afectado pela
albufeira, decorrentes de alterações na utilização e função dos espaços com o
desaparecimento de elementos característicos da paisagem, tais como, o troço
do rio que será ocupado pela albufeira, o que contribuirá para uma maior
homogenização da paisagem.

O impacte será negativo, directo, local, permanente, irreversível e de média magnitude e
significância.
 Conduta adutora
O impacte negativo resulta das alterações da morfologia do terreno, como consequência
do depósito temporário dos excedentes de terras provenientes da vala e da desmatação
promovida ao longo do corredor afectado. Estes impactes são temporários, dado que
será restabelecida a configuração inicial do terreno. O impacte resultante será negativo,
directo, local, temporários, reversível, de baixa magnitude e pouco significativo.
 Estaleiros:
Os impactes da presença e funcionamento dos estaleiros, áreas de apoio à obra e
circulação de veículos, onde ocorrem impactes na paisagem, comuns a todo o
empreendimento, decorrem de: presença de elementos estranhos ao ambiente
tradicional; ocupação do solo; desmatação; emissão de poeiras; constante circulação e
movimentação de veículos e maquinaria pesada para transporte de diversos tipos de
materiais e equipamentos, execução de escavações e operações de terraplanagem;
armazenamento temporário de materiais resultantes das escavações e outros materiais
inertes: e a própria zona de estaleiro. No seu conjunto, estas acções conferem um
carácter mais artificial à Paisagem e provocam a impressão de degradação e
desorganização visual. Impacte negativo, directo, local, temporário, reversível, de média
magnitude e média significância.

Fase de exploração:
A implantação desta área de cariz urbano constituirá uma alteração significativa na imagem e
modo de apreensão da paisagem actual da área em estudo devido essencialmente à
transformação do relevo natural, do uso do solo e da utilização e alteração da função do
espaço. Os impactes negativos decorrerão da presença de um edificado altamente contrastante
com a envolvente (em tipologia, densidade e escala), da alteração e substituição do coberto
vegetal e das novas tipologias de utilização do espaço. O EIA identifica as seguintes situações:
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 Aldeamentos
- Aldeamento 1
Edificado - a tipologia de grande rigidez e a geometrização dos lotes induzum um
maior artificialismo do espaço. Apesar do loteamento ficar próximo da povoação de
Diogo Martins, a sua bacia visual após a construção é muito pequena, pois este
loteamento fica implantado na parte mais baixa da propriedade, numa zona
côncava, o que lhe confere uma certa camuflagem. No entanto, dada a sua
localização junto à EM506, tem elevada frequência de visibilidade. Impacte negativo,
directo, local, permanente, irreversível, de elevada magnitude e média significância.
Infraestruturas associadas - as redes viária e pedonal acompanham a rígida
distribuição dos lotes. Como possui maior número de equipamentos, tem igualmente
maior número de estacionamento. Impacte negativo, directo, local, permanente,
irreversível, de elevada magnitude e média significância.
Alteração do coberto vegetal - a vegetação proposta (áreas verdes de utilização
comum) é constituída por espécies de carácter ornamental que reforçarão a
artificialização da intervenção. Impacte negativo, directo, local, permanente,
irreversível, de baixa magnitude e significância.
- Aldeamento 2
Edificado - a implantação é feita em situação de encosta com suave com exposição
a Sul. Por ser constituído por moradias isoladas, a implantação é mais flexível,
contudo é uma grande área edificada. A sua bacia visual será de média dimensão
(por comparação com os restantes aldeamentos), orientada para a área do território
com menor número de pontos potencias de observação. Contudo, será bem visível
da povoação de Diogo Martins, assim como da EM506. Impacte negativo, directo,
local, permanente, irreversível, de média magnitude e média significância.
Infraestruturas associadas - as redes viária e pedonal acompanham a implantação
dos lotes. Os estacionamentos são localizados longitudinalmente às estradas,
evitando-se assim a criação de plataformas para parqueamento. Impacte negativo,
directo, local, permanente, irreversível, de baixa magnitude e significância.
Alteração do coberto vegetal - a vegetação proposta (áreas verdes de utilização
comum) é constituída por espécies de maioritariamente da flora local. Impacte
positivo, directo, local, permanente, irreversível, de baixa magnitude e significância.
- Aldeamento 3
Edificado – a implantação é feita de duas formas: uma radial que tem como centro o
equipamento proposto (piscinas), a outra longitudinal de modo a criar uma maior
área de frente de golfe, onde se dispõem as moradias isoladas. Apresenta um
desenho inorgânico, cuja geometrização dos limites dos lotes, conferem um maior
artificialismo ao espaço e dificulta a sua integração. Localiza-se numa área com
elevada frequência visual e a bacia visual deste aldeamento será a maior do
conjunto (cerca de 1564 ha), será visível das povoações de Diogo Martins e
Penedos, assim como de diversos troços da EM506. Estes impactes serão negativos,
directos, locais, permanentes, irreversíveis, de elevada magnitude e significância.
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Infra-estruturas associadas - a rede viária e pedonal, acompanha a rígida
distribuição dos lotes. Localiza-se junto do Club-House do Golfe, estando previsto
um estacionamento em plataforma de grandes dimensões a norte, junto à portaria
do mesmo. Estas grandes plataformas pavimentadas são elementos dissonantes da
paisagem, que constituem por si só elevados impactes visuais na paisagem. Estes
impactes serão negativos, directos, locais, permanentes, irreversíveis, de elevada
magnitude e significância.
- Aldeamento 4
Edificado – a distribuição é feita de duas formas: uma mais centralizada (moradias
em Banda e equipamentos), a outra longitudinal (para Norte), de modo a criar uma
maior área de frente de golfe, onde se dispõem as Moradias Geminadas e Isoladas.
Apresenta um desenho inorgânico muito artificial gerando um maior artificialismo do
espaço e dificultando a integração do edificado. A bacia visual deste aldeamento
será de grande dimensão (cerca de 11359 ha); será visível das povoações de Diogo
Martins e Penedos, assim como de diversos troços da EM506. Impacte negativo,
directo, local, permanente, irreversível, de elevada magnitude e significância.
Infra-estruturas associadas - as redes viária e pedonal acompanham a rígida
distribuição dos lotes e, embora na zona longitudinal de implantação dos lotes a
infra-estrutura viária esteja minimamente bem implantada, na zona central é de
esperar o impacte maior. Na zona central está prevista a concentração do
estacionamento em bolsas adjacentes às estradas. Estes impactes são classificados
como negativos, directos, locais, permanentes, irreversível, de média magnitude e
significância.
Alteração do coberto vegetal - o aldeamento faz frente com o campo de golfe, sendo
de esperar que as zonas com maior declive sejam devidamente tratadas em
concordância com as do Golfe; nas zonas de Espaços verdes privados (lotes de
moradias), a vegetação proposta é maioritariamente constituída por espécies da
flora local.
Impactes negativo, directo, local, permanente, irreversível, de média magnitude e
baixa significância.
- Aldeamento 5
Edificado – a tipologia é a de Moradias em Banda e Moradia Geminadas. O desenho
urbano é de grande rigidez e a geometrização dos lotes induz a um maior
artificialismo do espaço. A bacia visual é de média dimensão (1072ha), sendo o
aldeamento visível da aldeia de Penedos e de alguns troços da EM506. Impacte
negativo, directo, local, permanentes, irreversível, de elevada magnitude e média
significância.
Infraestruturas associadas – as redes viária e pedonal acompanham a rígida
distribuição dos lotes mas, ao contrário dos outros aldeamentos, aqui é bastante
concentrada, reduzindo assim a área pavimentada. Impacte negativo, directo, local,
permanente, irreversível de média magnitude e baixa significância.
Alteração do coberto vegetal – o aldeamento faz frente com o campo de golfe,
sendo de esperar um tratamento compatível com a actividade. Nas zonas a Sul e
Oeste a área será alvo de uma intervenção florestal (povoamento de Pinus pinea).
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Impacte negativo, directos, local, permanente, irreversível, de média magnitude e
baixa significância.
- Aldeamento 6
Edificado – composto por um total de 63 unidades de alojamento, na sua maioria
em tipologia de Moradias em Banda e Moradia Isoladas. O desenho urbano de
grande rigidez e a geometrização dos lotes induz um maior artificialismo do espaço.
A bacia visual é de pequena dimensão, embora o empreendimento seja visível de
Diogo Martins e de Penedos. Impacte negativo, directo, local, permanente,
irreversível, de média magnitude e média significância.
Infra-estruturas associadas – a redes viária e pedonal acompanham a rígida
distribuição dos lotes, sendo bastante concentrada, reduzindo assim a área
pavimentada; os estacionamentos são localizados longitudinalmente às estradas,
não sendo necessário áreas específicas para estacionar. Impacte negativo, directo,
local, permanente, irreversível de baixa magnitude e media significância.
Alteração do coberto vegetal – os espaços abertos propostos (áreas verdes de
utilização comum) localizam-se no interior do aldeamento, mas as zonas de espaços
verdes privados geminam com o golfe. Impacte negativo, directo, local, permanente,
irreversível, de média magnitude e significância.
 Campo de Golfe
Dadas as características do actual uso do solo, constituído, quase exclusivamente, por
vegetação herbácea e por estevais, exceptuando a envolvente da ribeira da Lampreia, o
impacte da sua destruição poderá considerar-se reduzido. No que se refere à vegetação
proposta, no âmbito da integração paisagística do empreendimento para a área do
campo de golfe, o projecto prevê uma zonagem que se fundamenta nas características
ecológicas e topográficas do local, subdividindo a propriedade em sistemas húmidos
(zonas côncavas) e sistemas secos (zonas convexas). Importa salientar que a presença
do campo de golfe se traduzirá no aparecimento, numa Paisagem claramente
mediterrânica, de uma área permanentemente verde, característica de territórios
temperados, constituindo-se como uma óbvia disrupção com a sua envolvente. Impacte
negativo, directo, local, permanente, irreversível, demédia magnitude e elevada
significância.
 Heliporto
Localiza-se na margem da Ribeira da Lampreia, muito próximo da linha de água numa
zona de elevada sensibilidade. O impacte será negativo, directo, local, permanente,
irreversível, de baixa magnitude e elevada significância.
 ETAR
Localiza-se adjacentemente à EM506 e junto ao acesso local à povoação de Diogo
Martins numa zona de Baixa – Média Sensibilidade da paisagem. O maior impacte devese à grande proximidade com a povoação de Diogo Martins. O impacte será negativo,
directo, local, permanente, irreversível, de baixa magnitude e média significância.
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 Posto de Abastecimento
Localiza-se frente à EM506 e ficará implantado muito próximo da Ribeira da Lampreia,
numa área de elevada sensibilidade paisagística. O impacte será negativo, directo, local,
permanente, irreversível, de baixa magnitude e elevada significância.
 Açude da Ribeira da Lampreia
Os impactes que contribuirão para a degradação visual do local consideram-se ser os
seguintes: presença permanente do corpo da barragem e dos órgãos hidráulicos anexos,
de difícil integração visual; transformações no carácter visual do local, decorrente da
presença permanente de um plano de água, que se traduz no desaparecimento e
substituição progressiva do fundo do vale e da linha de água, no troço da ribeira ocupado
pela albufeira, onde ocorrem elementos de elevado valor paisagístico, característicos da
paisagem, contribuindo para uma maior homogenização da paisagem; presença de uma
faixa sem vegetação na zona inter-níveis da albufeira da Barragem; alterações na
utilização e função dos espaços directamente afectados pela albufeira. A substituição da
ribeira, num troço onde a mesma apresenta elevada qualidade cénica, tanto pela
presença de afloramentos e arribas rochosos como pelo bom desenvolvimento de uma
boa galeria ripícola de características mediterrânicas, por um plano de água comum, não
característico desta Paisagem, sem qualquer relação específica com a mesma,
desinteressante pelo seu carácter cosmopolita, traduzir-se-á numa vulgarização e perda
de Qualidade Visual da Paisagem. Prevê-se, assim, para esta acção, um impacte
negativo, directo, certo, local, permanente, irreversível, de elevada magnitude e elevada
significância.
 Barragem A-da-Gorda e Albufeira
Em termos gerais, os impactes na paisagem, serão, sobretudo, devidos a duas
componentes visuais introduzidas: a barragem e a respectiva albufeira. Estes novos
elementos promoverão uma alteração à estrutura visual original dos locais directamente
afectados e, consequentemente, proporcionarão um novo cenário paisagístico. Os
impactes que contribuirão para a degradação visual do local consideram-se ser os
seguintes: presença permanente do corpo da barragem e dos órgãos hidráulicos anexos,
de difícil integração visual; transformações no carácter visual do local, decorrente da
presença permanente de um plano de água, que se traduz no desaparecimento e
substituição progressiva do fundo do vale e da linha de água, no troço da ribeira ocupado
pela albufeira, onde ocorrem elementos de elevado valor paisagístico, característicos da
paisagem, contribuindo para uma maior homogenização da paisagem; presença de uma
faixa sem vegetação na zona inter-níveis da albufeira da Barragem; alterações na
utilização e função dos espaços directamente, afectados pela albufeira.A sua presença
permanente implicará a destruição da tipologia actual do espaço de intervenção e a
criação de novos elementos visuais, não completamente identificáveis com a envolvente.
O impacte será negativo, directo, local, permanente, irreversível, de média magnitude e
média significância.
 Conduta adutora
Os impactes decorrentes desta acção estão associados à fase de construção e, pela
natureza da obra, são temporários, dado que a conduta é subterrânea e ficará
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restabelecida a configuração inicial do terreno, após o tapamento da vala. A vegetação
espontânea recobrirá rapidamente a área perturbada. Impacte nulo.
CONCLUSÃO
A implantação desta área de cariz urbano constituirá uma alteração significativa na imagem e
modo de apreensão da paisagem actual da área em estudo devido essencialmente à
transformação do relevo natural e do uso do solo (modificação a nível do coberto vegetal e da
utilização do espaço). Será durante a fase de construção que se irão processar as alterações ao
relevo natural com impacte visual imediato, resultante da construção. Globalmente, as áreas de
implantação do conjunto turístico correspondem a zonas de baixa a média sensibilidade
paisagística, com excepção para os aldeamentos 3, 4 e 5, que afectam áreas significativas de
elevada e muito elevada sensibilidade. Estas construções estão previstas para locais de elevada
frequência de visibilidade, numa zona de cumeada. Os aldeamentos 3 e 4 destacam-se dos
restantes por estarem implantados em pontos mais elevados e assim possuírem uma bacia
visual maior, e consequentemente serão avistados a partir de um número maior de pontos
potenciais de observação, contribuindo para a redução da qualidade visual da Paisagem e para
a perda da sua identidade.
A substituição do actual coberto vegetal pela vegetação proposta (áreas verdes de utilização
comum), mesmo estando previsto ser feita com recurso espécies de carácter local em algumas
das áreas, virá expectavelmente a contribuir para uma alteração significativa da identidade e do
carácter actual da paisagem, conferindo-lhe um maior grau de artificialização.
A construção do açude na ribeira da Lampreia conduzirá à eliminação de um dos poucos
elementos interessantes desta paisagem - uma ribeira temporária, com vegetação natural bem
conservada (da Nerio-Tamaricetea, Habitat da Rede Natura 2000 (92D0)), com pequenas
arribas e afloramentos rochosos em alguns pontos, sendo inclusivamente reconhecido o seu
valor paisagístico no EIA, que lhe atribui Elevada Qualidade e Sensibilidade Visual. Ainda que a
presença de água seja genericamente valorizada como elemento cénico, a implementação do
projecto e a consequente substituição da ribeira, no respectivo troço, por um plano de água
comum, não característico desta Paisagem, sem qualquer relação específica com a mesma,
desinteressante pelo seu carácter cosmopolita, traduzir-se-á numa vulgarização da Paisagem.
Prevê-se, assim, para esta acção, um impacte negativo, de elevada significância e elevada
magnitude, directo, permanente, certo e irreversível.
Em face do acima referido poderá ser formulado parecer favorável ao projecto do Conjunto
Turístico, condicionado à apresentação dum estudo de avaliação de eventuais alternativas de
localização do açude na ribeira da Lampreia, cumulativamente com a aplicação da totalidade
das medidas de minimização expressas no ponto 11 deste parecer.
8.

SÍNTESE

DOS

PARECERES

FORMULADOS

PELAS

ENTIDADES

EXTERNAS

CONSULTADAS
No decurso do processo de avaliação de Impacte Ambiental, a Comissão de Avaliação nomeada
para o efeito e em conformidade com o disposto no ponto 9 do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro, procedeu à consulta de entidades/organismos públicos com
competências para a apreciação do projecto.
No âmbito do pedido de parecer a entidade externas, foram solicitados pareceres à Autoridade
Florestal Nacional – MADRP e ao Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB).
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No seguimento desta consulta, foram recebidos pareceres provenientes da Autoridade Florestal
Nacional (AFN) e do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) e
Indicam-se de seguida as conclusões resultantes dos pareceres recepcionados pelas
entidades/organismos acima referidas:
 A Autoridade Florestal Nacional (AFN), refere que parte da área afecta à implantação do
Conjunto Turístico incide sobre áreas florestais estabelecidas com recursos a financiamentos
comunitários, nomeadamente na zona da barragem À-da-Gorda, com pinheiro manso
através da REG.(CEE) 2080/92 e na zona das edificações com pinheiro manso em associação
com azinheiras de um projecto AGRO, pelo que solicitam que seja tido em consideração o
seguinte:
-

Assegurar a necessidade da regularização das obrigações contratuais com o Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP). As plantações que contêm azinheiras, as
quais à data não constituem povoamentos nos termos do D.L. n.º 169/2001, de 25 de
Maio, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 155/2005, de 30 de Junho, poderão
vir a preencher esse requisito por ocasião da execução do projecto, passando então a
vigorar o estipulado no art.º 3º do referido D.L.;

-

No que se refere aos locais para a implantação das edificações e infra-estruturas do
projecto alerta que deverá estar em concordância com o Sistema Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios de Mértola;

-

Na arborização de parcelas de terreno recomendam para que seja tido em consideração
as orientações preconizadas para a sub-região homogénea da Cintura de Ourique do
Plano de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (art.º 24, do DR n.º 18/2006, de
Outubro) no que se refere a espécies a utilizar;

-

Relativamente à escolha dos locais de implantação dos estaleiros, parques de materiais
e restantes infra-estruturas de apoio às obras recomendam que sejam preservadas as
áreas com ocupação florestal.

Esta entidade não obsta à concretização do projecto desde que se dê cumprimento às
questões acima enunciadas.
 O Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), informa e tece as
seguintes considerações:
a) Em Junho de 2000 a DRA-Alentejo propôs a integração do ICN na Comissão de Avaliação
do Processo de AIA do Empreendimento Turístico com campo de golfe em Diogo Martins
(entrada nº 09548 de 20.06.2000). De realçar que na documentação que então lhe foi
fornecida com esta proposta não havia qualquer referência à captação de águas, pelo
que o ICN, ao analisar a área de implantação do projecto, não localizada em Área
Protegida ou Classificada, considerou, nos termos do artº9º do Decreto-Lei 69/2000, não
haver enquadramento legal para a sua participação na referida Comissão de Avaliação.
b) Em Fevereiro de 2002 deu entrada no ex-ICN, via DRAOT- Alentejo, um pedido de
viabilidade para a referida captação, por se localizar dentro dos limites dum sítio
proposto para integrar a Rede Natura. O processo na altura dizia respeito a um projecto
de captação de água superficial, através de um sistema subterrâneo de tomada lateral
de captação de água a construir no “Pego da Horta” da ribeira do Vascão, freguesia de
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S. Miguel do Pinheiro, concelho de Mértola, infra-estrutura a integrar no sistema de
abastecimento de água do Empreendimento Turístico de Diogo Martins.
De acordo com a fundamentação técnica então exposta e com o preceituado no Art.º 8º,
n.º 1 alíneas a) e c) e 11º, n.º 1 alíneas b) e d) do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24/04, o
ICN emitiu parecer negativo quanto à captação de água a realizar na Ribeira do Vascão
pela Anglo Europa - Propriedades, Lda.
c) Em Fevereiro de 2006 a CCDR do Alentejo solicitou ao ex-ICN, parecer no âmbito do EIA
do Campo de Golfe de Diogo Martins (entrada n.º PNVG.25.2006).
No que dizia respeito aos impactes sobre o troço da ribeira de Carreiras, (incluindo no
sitio Guadiana PTCON0036), considerou o ex-ICN não existir informação suficiente para
a sua avaliação. Em resumo, os impactes na qualidade da água e no défice de caudal
sobre o sitio Guadiana PTCON0036, não foram na altura avaliados nem se encontravam
previstas medidas de minimização, ao contrário do que é previsto no n.º1, do Artigo
10.º, do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. Em face do exposto o ex-ICN não
emitiu parecer definitivo.
Mais tarde em Abril de 2006, em resposta ao pedido de parecer ao Procedimento de
AIA: “Barragem e adução de água ao campo de golfe em Diogo Martins o ex-ICN, de
acordo com a fundamentação técnica e legal exposta veio a emitir parecer negativo
quanto à Alternativa II apresentada.
d) Relativamente ao projecto objecto da presente avaliação de Impacte Ambiental o
parecer formulado pelo ICNB inclui a caracterização do projecto, uma apreciação sobre
os objectivos e justificação do projecto, a identificação e análise de impactes e uma
síntese conclusiva, conforme se apresenta de seguida:
caracterização do Projecto - O EIA em análise reporta-se ao projecto de um
conjunto turístico que inclui 6 aldeamentos e 1 Hotel-Apartamento, campo de golfe,
conduta de adução de água ao campo de golfe e barragem de terra. A área onde o
conjunto turístico irá ser implantado, com cerca de 234,97 ha, corresponde a dois
prédios rústicos, designadamente, a Herdade do Cerro Alto (com cerca de 233,88
ha) e o Pego da Horta (com cerca de 1,09 ha) confrontando, a Norte e a Nascente
com prédios rústicos, a Poente com a ribeira da Lampreia, e sendo atravessada, na
extremidade Sul, pela EM506, nas proximidades da povoação de Diogo Martins. A
barragem localizar-se-á a cerca de 2 km a Oeste deste local, nas imediações da
povoação de Penedos. Ambas as referidas localidades pertencem à freguesia de São
Miguel do Pinheiro, concelho de Mértola, distrito de Beja.
- Apreciação sobre os Objectivos e Justificação do Projecto - A barragem de Á-daGorda localiza-se na secção de cabeceira da ribeira da Lampreia, afluente de
primeira ordem da ribeira de Carreiras e de segunda ordem do rio Guadiana. A
jusante da ribeira da Lampreia, no troço final da ribeira de Carreiras, situa-se o sítio
Guadiana PTCON0036, cuja classificação se deve à existência de espécies piscícolas
endémicas e de estatuto de conservação desfavorável. A qualidade e a quantidade
de água dos cursos de água mais relevantes, constituem factores determinantes
para a conservação da ictiofauna da ribeira de Carreiras e do rio Guadiana.
Durante o projecto Life-Saramugo, foi realizado um levantamento da ictiofauna da
bacia do Guadiana, um dos pontos de amostragem localizou-se na ribeira da
Lampreia a 2 km da sua confluência com a ribeira de Carreiras. Neste ponto foram
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capturados exemplares das seguintes espécies: Cobitis paludica e de exóticas
Gambusia holbrooki e Lepomis gibbosus (Collares-Pereira et al. 2000). A jusante
deste ponto e, na ribeira de Carreiras, distribuem-se ainda as seguintes espécies:

Barbus sclateri, Barbus steindachneri, Chondrostoma lemmingii, Chondrostoma
wilkommii Leuciscus alburnoides, Leuciscus pyrenaicus e exóticas Micropterus
salmoides e Cichlasoma facetum (Collares-Pereira et al. 2000; dados do Parque
Natural do Vale do Guadiana de 2005) (Quadro n.º1).
Collares et al (2000) referia ainda que “A ribeira de Carreiras possui a menor
população em termos relativos e uma das mais ameaçadas pela presença de
espécies exóticas, a adicionar a um maior risco de seca”. De facto esta ribeira é
extremamente vulnerável às variações de caudal, sendo das primeiras a secar e das
últimas a recuperar de situações de seca. A adicionar a este factor encontra-se
infestada por espécies exóticas, que nestas condições competem e/ou predam as
autóctones.

Directiva Habitats

Convenção de Berna

Espécie
Anexos

Designação

Anexos

Designação

Anguilla anguilla

Barbo do Sul

B-V

Barbus spp.

III

B. sclateri

EN

B-V

Barbus spp.

III

B. steindachneri

NT

B-II

R. lemmingii

III

C. lemingi
R. lemmingii

EN

B-II

C. polylepis
C. willkommii

III

C. willkommi

VU

B-II

R. alburnoides

III

R. alburnoides

VU

III

L. pyrenaicus

EN

B-II

Cobitis taenia
III

C. paludicola

LC

Barbus steindachneri
Barbo de
Steindachner

Chondrostoma lemmingii
Boga-de-bocaarqueada

Chondrostoma
willkommii
Boga do Guadiana

Squalius alburnoides
Bordalo

Squalius pyrenaicus
Escalo do Sul

Cobitis paludica

Continente
EN

Enguia-europeia

Barbus sclateri

Livro Vermelho
dos Vertebrados
de Portugal
(ICNB 2005)

Verdemã-comum

Quadro n.º1 - 1 CR – criticamente em perigo; EN – em perigo; VU – vulnerável; NT – quase ameaçado; LC – pouco
preocupante. 1 Anexo II – Inclui as espécies de fauna estritamente protegidas. A convenção proíbe a captura,
detenção e abate das aves listadas e a deterioração dos respectivos habitats (…); Anexo III – Estão presentes as
espécies de fauna protegidas que se encontram sujeitas às mesmas interdições do anexo II, porém podem ser
caçadas de acordo com o Edital da Época Venatória correspondente. 1 Anexo B-II – Espécies de animais e vegetais
de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; Anexo B-IV –
Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa; Anexo B-V – Espécies
animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de
medidas de gestão.
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- Identificação e Análise de Impactes - O sítio Guadiana foi classificado
essencialmente devido aos habitats naturais e às espécies de fauna aquática. No
conjunto, o rio Guadiana e alguns dos seus afluentes (ribeira de Terges e Cobres,
Oeiras, Carreiras e Vascão), constituem um corredor importante para as espécies
terrestres e aquáticas, destacando-se as espécies piscícolas autóctones e
migradoras de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/ 2008,
(PSRN 2000)
Em concreto, considera-se que os principais impactes ao nível da conservação da
natureza e da biodiversidade se poderão fazer sentir ao nível da construção da
barragem, na ribeira da Lampreia (principal tributário da ribeira de Carreiras),
barragem de A-da-Gorda, para dar cumprimento às necessidades de rega do campo
de golfe (Figura n.º1).

Figura n.º1 - (EIA - EIA_projectos, Desenhos, 16- Barragem de Adução, Proj16-20-f1)

Desconhece-se até que ponto os impactes sobre o caudal da ribeira irão afectar de
forma significativa o sistema ecológico da ribeira de Carreiras e o sítio Guadiana. Se
por um lado, a ribeira da Lampreia é o principal tributário da ribeira de Carreiras por
outro, a barragem de Á-da-Gorda localiza-se na cabeceira da ribeira da Lampreia.
Em resumo, estes impactes não foram convenientemente avaliados, nomeadamente
no que se refere à alteração do regime de caudais e qualidade da água sobre o sítio
Guadiana, tento por presente o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (RCM, n.º 115A/ 2008).
Por outro lado, a existência de uma barragem é sempre um meio propenso à prática
da actividade de pesca desportiva, que regra geral envolve espécies exóticas.
Assim, é usual ocorrerem repovoamentos pelos próprios pescadores nas barragens
recentemente construídas, para mais tarde poderem usufruir da prática de pesca
desportiva.
Face à proximidade da barragem de Á-da-Gorda à ribeira do Vascão, a sua
existência só por si poderá ter efeitos colaterais negativos significativos e
irreversíveis na ictiofauna desta ribeira, pois a proliferação das espécies exóticas na
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bacia do Guadiana é apontada como um dos principais factores de ameaça
(Collares-Pereira et al. 2000 e PSRN 2000).
De referir ainda que embora esteja referido no Estudo Prévio do (EIA), Conjunto
Turístico em Diogo Martins, Julho de 2010, pagina 8: (Apesar do Estudo Prévio

(Revisão 04) de Armazenamento e Adução de Água para irrigação do Campo de
Golfe incorporar uma variante do projecto em que se complementa a regularização
de caudais da ribeira da Lampreia com a bombagem de água proveniente da ribeira
do Vascão (caso em que a solução técnica tomava a designação de Alternativa II),
esta não foi considerada na presente avaliação ambiental ), o desenho (EIA - EIA_
Projectos, Desenhos, 16- Barragem de Adução, Proj16-20-f2), continua a indicar
esta alternativa, (Figura n.º2)
Figura n.º2 - (EIA - EIA_Projestos, Desenhos, 16- Barragem de Adução, Proj16-20-f2)

Salienta-se ainda que o ex-ICNB emitiu parecer negativo quanto à captação de água
a realizar na Ribeira do Vascão pela Anglo Europa - Propriedades, Lda., de acordo
com o preceituado no Art.º 8º, n.º 1 alíneas a) e c) e 11º, n.º 1 alíneas b) e d) do
Decreto-Lei n.º 140/99 de 24/04.
- Síntese Conclusiva - Tendo em conta os elementos apresentados não é possível
avaliar quanto aos impactes previsíveis do Projecto sobre o Sitio Guadiana.
Considerando que está em causa uma área confirmada de importância média a
elevada, do ponto de vista da ictiologia e na eminência do perigo de impactes a
jusante, irá aumentar a vulnerabilidade daquelas comunidades. Assim deverá o
projecto ficar condicionado ao seguinte:
i)
Deverá ser apresentada a situação de referência do estado ecológico da
linha de água onde se insere o projecto e área de influência do mesmo,
entre outros parâmetros deverão constar a caracterização ao nível do
grupo dos peixes, bivalves e macro invertebrados a jusante da barragem
até ao rio Guadiana;
ii) Deverão ser avaliados os impactes diferenciados em função da
distância/volumetria sobre a biodiversidade, em função de diferentes
- 73/120 Conjunto Turístico em Diogo Martins – Mértola - Estudo Prévio
Junho de 2011

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2366

cenários (acidente, descargas, fuga de exóticas entre outras) que
provoque por conseguinte descargas para linha de água, ao nível do grupo
dos peixes, bivalves e macroinvertebrados;
iii) Deverão ser avaliados os impactes diferenciados ao nível da qualidade da
água e no défice de caudal sobre o sítio Guadiana;
iv) Deverão ser apresentadas propostas de medidas para a minimização dos
eventuais impactes, avaliados;
v) Deverá ser apresentado um plano de emergência ao nível do grupo dos
peixes, bivalves e macroinvertebrados se algum dos acidentes (aluimento
ou galgamento fuga de exóticas) acontecer;
vi) Deverão ser apresentadas alternativas quanto à localização do lago perto
do Aldeamento I, em que a vegetação natural aí existente se encontra
bem conservada pertencente ao Habitat (92D0), da RN2000 (NerioTamaricetea);
vii) Os planos de monitorização deverão ser ajustados aos estudos e
alternativas solicitadas.
viii) Proibição de realização de qualquer pretenção futura de realização de
captações de água na ribeira do Vascão.
Esta entidade não obsta à concretização do projecto desde que se dê cumprimento aos
aspectos e questões acima enunciadas
CONCLUSÃO
Da análise efectuada às observações e pareceres emitidos, verifica-se que estas
entidades/organismos não obstam à concretização do projecto, no entanto de um modo geral
alertam, para a necessidade de serem implementadas medidas de minimização e realização de
estudos previamente sentido de salvaguardar áreas/locais de qualquer natureza abrangidos por
regimes de servidão ou protecção específica.

A CA refere que a informação incluída nos diversos pareceres externos recebidos foi devidamente
contemplada no presente parecer com a inclusão de medidas de minimização consideradas relevantes
para assegurar o cumprimento dos vários aspectos a salvaguardar.

9.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

Considerando que o projecto se integra no anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta
Pública, nos termos do seu artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 21 dias úteis, de 13 de Abril a
13 de Maio de 2011.
No seguimento dos trabalhos desenvolvidos no sentido de divulgar o projecto e o respectivo
Estudo de Impacte Ambiental não foi recebida qualquer exposição.
10. CONCLUSÃO
O projecto a que se refere este EIA consiste na implantação de um conjunto turístico no distrito
de Beja, concelho de Mértola, freguesia de S. Miguel do Pinheiro, nas proximidades das
povoações de Diogo Martins e de Penedos e consiste num conjunto de componentes, que
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incluem um conjunto turístico, composto por 6 empreendimentos turísticos (seis aldeamentos e
um hotel apartamento), um campo de golfe de 18 buracos, 7 lagos artificiais, um centro hípico
e equipamento turístico, uma barragem designada por Barragem À-da-Gorda e respectiva
conduta adutora para rega do campo de golfe, centro hípico, um açude, um posto de
abastecimento de combustível, oficina e uma ETAR, numa área de construção de 188 600m2
Os factores ambientais analisados na presente AIA foram a Geologia e Geomorfologia, os
Recursos Hídricos, Solo e Capacidade de Uso do Solo, Ecologia, Ambiente Sonoro, Ordenamento
do Território, a Socioeconomia, Património Arqueológico e Arquitectónico e Paisagem.
No âmbito da Consulta Pública, não foi recepcionado qualquer parecer/exposição relativamente
à concretização do presente projecto.
No âmbito da consulta a entidades externas foram recepcionados 2 pareceres, designadamente
da AFN e do ICNB, pareceres estes que não obstam a concretização do projecto desde que
implementadas as medidas de minimização e condicionamentos enunciados pelos mesmos e
que se encontram reflectidas no presente documento.
Os principais impactes negativos, na generalidade susceptíveis de minimização, ocorrem na fase
de construção, decorrem das acções relacionadas com escavações e movimentações de terras,
desmatação, desarborização e limpeza do solo, instalação dos estaleiros e equipamentos de
apoio à obra, construção dos elementos do projecto (edificado, áreas de equipamento, de vias
de acesso, entre outros) e de exploração sendo os mesmos globalmente pouco significativos e
de magnitude reduzida.
Assim, como resultado da análise global efectuada ao presente projecto e em concreto aos
factores ambientais analisados, a CA não identificou questões impeditivas à execução do
mesmo.
Neste sentido, no âmbito da avaliação efectuada e ponderados todos os factores em presença,
a CA propõe a emissão de parecer favorável ao projecto da Conjunto Turístico em Diogo
Martins, condicionado à apresentação dum estudo de avaliação de eventuais alternativas de
localização do açude da Ribeira da Lampreia e ao cumprimento integral das condicionantes,
elementos e estudos a apresentar, medidas de compensação e minimização, programas de
monitorização e planos nos termos e condições que se explicitam no presente parecer, sem
prejuízo das adaptações e cumprimento de outras medidas, planos e programas que se venham
a revelar necessários na sequência de estudos específicos a realizar no âmbito da fase de
projecto de execução.
11. CONDICIONANTES, ELEMENTOS E ESTUDOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE
COMPENSAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO, PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO E
PLANOS
11.1

CONDICIONANTES

 Condicionantes de carácter geral
1.

Integração no Projecto de Execução das Condicionantes constantes no presente
documento (parecer da CA) e demonstração da sua adopção em fase de Relatório
de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE).
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2.

Pormenorização no RECAPE das medidas de minimização constantes no presente
documento (parecer da CA), bem como dos programas de monitorização, em
consonância com as directrizes gerais indicadas na presente DIA, sem prejuízo de
outros que se venham a revelar necessários, para efeitos de detalhe e de
concretização das medidas de minimização ou de compensação a adoptar em fase
de obra e em fase de exploração.

3.

Implementar as medidas de compensação relativas aos Sistemas Ecológicos
constantes no presente parecer da CA, bem como as que se venham a revelar
necessárias, face aos resultados dos trabalhos /campanhas e estudos a efectuar
nas fases que antecedem e/ou de desenvolvimento do projecto de Execução. As
medidas de compensação a implementar deverão ser equacionadas em estrita
articulação com o ICNB.

4.

Implementar as respectivas medidas de compensação previstas que cumpram com
o disposto no D.L. 169/2001, de 25 de Maio, após apreciação da Autoridade de
AIA.

5.

Assegurar a regularização das obrigações contratuais com o Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP). Nomeadamente o cumprimento das
disposições legais no que se refere às plantações que contém azinheiras. Na data
presente não constituem povoamentos nos termos do D.L. n.º 169/2001, de 25 de
Maio, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 155/2004, de 30 de Junho, mas
por ocasião da execução do projecto poderão vir a preencher esse requisito pelo
nesse caso passará a vigorar o estipulado no art.º 3º do referido D.L.

6.

Obtenção da Declaração de Interesse para o Turismo do Campo de Golfe.

7.

Comunicar à Autoridade de AIA a data de início da fase de instalação do Projecto,
assim como das restantes fases do mesmo, para que seja possível àquela entidade
desempenhar as suas competências de Pós-Avaliação do Projecto.

8.

No decorrer da obra apresentar à Autoridade de AIA, com periodicidade mensal o
Relatório de Acompanhamento Ambiental da Empreitada de construção do campo
de golfe.

9.

No último ano de exploração do campo de golfe e/ou do empreendimento turístico
e da barragem, e sempre que ocorrer o desmantelamento de infra-estruturas
deverá ser submetido à Autoridade de AIA para parecer de aprovação os seguintes
planos:
i). Um Plano de Desactivação pormenorizado, que contenha, entre outros, os

seguintes elementos:
- Solução final da área desactivada
- As acções de desmantelamento
- Destino a dar a todos os elementos retirados.
ii). Um Plano de Recuperação Biofísica e Paisagística pormenorizado, que

contenha, entre outros, os seguintes elementos:
- Solução para a recuperação dos terrenos ocupados pelas unidades de
alojamento e demais edificações de forma a restabelecer, na medida
do possível, a topografia do local e as respectivas condições
fisiográficas.
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- Solução para a recuperação paisagística de toda a área anteriormente
ocupada.
- plano de esvaziamento da albufeira que deverá ser sujeito a
aprovação pelas entidades competentes na matéria e a sua
implementação ser também alvo de supervisionamento.
- No que se refere às comunidades de vertebrados presentes na
albufeira, preservar os exemplares das espécies autóctones,
designadamente para repovoamento de outras linhas de água da subbacia de Carreiras ou, caso tal seja considerado aceitável pelos
especialistas, de outras sub-bacias próximas (ex.: sub-bacia da ribeira
do Vascão). Por oposição, considerar a eliminação das espécies
exóticas e evitar a sua dispersão na bacia hidrográfica.
10. Cumprimento integral das medidas de minimização e de compensação, dos
elementos e estudos a apresentar bem como dos Programas de Monitorização e
restantes planos constantes no presente documento (parecer da CA), sem prejuízo
do cumprimento de quaisquer outros que se venham a revelar necessários,
decorrentes dos estudos complementares a desenvolver, para efeitos de detalhe e
concretização das medidas de minimização a adoptar em fase de obra e em fase
de exploração e respectiva demonstração e aprovação em RECAPE ou ainda de
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor,
como sejam entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a
condicionantes e servidões.
 Condicionantes a definir com base em Estudos a efectuar previamente à
concepção do Projecto de Execução
11. No que se refere aos Sistemas Ecológicos deverão ser efectuados os seguintes
estudos:
i).

Elaborar relatório com a situação de referência do estado ecológico da
linha de água onde se insere o projecto e área de influência do mesmo,
entre outros parâmetros deverão constar a caracterização ao nível do
grupo dos peixes, bivalves e macro invertebrados a jusante da barragem
até ao rio Guadiana;

ii).

Avaliar os impactes diferenciados em função da distância/volumetria sobre
a biodiversidade, em função de diferentes cenários (acidente, descargas,
fuga de exóticas entre outras) que provoque por conseguinte descargas
para linha de água, ao nível do grupo dos peixes, bivalves e
macroinvertebrados;

iii).

Avaliar os impactes diferenciados ao nível da qualidade da água e no
défice de caudal sobre o sítio Guadiana;

iv).

Apresentar medidas para a minimização dos eventuais impactes, avaliados;

v).

Apresentação de um plano de emergência ao nível do grupo dos peixes,
bivalves e macroinvertebrados se algum dos acidentes (aluimento ou
galgamento fuga de exóticas) acontecer;
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vi).

Apresentação de alternativas de localização do lago perto do Aldeamento
I, em que a vegetação natural aí existente se encontra bem conservada
pertencente ao Habitat (92D0), da RN2000 (Nerio-Tamaricetea);

vii). Apresentação de Planos de Monitorização ajustados em função dos

resultados dos estudos e alternativas solicitadas.
Os trabalhos, acções e estudos referidos deverão ser sujeitos a apreciação por
parte do ICNB com vista à obtenção de parecer de aprovação por parte do mesmo
e deverão integrar o RECAPE assim como o(s) respectivos parecer(es) formulados
pelo ICNB.
12. No que se refere ao Património deverão ser efectuados os seguintes estudos:
i).

Efectuar a reprospecção arqueológica sistemática na área de implantação
do projecto. A reprospecção arqueológica sistemática deve ser realizada
em toda a área de implantação do projecto de modo a actualizar os dados
do Estudo Prévio, incluindo as suas diversas componentes (barragem,
canal de adução e empreendimento) e ainda todos os caminhos de acesso,
áreas de estaleiro, depósitos temporários e eventuais zonas de
empréstimos de inertes. Esta acção deverá contar com uma equipa
alargada de arqueólogos onde constem especialistas do período romano e
medieval islâmico;

ii).

Proceder à elaboração da carta de visibilidade dos solos resultante da
reprospecção sistemática;

iii).

Proceder à elaboração das fichas de caracterização actualizadas quer dos
elementos detectados na fase de reprospecção como na fase de Estudo
Prévio, mantendo a numeração das ocorrências já utilizada;

iv).

Proceder-se à caracterização, delimitação e avaliação de todas as
ocorrências arqueológicas identificadas quer na fase de Estudo Prévio
como na fase de reprospecção onde se preveja que possa existir
afectação, efectuando uma desmatação cuidada e alargada, prospecção
sistemática e sondagens manuais de diagnóstico caso necessário. Esta
acção deverá contar com uma equipa alargada de arqueólogos, onde
constem especialistas do período romano e medieval islâmico;

v).

Mediante os resultados obtidos, deverão ser equacionadas as medidas
destinadas à preservação das ocorrências detectadas que possam sofrer
afectações, de modo a serem devidamente submetidas à análise e
aprovação pela Tutela (IGESPAR). Apenas depois da avaliação efectuada
pelo arqueólogo responsável e pela Tutela, se poderá decidir
definitivamente sobre a sua preservação in situ (valorizando ou mantendo
enterradas) ou a simples salvaguarda pelo registo. Esta avaliação deverá
ter em conta o potencial científico, representatividade e grau de
conservação dos sítios;

vi).

Apresentar sobre bases cartográficas à escala 1:25 000 e à escala de
projecto (maior pormenor existente) a demarcação de todos os elementos
patrimoniais, quer os já identificados no EIA quer os que venham a ser
detectados durante a segunda fase de prospecção sistemática. Estes
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elementos devem estar individualmente identificados e georeferenciados
(em polígono – área de dispersão/concentração dos vestígios);
vii). Mediante a avaliação efectuada sobre os sítios arqueológicos e os dados

recolhidos, deverá o RECAPE demonstrar que se procedeu a uma correcta
compatibilização dos achados mais relevantes com o Projecto nos seus
diferentes componentes.
viii). Compatibilizar do projecto de adução de água com a manutenção da

ocorrência N.º 7 – Á-da-Gorda 8 - Poldras sobre a ribeira da Lampreia.
Os trabalhos, acções e estudos referidos deverão ser sujeitos a apreciação por
parte do IGESPAR com vista à obtenção de parecer de aprovação por parte do
mesmo e deverão integrar o RECAPE assim como o(s) respectivos parecer(es)
formulados pelo IGESPAR.

 Condicionantes ao Desenvolvimento do Projecto de Execução
13. Os locais para a implantação das edificações e infra-estruturas do projecto deverão
estar articulados e compatibilizados com as recomendações do Sistema Nacional
de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Mértola.
14. Na arborização de parcelas de terreno deverá ser tido em consideração as
orientações preconizadas para a sub-região homogénea da Cintura de Ourique do
Plano de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (art.º 24, do DR n.º 18/2006,
de Outubro) no que se refere a espécies a utilizar.
15. Na escolha dos locais de implantação dos estaleiros, parques de materiais e
restantes infra-estruturas de apoio às obras deverão ser preservadas as áreas com
ocupação florestal.
16. Respeitar as servidões e restrições de utilidade pública na área do projecto,
nomeadamente, a infra-estruturas de transporte e comunicação e vértices
geodésicos.
17. Assegurar sempre que possível que a água utilizada na rega seja água residual
tratada proveniente de ETAR a dotar de tratamento terciário.
18. O Projecto de Execução deverá desenvolver o projecto da Rede Viária do conjunto
turístico, e apresentar o estudo dos vários arruamentos (planta e perfil
longitudinal) em bases cartográficas a escala adequada à fase de Projecto de
Execução.
19. O Projecto da Drenagem referente ao Campo de Golfe do conjunto Turístico
deverá ter em consideração designadamente o estudo das componentes
hidráulicas de captação, de drenagem e de rega do campo de golfe, o sistema de
drenagem de águas residuais, o projecto dos lagos e dos respectivos órgãos
hidráulicos de controlo e de segurança; o projecto da rede de rega do campo de
golfe, o projecto da rede de drenagem do campo de golfe e o projecto das
instalações de manutenção do campo de golfe.
20. O Projecto de Execução deverá incluir um Projecto de Integração e Recuperação
Paisagística (PIRP) para todo o Empreendimento, com dois objectivos principais: a
recuperação de todas as áreas temporariamente afectadas pelas obras (estaleiros,
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áreas de empréstimo, áreas de depósito, parques de máquinas e de materiais,
acessos temporários, etc.) e a atenuação das afectações visuais associadas à
presença das obras e respectiva integração na área envolvente, integrando as
novas estruturas (edificado, vias, taludes, muros, vedações, passagens hidráulicas,
barreiras acústicas, etc.) na paisagem circundante, diminuindo os seus impactes
cénicos, e que deverá ir sendo implementado de acordo com o término das obras
em cada uma das áreas afectadas durante a fase de construção. Deve presidir à
elaboração do PIRP uma definição de estratégias de intervenção que preconizem
soluções de projecto que integrem medidas de minimização gerais e específicas
para as várias situações particulares identificadas, devido à diversidade de
situações existentes e para as situações identificadas como mais críticas ocorrências de projecto gravosas - identificadas no presente no EIA e outras
condicionantes observadas no estudo, bem como atender ao contexto rural em
que este projecto se insere.
21. O Projecto de Execução deverá incluir o Regulamento do Empreendimento que, no
seu conjunto, estabeleça regras para as diferentes intervenções, em particular no
que diz respeito aos projectos de Arquitectura e de Arquitectura Paisagista.
22.

O estudo de implantação no terreno de todas as estruturas, infra-estruturas e
equipamentos autónomos previstos no Projecto de Execução deve procurar maior
ajuste ao terreno natural, de forma a reduzir tanto quanto possível os impactes de
alteração da topografia natural (dimensão e expressão dos taludes e plataformas)
e as modelações artificiais, com particular destaque para os loteamentos 3, 4 e 5.
O desenvolvimento do tecido edificado deve privilegiar a implantação em
patamares por oposição a grandes terraplanagens, assim como as vias de acesso
(rodoviárias e pedonais) que sempre que possível devem desenvolver-se segundo
as curvas de nível.

23. Na concepção dos taludes de aterro e de escavação deverá procurar estabelecerse uma modelação natural nas zonas de transição com o terreno existente,
conferindo-lhes assim maior continuidade. A modelação sempre que possível deve
privilegiar inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em S ou
“pescoço de cavalo”.
24. Sempre que possível e tecnicamente viável, o Projecto de Execução deverá
adoptar estratégias alternativas na concepção das estruturas de contenção dos
taludes com recurso a materiais e técnicas susceptíveis de minimizar o impacte
visual decorrente da implantação destes tipos de estruturas, como a aplicação de
técnicas de engenharia natural.
25. Na selecção de materiais inertes deve ser dada preferência a materiais da região,
para uma melhor integração paisagística dos volumes edificados.
26. O acesso à barragem deverá ser executado com pavimento permeável, em
cumprimento dos condicionalismos estipulados na alínea d) e da alínea n) do ponto
II da Portaria nº1356/2008 de 28 Novembro. Na pormenorização da restante rede
viária e de caminhos locais de acesso aos lotes deverá privilegiar-se a utilização de
pavimentos permeáveis ou semipermeáveis. A utilização de pavimentos
impermeáveis, se fundamental, deve restringir-se a situações pontuais, onde se
verifique a impossibilidade de aplicação de soluções alternativas e desde que
complementada por implementação de sistemas biofísicos de drenagem que
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promovam localmente a infiltração da água no solo, compensando assim as
impermeabilizações que forem efectuadas.
27. A implantação dos lagos do golfe deverá fazer-se de acordo com a topografia
existente, privilegiando o sentido das curvas de nível, de forma a reduzir as
alterações de relevo. As margens destes sistemas lacustres deverão reproduzir as
condições biofísicas das situações afins existentes na região.
28. Os atravessamentos da ribeira da Lampreia por vias de circulação automóvel
deverão privilegiar soluções de pontões com altura e extensão suficientes para não
comprometer a linha de água, margens, vegetação e afloramentos rochosos
existentes, devendo ser reduzida e meramente pontual qualquer intervenção numa
faixa de 10 metros para cada lado da ribeira (definida a partir do eixo da mesma).
29. A arborização prevista para todo o Empreendimento deve procurar tirar partido da
morfologia e ecologia, das situações de vale, encosta e cumeada, sem que a área
de intervenção se converta numa mancha verde densa, homogénea e altamente
dissonante do carácter da paisagem local. A vegetação deve ser distribuída da
forma mais natural possível, criando situações de contraste mata/clareira,
recriando pequenos bosquetes e respeitando a vegetação existente na ribeira da
Lampreia, que deverá ser totalmente preservada e integrada como parte da
proposta.
30. A selecção de espécies vegetais a plantar ou semear e a sua aplicação devem ter
em conta as especificidades edafo-climáticas da região em que o empreendimento
se insere, devendo recorrer-se a espécies locais autóctones e considerado as
associações que correspondem a cada uma das situações ecologicamente
homogéneas existentes na área do Empreendimento. Considera-se aceitável a
utilização de espécies de carácter mais ornamental, consideradas naturalizadas e
sem grandes exigências em termos de rega. Não se considera aceitável a utilização
de outras espécies ornamentais ou com carácter exótico, pelo artificialismo que
introduzirão na Paisagem e com potencial risco de dispersão pelos campos
agrícolas.
31. A solução de plantação de eventuais cortinas arbóreas multi-estratificadas, em
particular em relação à ETAR, ao posto de abastecimento e à oficina, deverá
contemplar a envolvente e ter em consideração as casas que se apresentem mais
próximas, devendo a solução respeitar o sistema de vistas de que as mesmas
beneficiam.
32. A rega dos espaços verdes propostos deve procurar soluções que preconizem o
menor consumo possível de água. Para além de se preconizar a selecção de
espécies com menores exigências hídricas, deverão igualmente ser equacionados
processos de aproveitamento de águas pluviais e reciclagem de água de forma a
racionalizar a utilização deste recurso.
33. Dada a localização do heliporto se verificar excessivamente próximo da ribeira da
Lampreia e sobrepondo-se a zona de sensibilidade elevada, deverá ser estudada
uma nova localização para a sua implantação, que deverá deslocalizar-se para
Norte. Estas estruturas deverão ser ainda enquadradas paisagisticamente.
34. Os projectos de arquitectura da ETAR, do Posto de Abastecimento e da oficina
devem assumir volumetrias, cores e materiais que se coadunem às características
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locais, devendo constituir-se como elementos de arquitectura de impacte visual
tendencialmente positivo. Estas estruturas deverão ser enquadradas
paisagisticamente.
35. O projecto de iluminação a ser elaborado para todo o Empreendimento deve
acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial,
com vista a minimizar a poluição luminosa. Deve ser criteriosa a concepção e a
instalação, desde a escolha dos tipos de dispositivos de iluminação exterior, à
correcta e eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da
iluminação intrusiva. Particular atenção deve ser dada na envolvente e travessia de
zonas de ocorrência de habitats sensíveis, como a ribeira da Lampreia, onde os
níveis de luminosidade são factor importante no equilíbrio e manutenção das
condições ecológicas, e à percepção da paisagem.
36. Na escolha para a localização de estaleiros e infra-estruturas temporárias
associadas à execução da obra, deverão ser excluídas as áreas de Elevada
sensibilidade paisagística presentes na cartografia do EIA.
37. O Projecto de Execução deverá incluir o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para a
fase de construção e para a fase de exploração de cada um dos projectos que
constituem o Conjunto Turístico (Aldeamentos e Hotel Apartamento, Campo de
Golfe, do Heliporto/Equitação, Barragem, condutas e caminhos de acesso). O
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), deverá ser constituído pelas directrizes a
adoptar na fase de obra de forma a estabelecer o planeamento necessário para o
acompanhamento ambiental da empreitada e assegurar o cumprimento das
disposições legais em vigor e das medidas de minimização, compensação e planos
de monitorização constantes no presente documento (parecer da CA), assim como
a implementação dos seguintes Planos:
i).
Plano de Emergência para Situações de Derrame;
ii). Plano de Prevenção e Controlo de Erosão e Sedimentação;
iii). Plano de Comunicação para Divulgação do Projecto;
iv). Plano de Educação Ambiental;
v). Plano de Gestão de Rega;
vi). Plano de Acessibilidades, o qual deverá contemplar, a ligação do
aglomerado de Diogo Martins à nova rede a construir de modo a beneficiar
a população local com a localização do projecto.
vii). Plano de Comunicação;
viii). Plano de Fertilização e Controlo de Pragas e Doenças;
ix). Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes;
x). Plano de Gestão de Resíduos e Efluentes;
xi). Programa de Gestão dos Espaços Naturais.
38. O Projecto de Execução deverá incorporar as medidas de minimização necessárias
ao cumprimento, em todos os receptores sensíveis afectados pelo projecto, dos
valores limite legalmente estabelecidos em matéria de Ruído (Regulamento Geral
do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro e do
Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março).
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11.2

ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE

1.

O RECAPE deverá apresentar com o detalhe adequado a demonstração do
cumprimento de todos os estudos e condicionantes estabelecidos para o projecto
de Execução, sustentando-a em elementos específicos produzidos para esse efeito.
Os estudos e eventuais projectos complementares a empreender pelo proponente
com vista à adequada definição de condicionantes e pormenorização de medidas
de minimização e de programas de monitorização deverão integrar o RECAPE
como documentos autónomos, podendo constituir anexos do mesmo.

2.

O RECAPE deverá apresentar um inventário de todas as medidas de minimização e
compensação, bem como dos programas de monitorização e Planos, constantes no
presente documento (parecer da CA) a adoptar na fase de construção e na fase de
exploração, sem prejuízo de outras medidas que, face ao maior aprofundamento
da identificação e avaliação dos impactes nas fases subsequentes de
desenvolvimento do Projecto de Execução, se venham a considerar relevantes.
Este inventário deverá indicar, para cada medida, a respectiva fase de
concretização, bem como as responsabilidades de implementação/verificação da
mesma.

3.

Demonstração que o projecto de execução integra as medidas de minimização
resultantes
do
desenvolvimento
dos
elementos/estudos/pareceres
complementares. Deve ser ainda demonstrado o apuramento técnico das medidas
de minimização e, no caso das medidas de minimização e/ou de compensação no
âmbito do Património e Ecologia, estas devem ser previamente aprovadas pelo
IGESPAR e pelo Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB).

4.

O RECAPE deverá justificar as opções tomadas no Projecto de Execução e
demonstrar que as alterações resultam em optimizações, redução de afectações e
de impactes negativos, tendo em consideração as questões expostas no parecer da
CA, incluindo as expressas pelas entidades externas consultadas (AFN e ICNB).

5.

O RECAPE deverá apresentar a Declaração de Interesse para o Turismo do Campo
de Golfe, emitida por parte do Turismo de Portugal, I.P, no âmbito do RECAPE.

6.

O RECAPE deverá apresentar uma Carta de Condicionantes à localização do (s)
estaleiro e de outras instalações de apoio à obra (por exemplo, parques de
materiais, centrais de betão, de britagem, áreas de deposição de terras sobrantes
e/ou de manchas de empréstimo, e das zonas destinadas à colocação de solo de
qualidade para a construção do campo de golfe (top-soil).

7.

Deverá integrar o Caderno de Encargos da obra e ser distribuída a todos
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes à localização
estaleiro, unidades funcionais da obra, acessos e áreas de empréstimo/depósito
inertes com a marcação dos pontos das ocorrências patrimoniais identificadas,
modo a interditar a sua localização nesses locais..

8.

O RECAPE deverá efectuar a demonstração da execução dos trabalhos
arqueológicos constantes no presente documento (parecer da CA) e apresentação
do(s) respectivo(s) parecer(es) de aprovação formulados pelo Instituto de Gestão
do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR).

os
do
de
de
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9.

O RECAPE deverá apresentar um Programa de Trabalhos relativos à valorização do
Património considerado relevante na área de implantação do empreendimento
(alargamento de áreas de intervenção arqueológica, acções de conservação e
restauro, musealização e integração paisagística entre outras) conjugando-a com
as diferentes fases previstas para a execução do projecto.

10. O RECAPE deverá apresentar uma Proposta de projecto para o Núcleo
Interpretativo.
11. O RECAPE deverá apresentar uma proposta de folheto de apoio ao circuito turístico
e à visita do Núcleo Temático.
12. O RECAPE deverá apresentar um Programa de Monitorização do Património para
as fase de construção e fase de exploração.
13. O RECAPE deverá apresentar um registo para memória futura da ocorrência n.º 5
– Á-da-Gorda 5 – Forno. Este registo deve incluir as seguintes tarefas:
i). Levantamento pormenorizado à escala 1:50 (planta, cortes e alçados) bem

como levantamento topográfico da envolvente directa, verificando se
existem outros elementos construídos associados, tendo em atenção a
necessidade de se tratar de um elemento mais antigo que obrigue a uma
intervenção arqueológica;
ii). Registo fotográfico pormenorizado.

14. Deverá ser indicada qual a entidade gestora que irá assegurar o abastecimento de
água para consumo humano ao conjunto turístico.
15. Apresentação de Medidas que visem melhorar o nível de vida da população local,
designadamente no que respeita a equipamentos de transporte, serviços de saúde
e equipamentos de saneamento básico, que poderá passar eventualmente pela
extensão à população dos aglomerados próximos, dos equipamentos desportivos e
de saúde a criar de novo dentro do empreendimento.
16. Deverá ser apresentada informação referente ao número de veículos automóveis
estimados por dia, de acréscimo no tráfego da zona envolvente do conjunto
turístico, assim como o número de lugares de estacionamento previstos para o
projecto.
17. O RECAPE deverá apresentar as necessárias medidas e acções de minimização dos
impactes que possam de algum modo promover a fragmentação e a destruição de
espécies e de habitats com interesse para a conservação da natureza,
designadamente no que se refere à concretização da rede viária do Conjunto
Turístico.
18. Deverá ser apresentada informação referente ao número de veículos automóveis
estimados por dia, de acréscimo no tráfego da zona envolvente do conjunto
turístico, assim como o número de lugares de estacionamento previstos para o
projecto.
19. Identificação dos locais onde for previsível o desmonte a fogo, devendo estar
devidamente identificadas e previstas as respectivas medidas de segurança.
20. Apresentação do(s) diversos Projecto(s) de Integração e Recuperação Paisagística
tendo em consideração a diversidade de áreas intervencionadas.
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11.3

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO

1.

Criação de um Núcleo Interpretativo Temático no interior do empreendimento,
dedicado aos valores arqueológicos e ambientais da região partindo dos estudos
efectuados na área de implantação do projecto. Considera-se que a ocorrência n.º
22 – Herdade do Cerro Alto 13 – Palheiro e Cural, pelo seu relativo interesse como
conjunto arquitectónico e localização favorável (à entrada do Empreendimento),
poderia, eventualmente, vir a albergar este Núcleo Interpretativo. Este projecto,
deverá ainda ter em atenção o essencial das características construtivas deste
conjunto edificado, nomeadamente volumetria e materiais de construção
utilizados. A concretização do Núcleo Interpretativo, deverá contar com a
participação de especialistas de várias áreas e ficar aberto ao público no início da
primeira fase de exploração.

2.

Proceder-se à publicação de um folheto em várias línguas que sirva de apoio ao
circuito turístico e à visita do Núcleo Interpretativo, referido nas medidas 1 e 2,
tendo em conta a componente ambiental e patrimonial e apontando ainda para a
integração deste circuito nas diversas rotas e pontos de interesse cultural
existentes na região.

3.

Proceder à publicação de um estudo monográfico que englobe os resultados dos
diversos trabalhos efectuados no âmbito do Património, até ao final da execução
das diferentes fases do empreendimento.

4.

Implementar o Plano de Recuperação num troço da ribeira de Carreiras e
afluentes, a jusante da barragem de À-da-Gorda, o qual deverá ser desenvolvido
em estrita articulação com a ARH do Alentejo, I.P. e com o ICNB, I.P

11.4

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

1.

Todas as medidas de minimização para a fase de construção deverão ser incluídas
no Caderno de Encargos de Obra e nos contratos de adjudicação que venham a
ser produzidos pelo proponente para efeitos de construção do projecto sem
prejuízo de outras que se venham a revelar necessárias, decorrentes de estudos
complementares a desenvolver, para efeitos de detalhe e concretização das
medidas de minimização a adoptar em fase de obra e em fase de exploração no
âmbito do desenvolvimento do projecto de execução e aprovação em RECAPE.

 Fase de Construção
Fase Prévia à Execução da Obra
2.

A implantação de estaleiros e de outras instalações de apoio à obra (por exemplo,
parques de material, centrais de betão, de britagem ou de betuminoso, áreas de
empréstimo e áreas de depósito temporário, etc.) deverá efectuar-se em
consonância com a Carta de Condicionantes à sua localização.

3.

O estaleiro e outras instalações de apoio à obra deverão ser dotados das seguintes
condições de funcionamento:
i).

O estaleiro deverá ser vedado e os seus acessos devidamente sinalizados,
para além de ser dotado de condições técnicas adequadas para o
armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam
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encaminhamento para armazenamento temporário, tratamento ou
eliminação em operadores devidamente licenciados/autorizados para o
efeito.
ii).

Todas as operações a realizar no estaleiro que envolvam o manuseamento
de óleos, lubrificantes ou outras substâncias passíveis de provocar a
contaminação das águas superficiais ou subterrâneas e dos solos, deverão
ser realizadas em locais especialmente adaptados para o efeito, na
salvaguarda dos valores ambientais e da saúde humana. Deste modo, o
estaleiro deverá comportar uma área própria para armazenamento de
líquidos e resíduos líquidos, devendo os depósitos respectivos ser dotados
de bacias de retenção com capacidade adequada e dotada de separador
de hidrocarbonetos.

iii).

Todas as áreas de parqueamento de veículos pesados no estaleiro deverão
ser impermeabilizadas, e deverão possuir um sistema de drenagem para
caixas de separação de óleos ou, em alternativa, condução das
escorrências para um sistema de tratamento das águas residuais do
estaleiro.

iv).

No estaleiro deverão existir meios de limpeza imediata para o caso de
ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis ou outros produtos
perigosos, devendo os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha
dos derrames ser tratados como resíduos e encaminhados para destino
final adequado.

v).

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública pavimentada deverá, sempre que possível, ser feita de forma a
evitar a sua afectação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados
dos veículos, devendo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados
e adoptados procedimentos adequados para a utilização e manutenção
desses dispositivos.

vi).

As lavagens de betoneiras nos estaleiros e nas frentes de obra deverão ser
efectuadas em locais específicos e preparados para o efeito.

vii).

Deverá ser assegurado o destino final adequado para os efluentes
domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor, através de ligação ao sistema municipal ou, alternativamente,
através da recolha em tanques ou fossas estanques.

viii).

Após a desocupação dos locais afectos ao estaleiro e a outras infraestruturas de apoio à obra, no caso de áreas não infra-estruturadas,
deverá proceder-se à recuperação para o seu estado anterior, se
necessário com recurso a medidas de descompactação e arejamento dos
solos e/ou cobertura com terra vegetal e plantação de espécies adaptadas
às condições edafo-climáticas prevalecentes na região.

4.

Implementar o Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO). Este Plano deve
conter cartografia com identificação clara dos acessos até ao local da obra e
localização da referida sinalização.

5.

Implementar o Sistema de Gestão Ambiental.
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6.

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente. A informação
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as
principais acções a desenvolver, respectiva calendarização e eventuais afectações à
população, designadamente a afectação das acessibilidades, colocando painéis
informativos e criando um serviço de atendimento onde esta possa ser esclarecida,
informada e proceder a eventuais reclamações.

7.

Deverá ser delimitada fisicamente no local, uma faixa de 10 metros de protecção
na ribeira da Lampreia (para cada lado, num total de 20 m), como forma de
salvaguardada dos exemplares arbóreos-arbustivos, do leito e dos afloramentos
rochosos existentes.

8.

Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou
arbustivas sujeitas a regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na
respectiva legislação em vigor. Adicionalmente, deverão ser implementadas
medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a
intervencionar.

9.

Sinalizar as espécies e os habitats com interesse para a conservação, de modo a
evitar a sua destruição acidental, delimitando fisicamente (com fita plástica ou
outro material) as zonas sensíveis/comunidades/espécies a preservar antes do
início da fase de construção, acompanhar o trabalho de instalação por um técnico
especializado.

10. Deverá proceder-se à delimitação física das áreas afectadas temporariamente pela
presença e movimentação de maquinaria, para que não sejam ultrapassadas
acidentalmente e no caso particular dos estaleiros, para enquadramento
paisagístico dos mesmos proceder à colocação de tapumes plasticamente tratados
junto à estrada e em zonas com maior acessibilidade visual, para minimização do
efeito visual que a obra imprime.
11. Elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição em consonância com os princípios da responsabilidade pela gestão e da
regulação da gestão de resíduos, consignados na legislação em vigor (Decreto-Lei
n.º 46/2008, de 12 de Março).
12. Deverá ser definido um programa para a supervisão da gestão de resíduos em
obra, designadamente o cumprimento das disposições legais em matéria de
identificação dos resíduos, triagem, armazenagem, transporte, e encaminhamento
para destino adequado.
Fase de Execução da Obra
Deverá ser dado cumprimento ao estabelecido no documento da APA “Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção” disponíveis no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt), nomeadamente às MM, 2, 4, 6, 7, 8,
11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 33, 38, 41, 47, 48, 49, 50, 53, e 55
devidamente adaptadas ao projecto em análise.
13. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática após desmatação, das áreas de
incidência do projecto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a
colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso,
áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes.
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14. Deverá proceder-se ao acompanhamento arqueológico na fase prévia à construção
e na fase de construção em todas as operações que impliquem movimentações de
terras (desmatações, desarborizações, escavações, terraplenagens, depósitos e
empréstimos de inertes). O acompanhamento arqueológico deverá ser continuado
e efectivo. Sempre que existir mais que uma frente de obra a decorrer em
simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. Especial
atenção deverá ser dada às zonas localizadas nas proximidades de linhas de água,
onde se concentram o maior número de testemunhos arqueológicos e, sobretudo
nos locais onde foram detectados achados isolados.
15. Os resultados obtidos no decurso da prospecção após desmatação e do
acompanhamento arqueológico poderão determinar a adopção de medidas de
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase preparatória,
forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local,
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as
ocorrências com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve
ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afectadas
têm que ser integralmente escavadas.
16. As estruturas ou outras realidades arqueológicas que forem reconhecidas durante
o acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em
função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que
não se degrade o seu estado de conservação.
17. Proceder à sinalização e vedação permanente das ocorrências patrimoniais
constantes do EIA bem como de todas aquelas que possam surgir durante os
trabalhos e que se situem a menos de 100m da frente de obra e seus acessos, de
modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos.
18. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas
estritamente necessárias, devendo procurar-se que se façam de forma faseada. As
áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto não devem ser
desmatadas, decapadas ou de outro modo alteradas.
19. Reduzir ao mínimo a área de trabalho e movimentação de máquinas sobre as
formações existentes utilizando preferencialmente material genético para
propagação (sementes, estacas), obtido a partir das populações locais.
20. Armazenar a camada de solo orgânico a decapar em pargas, para posterior
utilização nos trabalhos de Recuperação e Integração Paisagística. Efectuar as
pargas de forma trapezoidal, estreitas e alongadas, com a parte superior
ligeiramente convexa para permitir a boa infiltração da água. Proceder à
localização das mesmas nas zonas adjacentes às áreas onde posteriormente o solo
irá ser aplicado. Executar uma sementeira de leguminosas para garantir o
arejamento e a manutenção das características físico-químicas do solo.
21. Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha
sido observado comportamento invasor em território nacional.
22. Aquando da remoção de exóticas: sinalizar as espécies com interesse para a
conservação de modo a evitar a sua destruição acidental, devendo ser efectuada a
remoção imediata do material cortado.
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23. Deverão ser implementadas medidas que reduzam a erosão provocada pelas
variações frequentes do plano de água da albufeira de Á-da-Gorda, onde tal se
revele necessário, eventualmente com recurso a técnicas de Engenharia Natural.
24. Todas as áreas perturbadas na generalidade deverão ser recuperadas,
considerando as operações de limpeza, de remoção completa de pavimentos
temporários existentes, escarificação, descompactação do solo, regularização e
modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível e seu
revestimento, com as terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos
solos afectados.
25. A implementação do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP)
deverá fazer-se de acordo com o progressivo término das obras em cada uma das
áreas afectadas durante a fase de construção.
26. Implementar o Plano de Prevenção e Controlo de Erosão e Sedimentação.
27. Implementar o Plano de Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes.
28. Implementar práticas periódicas de arejamento de solo, de forma a melhorar as
características da estrutura do solo e das condições de drenagem dos mesmos.
29. Utilizar as terras resultantes das escavações sempre que possível, bem como os
materiais que tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de
construção onde haja necessidade de aterro, nomeadamente em caminhos. No
caso de necessidade de armazenamento temporário de terras, proteger com
coberturas para posterior integração nos trabalhos do projecto de arquitectura
paisagística.
30. Executar valas corta águas para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o seu
deslizamento, sempre que se preveja a ocorrência de períodos de grande
pluviosidade.
31. Utilizar um sistema de controlo de irrigação, que permita proceder à correcta
utilização da água, evitando desperdícios deste recurso e promovendo uma
adequada gestão de rega, bem como aplicar as medidas previstas no Programa
Nacional para o Uso Eficiente da Água, no que se refere à rega dos espaços
verdes.
32. Efectuar as operações de remoção de vegetação (desmatações/desarborizações),
terraplenagens e instalação da rede de rega fora do período mais crítico para a
fauna (Fevereiro a Junho).
33. Construir barreiras de retenção de sedimentos de forma a dissipar a energia do
escorrimento superficial de solo.
34. Repor o coberto vegetal o mais rapidamente possível, de forma a reduzir a
exposição dos solos aos processos erosivos.
35. Assinalar as áreas a afectas à obra (campo de golfe, barragem, aldeamentos),
incluindo estaleiro, caminhos de obra e todas as áreas a preservar localizadas no
interior da área de implantação de cada um dos projectos.
36. Minimizar a perturbação e a perda dos habitats, em particular dos habitats de
alimentação.
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37. Fazer coincidir os acessos a criar na fase de obra com os futuros caminhos de
acesso ao campo de golfe e de apoio à manutenção e com os actuais aceiros
existentes dentro dos lotes.
38. Assegurar a circulação rodoviária em condições de segurança na zona envolvente
ao projecto.
39. Limitar a velocidade máxima de circulação automóvel dentro da propriedade (30
km/h) bem como circunscrever os locais de paragem e de estacionamento.
40. Garantir a disponibilidade de água para a população vizinha de Diogo Martins
durante a fase de construção, designadamente em anos de seca, através das infraestruturas do Projecto.
41. Realizar as actividades construtivas mais ruidosas a terem lugar nas imediações de
casas de habitação e durante os dias úteis, no período das 08:00h às 20:00h. Em
situações devidamente fundamentadas e mediante licença especial de ruído, a ser
emitida pela Câmara Municipal, poderá ser autorizada a actividade fora desse
período.
42. Utilizar maquinaria em boas condições de manutenção e conservação, que
respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas, ruído e
vibrações, de modo reduzir a produção de ruído e de poluição, minimizando os
efeitos da sua utilização, no sentido de não afugentar as espécies.
43. Os materiais usados na construção da barragem sempre que possível devem ser os
existentes na região onde se irá inserir o projecto, de forma a minimizar os
impactes com o transporte.
44. Durante o período da fase de construção, o tráfego de veículos pesados deve,
sempre que possível, realizar-se em vias asfaltadas, de modo a minimizar as
emissões de poeiras.
45. Proceder à rega das áreas sujeitas a uma maior libertação de partículas, durante a
fase de construção, em particular, nas zonas de implantação da barragem e da
conduta principal.
46. Devem ser realizadas molhagens periódicas das áreas sujeitas a movimentações de
terras durante os períodos secos, de modo a diminuir as poeiras em suspensão.
47. No caso de haver desmonte a fogo devem adoptar-se medidas com vista a alertar
as autoridades locais e população local no sentido de minimizar a perturbação e
permitir a execução dos trabalhos em condições de segurança. Os eventuais
desmontes devem ter lugar a um horário de menor sensibilidade para os
receptores expostos, tornando-se assim indispensável que, com a devida
antecedência, as populações sejam informadas da data e local da ocorrência.
48. No caso de utilização de explosivos deve recorrer-se a explosivos cujos resíduos
não sejam solúveis, de preferência totalmente convertidos em gases após a
explosão e devem minimizar-se as cargas de forma a reduzir fracturações
desnecessárias. A ocorrência de caixa de falha que constitui zonas preferenciais de
percolação vertical, devem ser devidamente preenchidas e seladas com material
impermeável.
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 Fase de Exploração
49. Realizar o acompanhamento periódico da área do Empreendimento, de acordo com
o estabelecido no Programa de Manutenção de forma a assegurar o cumprimento
dos objectivos traçados pelo Projecto de Integração e Recuperação Paisagística,
devendo ser desencadeadas e implementadas todas as medidas minimizadoras,
correctivas e compensatórias necessárias, sempre que os mesmos estejam em
causa.
50. Implementar as medidas de valorização propostas no PIRP para as denominadas
áreas a regenerar, nomeadamente:
i). Selecção de eventuais rebentos de toiça;
ii). protecção da regeneração;
iii). limpeza selectiva da vegetação invasora;
iv). selecção de locais para plantação de espécies arbustivas e herbáceas;
v). preparação do terreno e plantação de espécies arbustivas e herbáceas;
vi). manter alguns exemplares de árvores mortas numa proporção que
promova a biodiversidade.
51. Os órgãos hidráulicos anexos à barragem deverão, ser objecto de integração
paisagística, nomeadamente, através de aplicação de material vegetal na
envolvente e de um estudo dos materiais de revestimento, de modo a dissimular
as estruturas em betão.
52. As zonas sedimentares estéreis de variação do regolfo, que causam um impacte
estético negativo, devem ser, se possível, cobertas com vegetação, para estabilizar
as margens, evitando a erosão hídrica e eólica, e para incrementar os habitats
disponíveis para a fauna selvagem (Stamm, 1973 in Lousã, 1986). A minimização
do impacte associado às zonas de variação do regolfo poderá ser assegurada pela:
revegetação com espécies autóctones que revelem capacidade adaptativa a
flutuações de nível freático: sugerem-se amieiros, choupos, ulmeiros,
freixos, loendros e tamargueiras;
ii). manutenção regular (sazonal) deste processo de recuperação das margens
(plantações, ou outras operações adequadas).
i).

53. Limitar a velocidade máxima de circulação automóvel dentro da propriedade (30
km/h) bem como circunscrever os locais de paragem e de estacionamento.
54. Proceder a acções de inspecção periódica da Barragem e da tubagem da adução à
albufeira e de todas tubagens das captações.
55. Proceder à limpeza regular dos lagos e de todos os órgãos de drenagem
(passagens hidráulicas e todos os locais de drenagem das vias de acesso) de modo
a garantir a funcionalidade dos mesmos a evitar riscos de inundação.
56. Aplicar fertilizantes de libertação lenta e de ferti-irrigação, adoptar fitofármacos
homologados e de baixo risco, prevendo-se que a sua aplicação será efectuada por
pessoal habilitado.
57. Deverá prever-se um local para armazenagem dos fitofármacos a aplicar nos
espaços verdes o qual se deve situar a mais de 10 m de distância das linhas de
água, assim como das valas ou condutas de drenagem e dos poços que existem na
área de intervenção.
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58. Deverá ser garantido a manutenção de um caudal ecológico, para anos médios e
anos secos atendendo aos valores indicados no quadro que se segue, valores estes
que deverão ser ajustados, na fase de Projecto de Execução em função dos
caudais realmente afluentes à albufeira, tanto para ano médio como para ano
seco.
Valores do caudal ecológico (ano médio e ano seco - volume mensal e anual)
Meses
Ano médio (m3)
Ano seco (m3)
Nov.
5 488,85
764,26
Dez.
66 118,03
9 206,14
Jan.
66 665,45
9 282,36
Fev.
77 860,19
10 841,09
Março
38 585,53
5 372,57
Abril
6 069,65
845,13
Total
26 0787,69
36 311,55
59. Quando for necessário proceder à limpeza por acumulação do caudal sólido
afluente à albufeira, o total esvaziamento da barragem deve ser efectuado por
descargas lentas no período de Inverno.
60. Assegurar que o enchimento das piscinas a partir da rede de abastecimento de
água potável, seja efectuado em período de época baixa.
61. Implementar a reutilização de águas cinzentas, desde que técnica e
economicamente viável, nomeadamente no Hotel-apartamento e balneários das
instalações desportivas. Este sistema pode ser articulado com o aproveitamento de
água da chuva, com junção das águas em depósito comum, após desinfecção das
águas cinzentas (depuradas por sistema adequado) por meio de ultra-violetas
62. Manter em bom estado de funcionamento a rede de rega e os equipamentos, de
modo a minimizar perdas no sistema, realizar as regas recorrendo à menor
quantidade de água possível, preferencialmente em períodos de reduzida
evaporação.
63. Promover o aumento da eficiência na rega, envolvendo medidas diversas como
sejam o adequado planeamento dos espaços verdes (no que se refere ao desenho
dos jardins, ao estudo dos solos e à escolha das espécies), à redução de perdas e
dos desperdícios na rega (cálculo adequado das necessidades hídricas, adopção de
métodos/sistemas de rega eficientes, estabelecimento de regras para a rega e
adequada manutenção do sistemas, entre outros).
64. Os recursos subterrâneos locais só poderão ser utilizados em situações pontuais,
de suprimentos de emergência, devendo, em condições normais de
funcionamento, ser utilizada a água de origem superficial.
65. Para reduzir o impacto da impermeabilização dos solos na drenagem superficial as
águas pluviais provenientes das coberturas dos edifícios deverão ser
encaminhadas, por meio de uma rede predial própria, para dois sistemas distintos
de equipamentos de armazenamento instalados em galeria enterrada nas
imediações dos edifícios, com acesso pelo exterior (ou em zona técnica dos
edifícios).
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66. Implementar os programas de monitorização das águas superficiais e das águas
subterrâneas, proposto no presente documento, com o objectivo de verificar e
controlar os efeitos da poluição difusa a partir do empreendimento.
67. Garantir a necessária qualidade da água para rega, de modo a evitar a irrigação
com compostos indesejáveis que a longo prazo favoreçam a salinização dos solos.
68. A água armazenada nos lagos deverá ser detentora da qualidade apropriada para
o fim a que se destina, devendo para talser cumprido o estipulado na legislação
aplicável.
69. Realizar o controlo periódico da qualidade da água da albufeira de Á-da-Gorda de
forma a controlar os fertilizantes e sais adicionados, quer nas águas de rega, quer
nas aplicações localizadas. Este controlo deve ser articulado com o
empreendimento turístico e para o sistema de adução de água ao campo de golfe.
70. Assegurar a protecção e manutenção das margens dos lagos do empreendimento
de forma a não darem origem a processos de erosão dos solos.
71. Efectuar o controlo de perdas no sistema de rega, identificando eventuais fugas e
rupturas e procedendo à sua imediata reparação.
72. Efectuar a construção de um sistema de retenção/controlo de águas pluviais de
modo a reter materiais sedimentáveis e substâncias perigosas (derrames
acidentais).
73. Utilização de um regime reduzido de aplicação de nutrientes.
74. As regas necessárias devem ser realizadas recorrendo à menor quantidade de
água possível, em períodos de reduzida evaporação e sem vento, o que se torna
possível face à implementação de um sistema automático.
75. As operações de limpeza e manutenção da barragem e albufeira deveram ser
realizadas fora da época de reprodução da maioria das espécies (de Agosto a
Fevereiro).
76. Interditar, ou condicionar, a caça na albufeira e zona envolvente, como forma de
permitir a fixação de populações de aves aquáticas invernantes com algum
significado, assim como, proibir a introdução de quaisquer espécies exóticas na
barragem.
77. Implementar um programa de boas práticas agrícolas, com especial atenção para a
aplicação de fertilizantes e pesticidas (altura de aplicação, dosagem) e combate a
pragas nas áreas verdes, para que a sua utilização seja controlada a níveis
ambientalmente sustentáveis.
78. Proceder aos rigorosos acondicionamentos, armazenagem, manuseamento e
aplicação de fertilizantes, herbicidas e fungicidas. Os adubos sólidos e líquidos
devem ser armazenados em locais secos e impermeabilizados situados a mais de
10 m de distância das linhas de água e condutas de drenagem.
79. Assegurar a correcta e adequada utilização de pesticidas e fertilizantes de modo a
evitar a contaminação das águas subterrâneas, nomeadamente com substâncias
perigosas (classificadas na lista I e II da Directiva 76/464/CEE) e nutrientes.
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80. Deverá evitar-se a pulverização de químicos em áreas adjacentes às linhas de
água.
81. Proibição da utilização de pesticidas com a classificação de “perigosos para o
ambiente”, carcinogénicos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução.
82. A aplicação de fertilizantes deverá restringir-se ao estritamente necessário, através
de selecção de alternativas, tais como utilização de espécies que requeiram um
fornecimento mínimo de nutrientes, aplicando exclusivamente as quantidades
necessárias para o seu correcto desenvolvimento.
83. A preparação de misturas deverá ser efectuada exclusivamente no centro de
manutenção, em local próprio, coberto e preparado com infra-estruturas de
recolha de derrames e efluentes de lavagem.
84. Utilização de equipamentos de aplicação com a melhor tecnologia disponível e
devidamente calibrados que garantam um controlo rigoroso da aplicação dos
produtos. O manuseamento destes equipamentos deverá ser efectuado
exclusivamente por pessoal formado, credenciado e equipado para a aplicação
segura destes produtos.
85. Aplicar técnicas de rega que minimizem o impacte no solo decorrente da utilização
das águas residuais, assegurando simultaneamente a elevada qualidade
microbiológica definida pela legislação em vigor.
86.

Implementação do plano de gestão de rega.

87.

Deverá ser criada uma equipa de manutenção profissional qualificada para aplicar
as práticas culturais adequadas e gerir o sistema de rega do campo de golfe de um
modo correcto.

88.

Controlo permanente das necessidades de irrigação, favorecendo-se as regas
menos frequentes e mais profundas para que as plantas desenvolvam as raízes
mais profundamente tornando-se assim mais resistente.

89.

Utilização de sensores de humidade para estudar as necessidades óptimas de água
da relva, minimizando o seu uso e reduzindo a utilização de fungicidas

90.

Proceder a um rigoroso e eficaz controlo do estado de desenvolvimento das
plantas e da sua sanidade, para que qualquer eventual perturbação possa ser
detectada na fase inicial de desenvolvimento permitindo a utilização de
fitofármacos em doses tão reduzidas quanto possível.

91.

Adoptar de fitofármacos homologados e de baixo risco.

92.

Todos os trabalhos de reparação e lubrificação dos equipamentos móveis deverão
ser efectuados em áreas impermeabilizadas.

93.

Aplicar fertilizantes de libertação lenta, a aplicação de técnicas de fertirrigação.

94.

Implementar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), constituído pelas directrizes a
adoptar na fase de exploração do projecto de forma a estabelecer o planeamento
necessário para o acompanhamento ambiental do cumprimento das medidas de
minimização, compensação, planos de monitorização constantes na DIA, assim
como a implementação dos seguintes Planos:
i). Plano de Emergência para Situações de Derrames;
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ii).
iii).
iv).
v).
vi).
vii).
viii).
ix).
x).
xi).
xii).
xiii).
xiv).
95.

Plano de Protecção Contra Incêndios;
Plano de Prevenção e Controlo de Erosão e Sedimentação;
Implementar o Plano de Fertilização e Controlo de Pragas e Doenças;
Plano de Comunicação para Divulgação do Projecto;
Plano de Educação Ambiental;
Plano de Gestão de Rega;
Plano de Gestão de Resíduos e efluentes;
Plano de Segurança e Saúde;
Plano de Acessibilidades;
Plano de Fertilização e Controlo de Pragas e Doenças;
Plano de manutenção dos Espaços Verdes;
Plano de Emergência.
Código das Boas Práticas Agrícolas.

Dar cumprimento aos requisitos e procedimentos que assegurem a correcta gestão
dos resíduos gerados na fase de exploração em conformidade com as disposições
legais em vigor.

 Fase de Desactivação
96.

Implementar medidas de gestão ambiental que assegurem uma redução do risco
de acidente de eventuais derrames acidentais de produtos poluentes e proceder à
recuperação dos terrenos ocupados com elementos construídos de forma a
restabelecer na medida do possível a topografia do local e as respectivas condições
fisiográficas através da implementação de um Plano de Recuperação Biofísica de
áreas afectadas.

97.

Assegurar os requisitos e procedimentos que assegurem a correcta gestão dos
resíduos gerados na fase de desactivação do projecto em conformidade com as
disposições legais em vigor.

11.5

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

Os factores ambientais que deverão ser alvo de monitorização incluirão, sem prejuízo de outras
que se venham a revelar importantes Recursos Hídricos (qualidade da água) Sistemas
Ecológicos (Fauna e Flora) e Ambiente Sonoro.
O Plano de Monitorização incidirá, conforme os parâmetros a analisar, sobre as fases de
construção e exploração, e ainda sobre uma fase prévia à construção (de forma a obter uma
caracterização dos vários parâmetros antes dos trabalhos de construção se iniciarem).
11.5.1

Recursos Hídricos - Qualidade da Água

Deverão se implementados Planos de Monitorização associados às fases de construção e
exploração, para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos conforme consta no EIA
(Capítulo 9.2 do Relatório Base, Tomo 1, Parte 2), no que se refere aos pontos de amostragem
seleccionados, parâmetros a monitorizar e respectivas periodicidades.
Para o efeito, deverão ser instaladas as 2 estações hidrométricas propostas (a montante da
albufeira e a jusante da descarga da ETAR do empreendimento) e deverá ser efectuada a
monitorização da qualidade da água na albufeira e a jusante da descarga da mesma ETAR.
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Os resultados do programa devem permitir identificar alterações na qualidade das águas e
averiguar os potenciais efeitos nos meios receptores (águas superficiais e subterrâneas).


Fase de Pré construção (antes do início da fase de construção)
- Locais a monitorizar
Deverá proceder-se à monitorização da qualidade da água da Ribeira da Lampreia e dos
Furos existentes no Empreendimento Turístico e, ainda, da Captação Municipal de
Diogo Martins, antes do início da fase de construção.
- Parâmetros a monitorizar na Ribeira da Lampreia
-

pH;
Temperatura;
Sólidos Suspensos Totais;
Condutividade;
Oxigénio Dissolvido;
Carência Bioquímica de Oxigénio;
Carência Química de Oxigénio;
Cloretos;
Cálcio;
Magnésio;
Sódio;
Azoto total;
Nitratos;
Fósforo total;
Fosfatos;
Pesticidas totais.

- Parâmetros a monitorizar nos Furos de captação
-

Nível hidrostático;
pH;
Temperatura;
Condutividade;
Oxidabilidade;
Bicarbonatos;
Cloretos;
Nitratos;
Sulfatos;
Fosfatos;
Ferro;
Manganês;
Sódio;
Magnésio;
Cálcio;
Pesticidas totais.

- Frequência e Periodicidade da monitorização
-

Na ribeira da Lampreia, deverão efectuar-se quatro medições distribuídas
regularmente pelo período em que existe escoamento na linha de água, durante
um ano hidrológico. O local de medição deverá ser o ponto imediatamente a
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jusante do futuro açude da ribeira da Lampreia e da descarga de emergência da
futura ETAR.



-

Nos furos de captação, deverão efectuar-se quatro medições, duas em semestre
seco e duas em semestre húmido, durante um ano hidrológico.

-

No furo de captação municipal de Diogo Martins, o promotor deverá estabelecer
um protocolo de colaboração com a autarquia, no sentido de efectuar as análises
que se propõem, uma vez que alguns dos parâmetros não fazem parte do
controlo regular efectuado pela Câmara, nem a periodicidade recomendada é
coincidente com a que é, actualmente, implementada pela mesma.

Fase de Exploração
Devem ser objecto de monitorização:
- O escoamento naturale a qualidade da água da Ribeira da Lampreia;
- A qualidade das águas e piezometria do poço do Monte de Á-da-Gorda, dos Furos da
Herdade do Cerro Alto e do furo de Captação de Municipal de Diogo Martins;
- A qualidade das águas residuais tratadas
- A qualidade das águas dos lagos do Campo de Golfe
- A qualidade da água da albufeira de Á-da-Gorda.


Escoamento Natural/Qualidade da Água da Ribeira da Lampreia
O controlo dos caudais da ribeira deverá ser posto em prática quando se iniciar a fase
de exploração da barragem.
 Locais a monitorizar
Deverá para o efeito construir-se duas estações hidrométricas na ribeira da
Lampreia, uma a montante da albufeira de A-da-Gorda, a outra a jusante do
ponto de descarga da ETAR do Empreendimento Turístico.
 Periodicidade e Frequência da monitorização
A periodicidade do controlo de caudais deverá ser pelo menos semanal, nos
meses em que se verifica a existência de caudais. A medição dos caudais deve
ser feita nas duas estações no menor intervalo de tempo possível.
A qualidade da água da ribeira da Lampreia deverá efectuar-se mensalmente nos
meses em que se verifica a ocorrência de escoamento na ribeira, nas
proximidades da estação hidrométrica localizada a jusante do ponto de descarga
da ETAR do Empreendimento. A amostragem deverá ser efectuada de forma a
coincidir com uma das leituras de caudal da ribeira nesse mesmo local. Os
parâmetros físico-químicos e biológicos a analisar deverão ser os estabelecidos
no Decreto-Lei n.º 236/98, para águas doces superficiais para fins aquícolas –
águas piscícolas (Anexo X).



Qualidade das Águas e Piezometria de Furos
 Locais a monitorizar
No que se refere ao controlo das águas subterrâneas, deverá ser efectuado nos
seguintes locais:
- num dos poços existentes em redor do Monte de À-da-Gorda, situado a
jusante da barragem;
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-

nos furos existentes na herdade do Cerro Alto (zona do empreendimento
turístico);
no furo de captação municipal de Diogo Martins.

 Frequência e Periodicidade da monitorização
A medição do nível piezométrico deverá ser realizada trimestralmente. Deverão
realizar-se quatro campanhas de medição anuais, duas no período seco e outras
duas no semestre húmido. Cada campanha deverá ter a duração de um dia, com
amostragem simples.
 Parâmetros a monitorizar
Tendo em consideração a natureza difusa da poluição, que eventualmente
poderá atingir os meios hídricos locais e os seus usos actuais, os parâmetros a
monitorizar deverão ser:
- Nível hidrostático;
- pH;
- Temperatura;
- Condutividade;
- Oxidabilidade;
- Bicarbonatos;
- Cloretos;
- Nitratos;
- Sulfatos;
- Fosfatos;
- Ferro;
- Manganês;
- Sódio;
- Magnésio;
- Cálcio;
- Pesticidas totais.
 Técnicas e métodos de análise e equipamento
Os métodos a utilizar para a análise laboratorial deverão ser os de referência da
legislação, designadamente os que estão indicados no Anexo III, do Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de Agosto, propondo-se o Standart Methods for the Examination
of Water and Waste Water para recolha de amostras e conservação.
Os resultados do programa de monitorização deverão ser comparados com os
normativos previstos na legislação aplicável, designadamente o Decreto-Lei n.º
236/98, de 1 de Agosto, no que está disposto relativamente a Água Destinada a
Rega e à Qualidade das Águas Destinadas à Produção de Água para Consumo
Humano.
 Periodicidade dos relatórios e critérios para revisão do plano de
monitorização
Deverá ser elaborado um relatório anual, respeitante a dados de um ano
hidrológico, durante os cincos primeiros anos de funcionamento do conjunto
turístico, onde seja efectuada uma análise de conformidade com a legislação
aplicável e sejam definidas e caracterizadas as medidas de minimização que se
impuserem para correcção de situações de inconformidade.
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Ao fim dos cinco primeiros anos de monitorização deverá ser elaborado um
relatório final, onde serão analisados, entre outros, os seguintes aspectos:
- Prolongar o programa de monitorização;
- alterar o programa de monitorização;
- necessidade de tomada de medidas de controlo da poluição.
Relativamente ao furo de captação municipal de Diogo Martins, o promotor
deverá estabelecer um protocolo de colaboração com a autarquia, no sentido de
efectuar as análises que se propõem, uma vez que alguns parâmetros não fazem
parte do controlo regular efectuado pela CMM, nem a periodicidade recomendada
é coincidente com a que é actualmente implementada pela mesma.


Qualidade das Águas Residuais Tratadas
No decurso da fase de exploração, deverá ser monitorizada a qualidade do efluente
tratado da ETAR, e que será reutilizado na rega dos espaços verdes do
empreendimento.
 Parâmetros a determinar serão:
pH;
Temperatura;
Sólidos Suspensos Totais;
Condutividade;
Cloretos;
Sulfatos;
Bicarbonatos;
CBO (Carência Bioquímica de Oxigénio);
CQO(Carência Química de Oxigénio);
Sódio;
Cálcio;
Magnésio;
Fósforo total;
Fosfatos;
Azoto Total;
Nitratos;
Sulfatos;
Coliformes totais;
Coliformes fecais.
 Local a monitorizar
O local de amostragem deverá ser a última caixa de saída da ETAR, antes da
ligação à lagoa de retenção.
 Frequência e Periodicidade da monitorização
O caudal deverá ser medido e registado em contínuo. As análises a realizar
deverão ter uma periodicidade mensal.



Qualidade das Águas dos Lagos do Campo de Golfe
Nos lagos do campo de golfe deverão ser controlados os parâmetros que respeitam ao
estado trófico da massa de água, bem como à qualidade da água para rega.
 Parâmetros a analisar
Os parâmetros a analisar deverão ser os seguintes:
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-

pH;
Temperatura;
Carbono orgânico total;
Cloretos;
Sulfatos;
Bicarbonatos;
Fósforo total,
Azoto total;
Cálcio;
Magnésio;
Sódio;
Clorofila a,
hidrocarbonetos totais;
Pesticidas totais;
Sólidos Suspensos Totais.

 Locais a monitorizar
Os locais de monitorização corresponderão aos 7 lagos localizados no interior do
empreendimento turístico, propondo-se uma periodicidade de amostragem
trimestral e com colheita de amostra simples.
Deverá efectuar-se a monitorização dos efluentes à saída da ETAR, de forma a
avaliar não só o desempenho do sistema de tratamento como a qualidade das
águas enviadas para armazenamento nos lagos do campo de golfe. Esta
monitorização, bem como a definição de descarga, serão definidas em sede de
licenciamento de utilização do Domínio Hídrico pela ARH do Alentejo, sendo que
o reaproveitamento dos efluentes tratados para rega dos espaços verdes está
dependente de parecer favorável da Autoridade de Saúde competente.
Deverá ser instalada uma estação meteorológica na zona do empreendimento, a
qual irá fornecer dados reais sobre as condições em que a relva se está a
desenvolver, permitindo aferir com precisão as suas necessidades
nomeadamente, de rega e nutrientes, como também estimar o risco de
ocorrência de doenças e pragas.
Deverá ser construído um green e um tee de monitorização. Estes serão
construídos sobre uma base impermeável, de onde a água será conduzida para
uma câmara que permitirá recolher amostras para controlo de concentração de
lixiviados. Ao serem mantidos de forma idêntica aos restantes greens e tees,
estes greens irão dar indicação sobre o sucesso das medidas de minimização de
risco implementadas, bem como informação sobre a necessidade de aferir as
mesmas.
Proceder igualmente à medição aleatória, com sonda manual, da humidade e
salinidade do solo, assim como recolher regularmente amostras de solo para
controlo do nível de nutrientes e teor de salinidade, permitindo assim gerir as
necessidades de adubações.


Qualidade da Água da Albufeira:
Deverá ser objecto de monitorização a qualidade da água da albufeira. Considerando a
sua utilização para a rega do campo de golfe, com vista à prevenção dos efeitos de
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salinização e/ou sodização dos solos a determinação dos parâmetros a monitorizar para
a avaliação da qualidade da água para rega deverá ser realizada com base nas
orientações da FAO e na legislação em vigor (Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de
1 de Agosto),
 Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros da qualidade da água a monitorizar na albufeira (tomada de
água) devem ser os seguintes:
- pH;
- Condutividade eléctrica;
- sólidos suspensos totais;
- Clorofila a;
- cálcio;
- sódio;
- magnésio
- potássio
- boro
- cloretos;
- sulfatos;
- carbonatos e bicarbonatos;
- nitratos;
- fosfatos
- metais pesados.
 Frequência e Periodicidade
As amostras devem ser colhidas no início da época de rega (Março ou Abril), em
Julho e em Agosto de cada ano.

11.5.2

Sistemas Ecológicos - Fauna e Flora

 Flora
Deveráo ser realizados Planos de Monitorização associado à fase de exploração, para a
flora.
Deverá proceder-se à análise das alterações que eventualmente se produzirão na
vegetação ripícola da ribeira da Lampreia e determinar os reais impactes decorrentes, quer
do represamento da linha de água em Á-da-Gorda e alteração do seu regime hídrico, quer
da intervenção paisagística que se prevê realizar na ribeira da Lampreia.
A periodicidade dos levantamentos deverá ser bianual, na primavera e no fim do Outono,
durante os primeiros 10 anos de funcionamento do projecto, em transectos ao longo do
desenvolvimento da ribeira no interior do empreendimento e a jusante do açude da
Lampreia.
 Fauna


Avifauna - Efectuar o levantamento da avifauna na área do empreendimento na
Primavera/época de nidificação e na altura da migração. Deverá também efectuarse a monitorização da avifauna ocorrente na zona envolvente da albufeira, no
- 101/120 -

Conjunto Turístico em Diogo Martins – Mértola - Estudo Prévio
Junho de 2011

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2366

sentido de avaliar o efectivo benefício que a criação de um espelho de água nesta
região poderá ter sobre este grupo. Estes censos deverão ser realizados após o
início da exploração e, pelo menos de três em três anos, abrangendo a época de
nidificação e de migração.


Ictiofauna - A criação de um registo histórico que complemente os escassos dados
existentes revela-se preponderante para uma avaliação posterior dos impactes
produzidos. Este registo deverá efectuar-se antes de qualquer intervenção na área.
No caso da ribeira da Lampreia deverá proceder-se a uma amostragem da
ictiofauna do troço entre o ponto de descarga da ETAR e o início da albufeira dos
Choupos, a realizar entre Dezembro e Março.

Durante a fase de exploração deverá ser efectuado um acompanhamento anual dos locais
anteriormente referidos, ao longo de um período mínimo de 10 anos, e proceder à
avaliação da tendência evolutiva que as respectivas populações ictiofaunísticas possam
evidenciar.
11.5.3

Ambiente Sonoro

O Plano de Monitorização tem como objectivo informar sobre os níveis sonoros em pontos
de receptores sensíveis tendo em consideração as dimensões e características do projecto,
em conformidade com o disposto na secção VI do n.º 3 do Anexo II da Portaria
n.º 330/2001, de 2 de Abril, de forma a verificar se são cumpridos os requisitos legais, ou
outros, a necessidade de implementar Medidas de Minimização, determinar a eficácia das
medidas implementadas, a necessidade de complementar essas medidas e determinar qual
o grau de incerteza inerente às técnicas de predição.
Locais e Periodicidade da Monitorização
Durante a fase de exploração, a principal fonte de ruído que se prospectiva que possa
perturbar os receptores sensíveis existentes, momentaneamente (R01 a R05),
corresponderá aos veículos que circulam na EM 506 afectos ao Empreendimento Turístico
e a zona da ETAR, pelo que a realização de medições acústicas deverá ser efectuada junto
dos receptores potencialmente mais afectados: R04 e R05.
A periodicidade da monitorização deverá ter em conta os níveis sonoros efectivamente
apercebidos nas zonas com sensibilidade ao ruído, aquando da 1ª campanha de
monitorização, e a sua relação com os limites legais:
 Caso exista incumprimento deverá ser equacionada a implementação de Medidas
de Minimização e a realização de uma nova campanha após a concretização das
medidas;
 Caso ocorra cumprimento perto dos valores limite deverá ser equacionada uma
periodicidade não superior à prevista para a variação mensurável das variáveis
com influência na emissão sonora.
 Caso ocorra cumprimento de forma cabal, poderá ser equacionada uma
periodicidade mais alargada ou mesmo a desnecessidade de novas campanhas.
 Caso ocorram modificações significativas das características de emissão,
propagação ou recepção sonora, deverá ser revisto o plano de monitorização.
 Caso existam reclamações, deverão ser efectuadas medições junto aos Receptores
reclamantes.
Parâmetros a Monitorizar
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Sem prejuízo de outros que se verifiquem necessários os parâmetros a monitorizar são os
seguinte:
Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A (LAeq,T);
Nível de Avaliação (LAr);
Quantidade de veículos aquando das medições, com especial destaque para os
afectos ao Empreendimento Turístico;
Nível sonoro afecto à ETAR.
Uma vez que um dos objectivos fundamentais do Plano de Monitorização é o conhecimento
dos efeitos reais da implementação do projecto nas populações, deverão também, sempre
que possível, efectuar-se auscultações às pessoas que residam ou permaneçam em locais
susceptíveis de serem afectados acusticamente pelo empreendimento.
Métodos e Equipamentos
A obtenção dos parâmetros a monitorizar anterior deverá ser efectuada mediante
sonómetro integrador de Classe 1, de modelo aprovado pelo Instituto Português da
Qualidade e objecto de verificação periódica em laboratório acreditado para o efeito, e/ou
mediante os equipamentos complementares necessários ao cabal cumprimento do
estabelecido na normalização ou legislação aplicável, nomeadamente:
▪ Decreto-Lei n.º 9/2007, de17 de Janeiro
▪ Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro;
▪ Decreto-Lei n.º 146/2006 (Directiva 2002/49/CE)
▪ Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the

Environment (IMAGINE) – Determination of Lden and Lnight using measurements;
2006.
▪
▪
▪
▪

ISO/TS 15666, de 2003.
ISO 10847, de 1997.
NP 1730-1, NP 1730-2 e NP 1730-3 de 1996;
Circular n.º 2/2007 – Critérios de acreditação

transitórios relativos a
representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007”,
publicada pelo Instituto Português de Acreditação.

▪

Procedimentos específicos de medição do ruído ambiente, publicado pelo exInstituto do Ambiente (IA) em Abril de 2003.

O LAeq,T deverá corresponder, ao período diurno, ao período entardecer e ao período
nocturno. Deverá também ser calculado o parâmetro L den.
Critérios de Avaliação de Resultados
Os resultados das medições acústicas in situ deverão ser analisados no sentido do
cumprimento ou incumprimento dos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
Caso exista incumprimento deverão ser equacionadas Medidas de Redução de Ruído e
deverá ser revisto o Plano de Monitorização.
Uma vez que os requisitos legais dependem da classificação acústica oficial dos locais,
deverá ser analisada ao longo do tempo a classificação acústica oficial dos Receptores
Sensíveis afectados e ajustado o Plano de Monitorização em conformidade.
Tratamento dos Dados
O tratamento dos dados deverá ser efectuado de forma rigorosa e explícita – tendo por
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base a normalização aplicável – para que se obtenham resultados credíveis e
correlacionáveis com as características intrínsecas e extrínsecas que se pretendem
observar. Para além do referido, o tratamento dos dados deverá permitir tirar conclusões
sustentadas e despoletar, fundamentadamente e se necessário, procedimentos correctivos
e/ou complementares adequados. Nestas circunstâncias, as medições e o tratamento dos
dados, assim como as eventuais revisões do Plano de Monitorização, deverão ser
efectuados por técnicos de acústica habilitados para o efeito.
Relatórios a Elaborar
Os Relatórios a elaborar, para apresentação à Autoridade de AIA, deverão estar em
conformidade com o estabelecido no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e
deverão dar conta das eventuais evoluções técnicas que possam ocorrer ao longo da
monitorização – não só no que concerne aos equipamentos de medição e metodologias de
análise, como também no que concerne às medidas de minimização – e dos benefícios que
possam daí advir, para as populações vizinhas do empreendimento, assim como se adaptar
às possíveis modificações dos requisitos a analisar, quer devido a alterações legislativas,
quer devido a alterações vinculativas de outra natureza.
Os resultados obtidos deverão ser comparados com os valores limite constantes do RGR,
definindo-se então a necessidade de implementação de medidas de controlo de ruído.
11.6

PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA

O Plano de Integração Paisagística (PIP) deve contemplar,
a concretização das linhas estratégicas e dos objectivos
verdes (apresentadas in Aditamento ao EIA de Março
paisagística de todas as áreas afectadas pelos trabalhos
conter os seguintes aspectos:
a) Plano geral;
b) Plano de plantações;
c) Plano de sementeiras;
d) Plano geral de movimentações de terras;
e) Plano de iluminação e de pavimentos;
f) Plano de aplicação de fertilizantes;
g) Plano de percursos pedestres e cicláveis;

além do enquadramento do projecto,
de gestão e manutenção das áreas
de 2011), a integração/reabilitação
de construção do projecto e, ainda,

O Plano de Plantação do PIP deverá contemplar a plantação para a envolvente dos lagos e das
charcas, contribuindo para a depuração e oxigenação da água e também para a estabilização
das zonas marginais ao espelho de água. Nos lagos, deverá evitar-se a introdução de espécies
de grande dimensão de forma a minimizar o impacte de predação de larvas de anfíbios.
Beneficiação ecológica da área a intervencionar, nomeadamente através da implementação dos
corredores de vegetação (Buffer strips) preconizados no Aditamento ao EIA (Março de 2011):
a) Corredor associado à ribeira da Lampreia.
b) Corredor que percorre o espaço central do campo de golfe.
c) Corredor associado aos espaços florestais que limitam a propriedade.
Os referidos corredores deverão compreender as duas tipologias propostas em termos de
funções, estrutura e composição, designadamente: corredores de vegetação associados aos
sistemas húmidos e os corredores de vegetação associados aos sistemas secos. Estes
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corredores de vegetação deverão permitir a conexão entre o lote do campo de golfe e a
estrutura ecológica proposta para todo o Conjunto Turístico e a sua envolvente.
Promover a beneficiação ecológica da área a intervencionar, utilizando, nos espaços verdes,
espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas com menores exigências hídricas.
Definição de áreas onde se irá promover a regeneração natural, com potencial auxílio de
processo de propagação, sementeira ou por plantação de espécies autóctones criadas em
viveiro, de forma a aumentar o valor ecológico e a biodiversidade das áreas de enquadramento
paisagístico.
Indicação do tipo de relvas a utilizar no campo de golfe.
Recuperação Paisagística das zonas inter-níveis da albufeira, onde conste as técnicas a utilizar
na recuperação, as plantas adequadas à estabilização das margens, assim como, a adequada
calendarização para este tipo e acções.
Integração paisagística do caminho de acesso ao aldeamento 6 e heliporto e ao aldeamento 1 e
2.
Reposição da morfologia do solo e a instalação de uma sementeira de cobertura com vista a
evitar a erosão do mesmo, na área afecta ao caminho de acesso paralelo à conduta que após a
fase de obra do projecto se prevê que seja desactivado.
Utilização de espécies de vegetação arbórea e arbustiva autóctone nos roughs, permitindo criar
zonas de enquadramento visualmente mais atraentes e de manutenção mais reduzida com
repercussões no consumo de água, fertilizantes, manutenção, no controlo da acção dos agentes
erosivos, no incremento da actividade biológica e no aumento da capacidade de retenção de
água pelo solo;
O tratamento paisagístico a realizar na periferia do aldeamento 1 deve fomentar nas zonas
junto à estrada (EM 506), a permeabilidade visual, evitando-se através do fecho da cortina
arbórea, permitindo maior amplitude visual na direcção da aldeia de Diogo Martins.
Solução de enquadramento paisagístico para a ETAR e Posto de Abastecimento, através da
criação de uma cortina de vegetação que funcione como barreira acústica e visual.
Recuperação de todas as áreas afectadas pelos trabalhos de construção e de movimentação de
maquinaria (de que são exemplo os caminhos de acesso, os depósitos de materiais, de inertes,
os vazadouros e os parques de maquinaria, incluindo áreas de estaleiro), garantido a
recuperação vegetal recorrendo a espécies autóctones presentes na região, promovendo o
mosaico natural existente;
Preservação da vegetação natural nos espaços não intervencionados.
Definição de percursos pedonais que incentivem a circulação pedonal;
Utilização de pavimento permeável no caminho de acesso à barragem e à albufeira e de
pavimentos permeáveis/semi-permeáveis nos acessos pedonais aos lotes, nos acessos
rodoviários e nos estacionamentos públicos e privados.
Definição de um plano de plantação para a envolvente dos lagos e das charcas, contribuindo
para a depuração e oxigenação da água e também para a estabilização das zonas marginais ao
espelho de água;
Nos lagos, evitar a introdução de espécies de grande dimensão de forma a minimizar o impacte
de predação de larvas de anfíbios;
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Promoção da beneficiação ecológica da área a intervencionar, utilizando, nos espaços verdes,
espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas com menores exigências hídricas.

Amadora 15 de Junho de 2011
A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
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ANEXO I
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ANEXO II
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