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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA
“Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins, Mértola e
Adução de Água ao Campo de Golfe”

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto – Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à
Consulta Pública da “Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins, Mértola e Adução
de Água ao Campo de Golfe”

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta
Pública decorreu durante 21 dias úteis, entre o dia 13 de Abril e o dia 13 de Maio de 2011.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o
o
o

Agência Portuguesa do Ambiente – APA
Câmara Municipal de Mértola
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta na freguesia de S. Miguel do Pinheiro.

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por
meio de:

- Afixação de Anúncios na Câmara Municipal e Junta de Freguesia acima referidas;
- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o Correio da Manhã
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I
- Divulgação na Internet no site da APA com anúncio e RNT.
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I.

5 SÍNTESE DO PROJECTO
“O conjunto de projectos alvo do presente estudo, que inclui um conjunto turístico, composto
por sete empreendimentos turísticos (seis aldeamentos e um hotel apartamento), um campo de
golfe de 18 buracos, um centro hípico e variado equipamento turístico, uma barragem e
respectiva conduta adutora para rega do golfe e ainda um pequeno açude, também na ribeira
da Lampreia, no limite nascente da propriedade, localiza-se na freguesia de São Miguel do
Pinheiro, concelho de Mértola e distrito de Beja (Figura 1).
A área onde o conjunto turístico com campo de golfe será instalado (Figuras 2A e 2C), com
cerca de 235 ha, corresponde a dois prédios rústicos, designadamente, a Herdade do Cerro
Alto (com cerca de 234 ha) e o Pego da Horta (com cerca de 1 ha) confrontando, a Norte e a
Nascente com prédios rústicos, a Poente com a ribeira da Lampreia, sendo atravessada, na
extremidade Sul, pela EM 506, confrontando a Sul com a povoação de Diogo Martins. (…)
Já a barragem localizar-se-á a cerca de 2 km a Oeste deste local, nas imediações da povoação
de Penedos (Figura 2B).
Fora da área afecta ao conjunto turístico com campo de golfe, mas ainda dentro da
propriedade da entidade promotora, a Sul da Estrada Municipal 506 (EM 506) está prevista a
implantação de 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
Este empreendimento visa contribuir para a concretização do modelo de desenvolvimento
turístico desejado, conduzindo a uma atenuação da assimetria regional e à redução da
sazonalidade da procura. Se devidamente enquadrado e integrado nas potencialidades ao
nível dos recursos naturais e culturais da Região e do concelho de Mértola, poderá também
contribuir para a promoção de uma oferta diferenciadora em face das perspectivas
globalizantes e de concorrência acrescida, sendo ainda facto relevante de que no momento
económico que o mundo atravessa, o nosso país ainda capta o interesse de entidades
estrangeiras que apostam no desenvolvimento do nosso turismo, actividade que cada vez mais
parece ser um dos poucos pilares da actividade económica nacional.”
(RNT p. 1 e 7)

7. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS

Apesar dos esforços desenvolvidos não foram apresentadas exposições no âmbito da Consulta
Pública.

8. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS
No período de Consulta Pública não foram recebidos pareceres.
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