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CONJUNTO TURÍSTICO EM DIOGO MARTINS

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO
O presente documento visa analisar e concluir sobre se situação actual da área de intervenção do
Conjunto Turístico em Diogo Martins, agora designado por Mount Eden Royale, se mantém válida
face à caracterização da mesma área efectuada em 2010 no respectivo Estudo de Impacte
Ambiental (EIA). O presente trabalho foi efectuado pela ECOMIND II - Consultadoria Ambiental,
Lda., que já tinha sido igualmente responsável pelo referido EIA.
A demonstração da manutenção da validade da situação de referência caracterizada no EIA é
apresentada pelo proponente, a Mount Eden Golf and Country Club, Propriedades, Lda., no
âmbito do pedido de prorrogação do prazo de validade da Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
emitida em 18 de Julho de 2011, por Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente,
relativamente ao processo de avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projecto em questão
(Processo de AIA n.º 2366). Esta demonstração foi realizada tendo em consideração a
Recomendação n.º 1/2008/CCAIA, aprovada em Janeiro de 2008, pelo Conselho Consultivo de
AIA (CCAIA).
De acordo com a referida recomendação o requerimento dirigido à Autoridade de AIA, a
apresentar antes da data de caducidade da DIA, deverá ser instruído com uma análise das
alterações na situação do ambiente potencialmente afectado que possam motivar a alteração dos
pressupostos da DIA, incluindo das medidas de minimização e de compensação nela fixadas,
nomeadamente através de:
i) informação sobre eventuais alterações dos instrumentos de gestão territorial ou de
servidões ou restrições de utilidade pública;
ii) informação sobre a classificação ou alteração de limites de áreas protegidas, zonas de
protecção especial, zonas especiais de conservação, sítios de importância comunitária e
sítios da Rede Natura 2000;
iii) informação sobre a classificação de elementos do património cultural e, ou a criação ou
alteração das respectivas zonas de protecção;
iv) informação sobre novos projectos, existentes ou já aprovados, que possam ter efeitos
cumulativos ou sinergísticos;
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v) informação sobre outras alterações relevantes no ambiente biofísico ou socioeconómico;
vi) informação sobre alterações legislativas ou regulamentares relevantes para a aplicação de
medidas de minimização ou compensatórias.
Apresenta-se em seguida a informação relativa a cada um dos pontos anteriores.
Em anexo é apresentada um levantamento fotográfico, com inclusão de fotos mais recentes
obtidas durante a re-prospeção arqueológica em outubro de 2012, durante uma visita dos
promotores e da equipa projetista encarregada de fazer os projetos de execução, urbanístico, do
golfe, do paisagismo, das infraestruturas e de arquitetura e engenharia dos edifícios realizada em
abril de 2013 e mais recentemente de uma visita técnica à Câmara Municipal de Mértola neste
mesmo mês de junho de 2013, representando-se alguns dos pontos mais relevantes da área de
intervenção do empreendimento, tanto no local da construção do edificado e golfe como do local
da barragem e da adução, que demonstra que a mesma se encontra exatamente conforme
caraterizado na situação de referência do EIA, não tendo sofrido quaisquer alterações desde esse
momento.
2. DEMONSTRAÇÃO DA VALIDADE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA EFETUADA EM 2010
2.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL OU DE SERVIDÕES OU RESTRIÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA
À data de realização do EIA do Conjunto Turístico de Diogo Martins encontravam-se em vigor
para a área em estudo os seguintes instrumentos de gestão e ordenamento do território:
 Plano Director Municipal (PDM) de Mértola;
 Planos de Ordenamento de Recursos Hídricos (Plano da Bacia Hidrográfica do Guadiana e
Plano Nacional da Água);
 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA);
 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Alentejo.
Muito recentemente, mais precisamente em 22 de março do presente ano, foi aprovado e
publicado o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica do
Guadiana (RH7), abreviadamente designado PGBH do Guadiana, através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 16-G/2013.
No que se refere aos instrumentos de gestão territorial, assim como, de servidões ou restrições de
utilidade pública em vigor para a área de intervenção verifica-se que a legislação da Reserva
Ecológica Nacional (REN) foi alvo de alterações, nomeadamente, através da publicação do
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Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro (D.-L. n.º 239/2012), que procede à primeira
alteração ao atual regime legal da REN, instituído pelo Decreto -Lei n.º 166/2008 (D.-L.
n.º 166/2008), de 22 de agosto, com as retificações introduzidas através da Declaração de
Rectificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro.
Analisam-se, em seguida, as implicações destas alterações ao nível da situação de referência dos
instrumentos de gestão territorial e das condicionantes, efetuada no EIA.

2.1.1. Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica do
Guadiana (RH7)
Conforme é referido no PGBH do Guadiana (ARH Alentejo, 2012), de acordo com a Lei da Água
(Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), o planeamento das águas assenta num conjunto de
objectivos cuja concretização depende do desenvolvimento e implementação de diversos
instrumentos (cf. Art.º 24.º da Lei da Água). Nesse âmbito, os planos de gestão de bacia
hidrográfica (PGBH) posicionam-se a um nível intermédio, entre as directrizes inscritas no Plano
Nacional da Água (PNA) e eventuais aspectos complementares, de âmbito sub-regional ou
temático/sectorial, formulados (ou a formular) em sede de Planos Específicos de Gestão das
Águas (PEGA), nos quais se incluem medidas de protecção e valorização dos recursos hídricos.
No n.º 2 do Art. 3.º da Lei da Água (LA), estabelece-se a região hidrográfica como a unidade
principal de planeamento e gestão das águas, tendo por base a bacia hidrográfica, sendo o
respectivo âmbito territorial definido no Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro (diploma de
delimitação georreferenciada das regiões hidrográficas). Por este motivo os PGBH no âmbito de
cada região hidrográfica, devem ser elaborados numa perspectiva integrada, que tem por base a
região hidrográfica.
Neste sentido, o Governo determinou a elaboração do PGBH que integra a Região Hidrográfica do
Guadiana (RH 7), através do Despacho n.º 18428/2009, de 10 de agosto.
A RH7 é uma região hidrográfica internacional com uma área total, em território português, de
11 611 km2 que integra a bacia hidrográfica do rio Guadiana em território português (onde se inclui
a ribeira da Lampreia, em cuja bacia hidrográfica se insere o empreendimento) e as bacias
hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as águas subterrâneas e as áreas costeiras
adjacentes.

Página 5
Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório de Verificação da Validade da Situação de Referência
Junho de 2013

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Em consonância com o disposto no n.º 1 do Art.º 24.º da LA, o PGBH do Guadiana visa contribuir,
de forma integrada e articulada com os demais IGT, para orientar a protecção e a gestão das
águas e a compatibilização das suas utilizações com as respectivas disponibilidades de forma a:


Garantir a utilização sustentável da água;



Proporcionar critérios de afectação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o
valor económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das
águas com o desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os
interesses locais;



Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.

Em síntese, o PGBH do Guadiana, enquanto instrumento de planeamento dos recursos hídricos,
visa a gestão, a protecção e a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da
bacia hidrográfica a que respeita.
Deste modo, o plano compreende e estabelece (cf. Art.º 29.º da LA):
a) "A caracterização das águas superficiais e subterrâneas existentes na região hidrográfica
ou de cada secção da região hidrográfica internacional, incluindo a identificação dos
recursos, a delimitação das massas de águas superficiais e subterrâneas e a determinação
das condições de referência ou do máximo potencial ecológico específico do tipo de águas
superficiais;
b) A identificação das pressões e descrição dos impactes significativos da actividade humana
sobre o estado das águas superficiais e subterrâneas, com a avaliação, entre outras, das
fontes tópicas e difusas de poluição, das utilizações existentes e previstas e das alterações
morfológicas significativas e o balanço entre as potencialidades, as disponibilidades e as
necessidades;
c) A designação como artificial ou fortemente modificada de uma massa de águas superficiais
e a classificação e determinação do seu potencial ecológico, bem como a classificação e
determinação do estado ecológico das águas superficiais, de acordo com parâmetros
biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos;
d) A localização geográfica das zonas protegidas e a indicação da legislação comunitária ou
nacional ao abrigo da qual, essas zonas tenham sido designadas;
e) A identificação de sub-bacias, sectores, problemas ou tipos de águas e sistemas aquíferos
que requeiram um tratamento específico ao nível da elaboração de planos específicos de
gestão das águas;
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f)

A identificação das redes de monitorização e a análise dos resultados dos programas de
monitorização sobre a disponibilidade e o estado das águas superficiais e subterrâneas,
bem como sobre as zonas protegidas;

g) A análise económica das utilizações da água, incluindo a avaliação da recuperação de
custos dos serviços de águas e a identificação de critérios para a avaliação da combinação
de medidas com melhor relação custo-eficácia;
h) As informações sobre as acções e medidas programadas para a implementação do
princípio da recuperação dos custos dos serviços hídricos e sobre o contributo dos
diversos sectores para este objectivo, com vista à concretização dos objectivos ambientais;
i)

A definição dos objectivos ambientais para as massas de águas superficiais e
subterrâneas e para as zonas protegidas, bem como a identificação dos objectivos
socioeconómicos de curto, médio e longo prazos a considerar, designadamente no que se
refere à qualidade das águas e aos níveis de descargas de águas residuais;

j)

O reconhecimento, a especificação e a fundamentação das condições que justifiquem: (i) A
extensão de prazos para a obtenção dos objectivos ambientais; (ii) A definição de
objectivos menos exigentes; (iii) A deterioração temporária do estado das massas de água;
(iv) A deterioração do estado das águas; (v) O não cumprimento do bom estado das águas
subterrâneas ou do bom estado ou potencial ecológico das águas superficiais;

k) A identificação das entidades administrativas competentes e dos procedimentos no
domínio da recolha, gestão e disponibilização da informação relativas às águas;
l)

As medidas de informação e consulta pública, incluindo os resultados e as consequentes
alterações produzidas nos planos;

m) As normas de qualidade adequadas aos vários tipos e usos da água e as relativas a
substâncias perigosas;
n) Os programas de medidas e acções previstos para o cumprimento dos objectivos
ambientais, devidamente calendarizados, espacializados, orçamentados e com indicação
das entidades, responsáveis pela sua aplicação”.
Todos os documentos técnicos de apoio à elaboração do PGBH do Guadiana (tanto peças
escritas como desenhadas) estão disponíveis para consulta na internet num mini-site específico
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) (http://www.apambiente.pt/ajaxpages/listfilespgrh.php?ref=PGRH7/VolumeI_Relatorio&id=pgrh_rh7_relbase).
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A ribeira da Lampreia (código EU_CD PT07GUA1586) é caraterizada no PGBH do Guadiana (cf.
Desenho 4.1.13), em termos de tipologia, como um rio do sul de pequena dimensão possuindo
uma grande barragem do ponto de vista do Regulamento de Segurança de Barragens (RSB),
nomeadamente a barragem dos Choupos, localizada próximo da confluência com a ribeira de
Carreiras.
Este curso de água é igualmente indicado como meio aquático com habitats ou espécies
importantes para a conservação, no Desenho 4.2.2, muito embora esta classificação não tenha
correspondência com o texto do Tomo 4 - Análise de riscos e zonas protegidas, nomeadamente
no capítulo 4.2.9.4 – Outras áreas com interesse para a conservação, e em particular nos
Quadros 4.2.49 e 4.2.50, que dizem respeito ao elenco das “massas de água com importância
para a conservação da ictiofauna” e “outras áreas com interesse para a conservação” (i.e.,
conjunto das outras massas de água que suportam espécies faunísticas e florísticas com
interesse conservacionista), respetivamente.
O mesmo sucede com o curso de água de que a ribeira da Lampreia é tributário (ribeira de
Carreiras; código EU_CD PT07GUA1583).
Não é apontada a existência de pressões sobre as águas superficiais, provenientes de fontes
tópicas de poluição industrial ou de suiniculturas na bacia hidrográfica da ribeira da Lampreia (ver
Desenhos 5.2.2 e 5.2.3). Já no que se refere a poluição difusa, a agricultura é a única actividade
geradora de pressão difusa significativa sobre essas mesmas águas, sendo que a correspondente
massa de água é apontada como estando em estado inferior a bom e como habitat desfavorável
ou zona protegida em incumprimento (ver Desenho 5.2.9). Este facto tinha já sido salientado no
EIA do empreendimento.
Apesar de incluir uma grande barragem (barragem dos Choupos) e diversos pequenos açudes
não é referida a existência de pressões hidromorfológicas significativas resultantes de alterações
morfológicas, com excepção do caso de um pequeno açude localizado no ponto mais a montante
da bacia (ver desenho 5.2.10). De igual modo não é referida a existência de pressões
significativas devidas a regularizações hidrológicas (ver desenho 5.2.11).
No que se refere a pressões biológicas, é indicada a ocorrência de quatro espécies de ictiofauna
exóticas na bacia de Carreiras, na qual se insere a bacia da ribeira da Lampreia, nomeadamente,
o achigã (Micropterus salmoides), o chanchito (Australoheros facetus), a perca-sol (Lepomis
gibbosus) e a carpa (Cyprinus carpio) (ver desenho 5.2.13). Destas espécies, apenas a carpa não
consta do elenco de espécies de ictiofauna referidas na caraterização de referência do EIA do
empreendimento. Por outro lado, neste EIA foi referida a ocorrência nestas massas de água de
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uma outra espécie exótica, a gambúsia (Gambusia holbrooki). Nas amostragens realizadas na
ribeira da Lampreia em meados de Abril de 2013 no âmbito do estudo adicionais solicitados na
DIA de caraterização da situação de referência apenas foi capturada a perca-sol, mas nas
amostragens da ribeira de Carreiras confirmou-se a presença das quatro espécies exóticas acima
referidas que não pertencem ao grupo dos ciprinídeos, designadamente, o achigã, o chanchito, a
perca-sol e a gambúsia.
De acordo com os estudos que serviram de base ao PGBH do Guadiana, determinou-se que tanto
a bacia como a massa de água da ribeira da Lampreia atingiam apenas estado ecológico razoável
(ver desenho 7.1.1). Uma vez que o estado químico é indeterminado (ver desenho 7.1.3), o estado
final resultante, tanto para a bacia como para a massa de água, é de razoável (ver desenho 7.1.4),
conforme referido anteriormente.
De acordo com a definição normativa da DQA referente à qualidade ecológica de massas de água
classificadas com estado razoável (constante do respetivo Anexo V), os valores dos elementos de
qualidade biológica desviam-se moderadamente dos normalmente associados a condições não
perturbadas e mostram sinais moderados de distorção resultante da actividade humana e são
significativamente mais perturbados do que em condições próprias do bom estado ecológico.
No entanto, uma vez que esta bacia não foi alvo de levantamentos dos elementos químicos e
biológicos no âmbito dos estudos que serviram de base à elaboração do PGBH do Guadiana, a
classificação do estado atual (mais precisamente do estado em 2009) apresentada neste plano foi
baseada em análise pericial e análise de pressões com recurso ao Sistema de Informação
Geográfica (SIG). Este facto levou a que os responsáveis deste plano atribuíssem um grau de
confiança baixo a esta classificação, conforme é referido no cap. 7.1.3.1 do Tomo 7 da Parte 2 do
PGBH do Guadiana e também no ponto 3.2.4.3 do Tomo 1 da Parte 5 e no Quadro 3.2.5 deste
mesmo documento (ver pag. 74 do referido relatório).
Esta classificação obriga à adopção de medidas ambientais para que esta massa de água possa
melhorar e recuperar a sua qualidade de modo a atingir o estado Bom, conforme estabelecido na
LA. No PGBH do Guadiana considera-se que o curto espaço de tempo que decorre até 2015 não
permite o alcance das condições ecológicas compatíveis com o bom estado na ribeira da
Lampreia, devido a causas naturais, mesmo com a implementação das medidas propostas no
âmbito deste plano.
A este propósito o PGBH do Guadiana refere ainda que a incerteza existente quanto à
classificação do estado, associada ao elevado custo das medidas que seriam necessárias para a
completa melhoria do estado, desaconselha a que estas medidas sejam implementadas neste
curto espaço de tempo, optando-se primeiro por melhorar o conhecimento sobre o estado das
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massas de água estendendo o prazo para o cumprimento do objectivo ambiental (para 2021 ou
2027).
Desta forma, este plano fixa para a ribeira da Lampreia (Tomo 1 da Parte 5, nomeadamente no
Quadro 3.2.5 e na Figura 3.2.11) o objetivo ambiental de que esta possa atingir o estado de Bom
a partir de 2021 (objetivos decorrentes da DQA, cuja data deriva das metas de revisão do PGBH
do Guadiana, i.e., 6 anos após 2015).
Por outro lado, de acordo com o Quadro 3.4.1 desse mesmo documento, apenas deverá
conseguir alcançar um bom estado de conservação para os habitats e/ou espécies na meta
subsequente de revisão, ou seja, a partir de 2027 (objetivos decorrentes do seu estatuto de
proteção).
Existem algumas medidas que estão já atualmente a ser implementadas com vista a diminuir a
intensidade das pressões identificadas nesta bacia, nomeadamente, a aplicação do Código de
Boas Práticas Agrícolas e a divulgação de métodos de protecção integrada, produção integrada e
agricultura biológica.
Do conjunto de medidas propostas no Programa de Medidas apresentado na Parte 6 do actual
PGBH do Guadiana com incidência na bacia da ribeira da Lampreia importa destacar, para
aplicação em fases posteriores de desenvolvimento dos estudos ambientais, pelo seu elevado
contributo para os objectivos ambientais adicionais definidos para as massas de água superficiais
que são zonas designadas para a protecção de habitats ou de espécies em que a manutenção ou
a melhoria do estado da água constitui um dos factores importantes para a protecção, as
seguintes:


Medida Spf 3 / Sbt 5 – Medida de melhoria do inventário de pressões (Quadro 3.4.1 do
Tomo 1A da Parte 6 – Programa de medidas, e Figura 3.4.1), com destaque para as
seguintes ações:
o

A. Efectuar o inventário de emissões e perdas de substâncias prioritárias e outros
poluentes para as águas superficiais, de forma a dar cumprimento ao disposto no
D.-L. n.º 103/2010, de 24 de setembro - prioritária;

o

B. Melhorar o inventário e a caraterização de pressões, particularmente através das
seguintes sub-ações:


b.1) Melhoria do levantamento de depósitos existentes de resíduos
industriais, agrícolas e de minas - não prioritária;
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b.2) Melhoria do inventário sobre a localização, caracterização e
funcionamento das ETAR’s - não prioritária;



b.3) Levantamento sobre as condições de vigilância das lixeiras seladas, da
sua monitorização e do processo de recolha e transporte para destino final
adequado dos lixiviados que são produzidos - não prioritária;



b.4) Da melhoria do inventário das actividades potencialmente poluentes
(industriais, agro-pecuárias, mineiras, energéticas) - prioritária;



b.6) Instalação e manutenção de medidores de caudal para os utilizadores
dos recursos hídricos e auxílio técnico com vista à melhoria dos dados
fornecidos - não prioritária;


o

b.7) Melhoria do inventário das pressões hidromorfológicas – prioritária;

C. Actualização periódica de ocupação do solo, de alterações nas práticas
agrícolas e inclusão de novos estudos/inventários sobre o tipo de solo, quer
decorrente da informação fornecida por outras entidades, quer resultante de
fotointerpretação mais recente – não prioritária;

o

D. Melhorar o inventário e caracterização das pressões biológicas, nomeadamente
as pressões relacionadas com a pesca e presença de espécies exóticas, através
da disponibilização de um serviço on-line para registo das ocorrências de espécies
faunísticas exóticas e com carácter invasor. Este inventário deverá permitir o
registo das ocorrências e da quantidade capturada – prioritária;



• Medida Spf 5 / Sbt 7 – Medida de redução e controlo das fontes de poluição difusa;



Medida Spf 6 / Sbt 8– Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar
as massas de água (com destaque para a acção G. Reforço da fiscalização das
actividades de pesca ilegal incluindo utilização de artes de pesca proibidas, captura de
espécies nomeadamente nos períodos de defeso instituídos);



Medida Spf 7 – Melhoria das condições hidromorfológicas, com destaque para as
acções:
o

B. Restauro do continuum fluvial (prioritária), particularmente através das
seguintes sub-ações;


b.1) Realização de estudos para avaliação da viabilidade de restabelecer o
continuum fluvial nas barreiras transversais (barragens e açudes)
identificadas como prioritárias: Barragem de Beliche, Barragem de Odeleite,
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Barragem de Alcoutim e Barragem de Choupos (até 2015 nestas três
últimas infraestruturas, às quais foi atribuída prioridade máxima e muito
elevada). Elaboração dos projectos de execução;


b.2) Construção dos dispositivos de transposição para peixes, que
complementem os programas e planos em curso e que já tenham previsto a
construção desses dispositivos nas barreiras identificadas como prioritárias1



b.3) Nas barragens em que sejam implementadas soluções de transposição
para peixes, criar compromissos com as entidades gestoras de forma a
assegurar a sua eficácia eco-hidráulica e a sua manutenção adequada em
termos hidráulicos e biológicos, garantindo condições de limpeza e os
caudais de atracção adequados a cada período (estes aspectos não se
encontram presentemente regulamentados). Acompanhar a eficácia das
soluções

implementadas

e

informar

periodicamente

(pelo

menos

anualmente) a ARH sobre a mesma;
o

C. Restauro dos troços artificializados, particularmente através da sub-ação c.4)
Realização de estudos para levantamento dos troços artificializados existentes na
região hidrográfica e avaliação das melhores soluções de restauro e reabilitação
dos mesmos;



Medida Spf 11 – Prevenção e controlo da sobreexploração das massas de água
superficiais;



Medida Spf 17 / Sbt 14 - Sensibilização e formação (exemplos: sub-acção a.3) Projecto
de Educação Ambiental baseado na divulgação das espécies/habitats aquáticos e
terrestres dependentes de água com interesse conservacionista; sub-acção b.7)
Acções de sensibilização da população para a existência de espécies faunísticas e
florísticas exóticas com carácter invasor e seus impactes ao nível ecológico, social e
económico);



Medida Spf 18 - Melhoria do conhecimento sobre o estado e usos potenciais das
massas de água superficiais, com destaque para as seguintes ações:
o

A. Aprofundamento do conhecimento de pressões e dos meios de redução de
descargas de fontes poluentes;
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o

F. Estudo do balanço de sais no solo com vista ao acompanhamento da evolução
da salinização dos solos sujeitos a regadio intensivo e à análise da relação de tal
evolução com a qualidade da água utilizada para rega;

o

G. Estudos sobre medidas adaptativas e análise de cenários no âmbito das
alterações climáticas;

No essencial, no que diz respeito tanto à caracterização e diagnóstico como às pressões
identificadas no PGBH para a bacia da ribeira da Lampreia (PT07GUA1586), nos pontos de
contato com idêntica temática apresentada no EIA, são largamente coincidentes, não sendo
detetáveis diferenças significativas.

2.1.2. Alteração ao regime jurídico da REN
No preambulo do D.-L. n.º 239/2012 são elencadas as diversas alterações introduzidas ao regime
legal da REN instituído pelo D.-L. n.º 166/2008.
A primeira das alterações referidas, reporta-se à introdução de maior celeridade e racionalidade
nas alterações da delimitação da REN, em resultado de uma simplificação e agilização dos
procedimentos de delimitação da REN a nível municipal.
Nesse sentido, o referido diploma consagra nomeadamente que, na situação de delimitação da
REN a nível municipal, em simultâneo com a elaboração, alteração ou revisão de plano municipal
de ordenamento do território, as comissões de coordenação e desenvolvimento regional não
reformulam nem aprovam a delimitação da REN nos casos em que a câmara municipal não o
faça.
O diploma em questão consagra igualmente “um regime simplificado de alteração à delimitação da
REN a nível municipal (…), o qual permitirá aos municípios modelar a respetiva REN com maior
flexibilidade e celeridade, sem colocar em crise os valores ambientais em presença e a
salvaguarda de riscos para pessoas e bens”.
Estabelece ainda a eliminação da figura da «autorização» enquanto principal modalidade de
controlo prévio da Administração Pública quanto a usos e ações compatíveis com a REN,
acentuando-se a responsabilização dos particulares e a prevalência do modelo de controlo e
fiscalização sucessivos pelas entidades públicas competentes, dos usos e ações efetivamente
concretizados.
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Adicionalmente, o anexo II do D.-L. n.º 166/2008, foi profundamente alterado, generalizando–se
os usos e ações que serão objeto de mera comunicação prévia ou que ficam isentos deste
controlo prévio, em função da ponderação técnica realizada face às tipologias de áreas da REN.
O D.-L. n.º 239/2012 procede também à alteração pontual das designações de algumas das áreas
integradas na REN e dos critérios de delimitação e funções por estas desempenhadas, com o
objetivo de articulação com os trabalhos em curso no âmbito da alteração da Lei da Água e
respetivos diplomas complementares, conforme é referido no seu preambulo.
O facto do contexto atual ser muito diverso daquele que justificou a criação da REN, quer no que
concerne à ocupação do território, enquadrada por instrumentos de planeamento, quer ao quadro
legal respetivo e aos instrumentos de proteção dos recursos hídricos e da conservação da
natureza vigentes, impôs a reponderação do regime jurídico aplicável.
Muito embora já tenham sido iniciados os trabalhos técnicos preliminares com vista à adoção de
um plano setorial de ordenamento do território que permitirá simplificar o quadro normativo global
em matéria de avaliação de riscos, de elaboração da respetiva cartografia e de definição das
medidas de minimização dos efeitos dos riscos, a acolher pelos planos municipais de
ordenamento do território, em estreita articulação com os mecanismos de planeamento de
emergência da proteção civil, a aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de
3 de outubro, onde se definem as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional para a
delimitação da REN a nível municipal, garante a plena aplicação do regime legal instituído pelo
D.-L. n.º 166/2008, ora alterado, no que respeita às delimitações da REN a nível municipal.
Neste âmbito, o presente diploma elimina a obrigatoriedade dos municípios de procederem à
adaptação das delimitações da REN a nível municipal àquelas orientações estratégicas,
estabelecendo, contudo, para os municípios sem delimitação de REN em vigor que a aprovação
da revisão dos respetivos planos diretores municipais apenas possa ocorrer se a respetiva
delimitação municipal da REN for efetuada ao abrigo das orientações estratégicas de âmbito
nacional e regional.
Tal como resultou da avaliação efetuada no EIA, a área em estudo encontra-se, em parte, inserida
em áreas de REN, nomeadamente, em leitos e margens de linhas de água, como é o caso da
ribeira da Lampreia (caso da barragem e respectiva albufeira), e em áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo as quais coincidem, maioritariamente, com as margens de alguns troços da
ribeira da Lampreia.
Neste último caso, verificam-se, afectações temporárias (caso da abertura de vala para colocação
da conduta adutora proposta, mais propriamente junto à intercepção desta com a área afecta ao
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empreendimento turístico, numa área com cerca de 528 m2, e do caminho paralelo temporário à
referida conduta, numa área com cerca de 1584 m2, restritos à fase de construção) e permanentes
(caso do troço adicional de caminho para acesso à barragem e respectiva albufeira, numa área
com cerca de 745 m21). Em relação a este último,
No caso da conduta para abastecimento de água ao campo de golfe atendendo à legislação em
vigor na altura (alínea d do ponto II do Anexo II do D.-L. n.º 166/2008, com a redação introduzida
através da Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008) bastará o necessário parecer favorável da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo. O mesmo acontecia
com o pequeno troço adicional de caminho para acesso à barragem (alínea n-2 do ponto II do
Anexo II do D.-L. n.º 166/2008, com a redação introduzida através da Declaração de Rectificação
n.º 63-B/2008).
Com as alterações introduzidas no regime jurídico da REN com a publicação do D.-L.
n.º 239/2012, nomeadamente ao seu Anexo II, a colocação de redes de abastecimento de água
em zonas de REN (alínea d do ponto II do Anexo II) passou a estar sujeito a comunicação prévia,
enquanto a construção do troço adicional do caminho de acesso à barragem passou a estar isento
de comunicação prévia (alínea o do ponto II do Anexo II).

2.2. CLASSIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE LIMITES DE ÁREAS SENSÍVEIS COM INTERESSE PARA A
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

As áreas sensíveis com interesse para a conservação da natureza, de acordo com a definição do
Art.º 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (D.-L. n.º 69/2000), alterado pelo Decreto-Lei
n.º 197/2005, de 8 de novembro (D.-L. n.º 197/2005), subdividem-se em:


Áreas Protegidas, actualmente classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24
de julho, que estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da
biodiversidade, com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 53A/2008, de 22 de setembro;



Sítios da Lista Nacional da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas
de Protecção Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
na sua redacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, no
âmbito das Directivas n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE;

1

Estes valores de áreas de REN afetadas encontram-se inscritos no Quadro 7.1 do Tomo 3 – Aditamento do EIA
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As áreas de implantação do empreendimento em análise não estão abrangidas pelos limites de
qualquer um destes tipos de áreas sensíveis existentes nas proximidades, nomeadamente:


dois sítios classificados no âmbito da Rede Natura 2000, designadamente, a Zona de
Protecção Especial do Vale do Guadiana e o Sítio do Guadiana, da Lista Nacional de
Sítios da 1ª Fase, este último actualmente classificado como Sítio de Importância
Comunitária (SIC); e,



uma Área Protegida, nomeadamente, o Parque Natural do Vale do Guadiana.

Não se verificou qualquer alteração aos limites das áreas com interesse para a conservação atrás
referidas desde a emissão da DIA.

2.3. CLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DO PATRIMÓNIO CULTURAL E, OU A CRIAÇÃO OU ALTERAÇÃO
DAS RESPECTIVAS ZONAS DE PROTECÇÃO

As áreas sensíveis com interesse patrimonial, de acordo com a definição do Art. 2º do D.-L.
n.º 69/2000, alterado pelo D.-L. n.º 197/2005, são constituídas pelas Áreas de Protecção dos
Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público definidas na Lei n.º 107/2001, de 8 de
Setembro (Art.º 15).
Salienta-se que as áreas de implantação do empreendimento em análise não estão incluídas
dentro dos limites de qualquer um destes tipos de áreas sensíveis.
Desde a data de emissão da DIA deste empreendimento (julho de 2011) não foi classificado
qualquer elemento patrimonial na área de intervenção ou na sua envolvente próxima. No entanto,
foi realizado um trabalho de prospeção sistemática, relativamente ao qual se apresentam em
seguida as poucas informações adicionais relevantes face respetiva informação apresentada no
EIA do empreendimento.
O referido acompanhamento arqueológico esteve a cargo do Dr. Carlos Alberto Ferreira Lapa e do
Dr. Daniel Augusto Ribeiro Pinto, e foi devidamente autorizado pelo IGESPAR, I.P., de acordo
com a legislação em vigor (D-L n.º 114/2012, de 25 de maio, e o D.-L. n.º 115/2012, de 25 de
maio). Os trabalhos de campo e elaboração de relatório estiveram a cargo do Dr. Carlos Alberto
Ferreira Lapa e do Dr. Daniel Augusto Ribeiro Pinto, tendo consultoria científica por parte da Dr.ª
Susana Gómez, Dr. Cláudio Torres, Dr. Virgílio Lopes, Dr. Santiago Macias e Dr.ª Maria Palma.
Todas as ocorrências detectadas em trabalhos anteriores foram reconfirmadas e nalguns casos,
conforme necessário, relocalizadas e georreferenciadas.
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Relativamente às ocorrências reconfirmadas, algumas destas foram reinterpretadas consoante os
dados observáveis no terreno, o que não invalida, evidentemente, as interpretações prévias
chegando estas a ser em muitas ocasiões corroboradas. Procurou-se, portanto, avançar outras
hipóteses para a interpretação dos sítios. Foi ainda efectuada uma recolha de testemunhos orais
da população quando possível de modo a consubstanciar a interpretação dos sítios etnográficos.
Do ponto de vista estratigráfico, não foram observadas rupturas ou manchas de diferente
tonalidade e/ou material nas camadas estratigráficas observáveis nos perfis naturais.
De modo global e sintético foram assinaladas, além das 38 ocorrências previamente referidas no
EIA, 16 novas ocorrências de cariz etnográfico, nomeadamente abrigos e cercados em desuso de
cronologia diversa.
Além dos elementos com valor etnográfico relativamente reduzido, surgiram indícios cerâmicos
dispersos por todo o terreno e em alguns pontos em grande quantidade e concentrados em áreas
mais ou menos visivelmente delimitadas.
O Relatório da re-prospeção efetuada encontra-se concluído e será também paralelamente
entregue nos serviços da APA, uma vez que foi solicitado na DIA, devendo ser reconduzido para a
DGPC, atual entidade responsável, substituindo assim o IGESPAR. Com base no constante do
relatório e parecer dos autores da re-prospeção, o proponente também procederá ao pedido de
emissão de declaração de que não houve alterações posteriores à informação prestada em AIA,
que após ser recebido, será entregues na APA.

2.4. Novos projectos, existentes ou já aprovados, que possam ter efeitos cumulativos ou
sinergísticos
Não existe qualquer novo projecto, existente ou aprovado, para a área em questão desde a data
de emissão da DIA deste empreendimento (Julho de 2011) com potenciais impactes cumulativos
ou sinergísticos com os associados ao presente empreendimento.

2.5. Outras alterações relevantes no ambiente biofísico ou socioeconómico
Conforme se pode também verificar na apresentação efetuada no anexo fotográfico, composto de
imagens obtidas nos últimos seis meses, desde a data de emissão da DIA deste empreendimento
(Julho de 2011) até à presente data não se verificou qualquer intervenção na sua área de
intervenção, mantendo-se por isso inalteradas as características biofísicas e socioeconómicas
caracterizadas no EIA.
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2.6. Alterações legislativas ou regulamentares relevantes para a aplicação de medidas de
minimização ou compensatórias
No período que mediou entre a data de emissão da DIA deste empreendimento (julho de 2011) e
a presente não foi publicada legislação de recursos hídricos passível de alterar as medidas de
minimização ou compensatórias previstas na DIA.
Não há conhecimento de qualquer outra alteração legislativa ou regulamentar, publicada desde a
data de emissão da DIA deste empreendimento, relevantes para a aplicação de medidas de
minimização ou de compensação, constantes da referida DIA.
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O levantamento fotográfico efetuado com imagens recolhidas nas seguintes datas:
Outubro de 2012 - Fotos obtidas durante a re-prospeção arqueológica.
Abril de 2013 – Fotos obtidas durante uma visita dos promotores e da equipa projetista
encarregada de fazer os projetos de execução, urbanístico, do golfe, do paisagismo, das
infraestruturas e de arquitetura e engenharia dos edifícios.
Junho de 2013 – Fotos obtidas após uma reunião técnica realizada na C. Municipal de Mértola.

A localização das fotos foi efetuada sobre levantamento topográfico conjunto do local do
empreendimento, local da barragem, corredor da adução e caminho de acesso à barragem.

A numeração e direção das fotos, é indicada nos desenhos, pelo seguinte símbolo:

Neste caso, a foto indicada como nº 4 na relação, foi obtida na direção de noroeste.
Dada a área abrangida, os desenhos desdobram-se da seguinte maneira:
Desenho 1/3 – Desenho geral à escala 1:8000
Desenho 2/3 – Desenho desdobrado do local do empreendimento, à escala 1:4000 com
indicação a sombreado, de folhas A4 extraídas do desenho, para representação à escala 1:2000
Desenho 3/3 – Desenho desdobrado do local da barragem, do corredor da adutora e do
caminho de acesso à barragem, à escala 1:4000 com indicação a sombreado, de folhas A4
extraídas do desenho, para representação à escala 1:2000
Folha 1 – Localização das fotos 1, 2, 3, 4, 18, 19 e 20
Folha 2 – Localização das fotos 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13
Folha 3 – Localização das fotos 9, 14, 15, 16 e 17
Folha 4 – Localização da foto 10
Folha 5 – Localização da foto 21
Folha 6 – Localização das fotos 22, 23, 24, 25 e 26
Folha 7 – Localização da foto 27
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As fotos estão condensadas em folhas contendo 3 fotos por página.
Apresenta-se na tabela seguinte e resumidamente, as fotos que assim caraterizam a situação
atual dos locais objeto do projeto de investimento turístico:
1

Entrada atual do local do empreendimento, junto da EM506 vendo-se um curral em muros
de xisto que será preservado, sendo construído junto um centro de interpretação
arqueológica

2

Vista para o lado norte de um atual caminho em zona do aldeamento 1 e dos serviços do
resort, vendo-se ao fundo a zona de entrada do aldeamento 2 e do lado direito a do hotel

3

Junto do curral, vista para o lado nordeste de um atual caminho, vendo-se uma zona a
ocupar com o aldeamento 1 e ao fundo com o campo de golfe

4

Vista da zona baixa do aldeamento 1, vendo-se ao fundo a ribeira da lampreia onde
atualmente existe uma passagem, sendo que do lado direito ficará uma futura ponte

5

Passagem da ribeira da lampreia num dos caminhos atuais, vendo-se ao fundo do lado
esquerdo o local do projetado aldeamento 3 e do golf club house

6

A ribeira da lampreia, no local da futura ponte do arruamento principal norte, entre o
aldeamento 1 e o aldeamento 2

7

Lago natural de nascente, situado em frente do aldeamento 2 e que será integrado no
circuito dos lagos para rega do golfe

8

Parcela de terreno situado a nordeste por tráz do projetado aldeamento 2, plantada com
pinheiros mansos em 2004

9

Caminho atual, sendo que à direita estão projetados os armazéns de apoio ao golfe e do
lado esquerdo se situa o local do aldeamento 3 e subida para o golf club house

10

Atual linha de água junto do perímetro do terreno do empreendimento a noroeste, que será
logicamente mantida e integrada com o percurso do golfe

11

Local do projetado aldeamento 2 localizado a nordeste do terreno do empreendimento,
perto da zona mais alta do aldeamento

12

Vista desde a zona frontal do aldeamento 2 virada para o percurso de golfe, vendo-se ao
fundo o local do projetado aldeamento 1

13

Local do encontro norte da ponte sobre a ribeira da lampreia, vendo-se ao fundo a zona de
implantação do futuro aldeamento 1
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14

Local mais alto do terreno, na localização do golf club house, com vista para noroeste,
vendo-se o local do aldeamento 4 e mais distante o do aldeamento 5

15

Mesmo local da localização do golf club house, mas com vista para sudeste, vendo-se ao
fundo à direita a povoação de Diogo Martins e as zonas dos aldeamentos 1 e 2

16

Local junto do aldeamento 4 no seu ponto mais alto e junto do percurso de golfe, com vista
para nordeste, vendo-se à distância terrenos contíguos ao empreendimento

17

Local do percurso de golfe, vendo-se à distância o percurso da ribeira da lampreia e a
localização do projetado aldeamento 6

18

Ribeira da lampreia, no local da ponte do projetado arruamento sul em zona envolvente de
utilização do percurso de golfe

19

Ribeira da lampreia com o curso que será integralmente mantido tal como a vegetação
nativa que também é visível

20

Local onde se situará a entrada para o aldeamento 1, hotel e zona comercial e desportiva
do resort, com vista para o lado da ribeira da lampreia e do projetada envolvente do golfe

21

Zona junto ao projetado aldeamento 4 no local onde está projetado o lado de chegada da
adutora que liga a barragem de A-da-Gorda ao terreno d empreendimento

22

Vista da ribeira da lampreia para juzante do local em que está projetada a barragem de Ada-Gorda que abastecerá o sistema de rega do percurso de golfe do empreendimento

23

Conjunto edificado e em ruínas do monte de A-da-Gorda, do local de chegada do caminho
de acesso à barragem, que liga à EM506 junto à povoação de Penedos

24

Vista da ribeira da lampreia para montante do local em que está projetada a barragem de
A-da-Gorda, correspondendo à zona a ser ocupada com a albufeira

25

Local de implantação da barragem de terra na ribeira da lampreia, com vista na direção de
montante

26

Local de atual passagem sobre a ribeira da lampreia, ligando o lado de A-da-Gorda para o
lado norte da ribeira na direção de Corredoura, que se localizará a jusante da barragem

27

Vista do local da ribeira da lampreia em que inflete para sudeste na direção do terreno do
empreendimento com vista dos locais de passagem da adutora localizada a norte da
ribeira
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Foto 1 - Entrada

Foto 2 – Entrada. Vista norte

Foto 3 – Entrada. Vista noroeste
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Foto 4 – Aldeamento 1 e Hotel

Foto 5 – Passagem atual

Foto 6 – Futura ponte
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Foto 7 – Lago natural

Foto 8 – Parcela a nordeste

Foto 9 – Subida para club house
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Foto 10 – Linha de água a norte

Foto 11 – Aldeamento 2

Foto 12 – Zona de golfe
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Foto 13 – Ponte lado norte

Foto 14 – Club house noroeste

Foto 15 – Club house sudeste
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Foto 16 – Aldeamento 4

Foto 17 – Aldeamento 6

Foto 18 – Ribeira da Lampreia
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Foto 19 – Ribeira da Lampreia

Foto 20 – Golfe junto de ribeira

Foto 21 – Chegada da adutora
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Foto 22 – Jusante da barragem

Foto 23 – Monta A-da-Gorda

Foto 24 – Futura albufeira
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Foto 25 – Local da barragem

Foto 26 – Passagem sobre ribeira

Foto 27 – Passagem da adutora
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