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

Identificaç
ção
Espiche Campo de Golfe
Fase
F
em que se encontra
A
Anexo
II – pontto 12, f)
Projecto de Execução
o Proje
ecto:
Concelho de Lagos, fregue
esia do Barão de S. João
Espiche Campo de Golfe, S.A
A.
Câmara
C
Municipal de Lagos
Comissão de Coordenação
o e Desenvolvimento
Data: 29 de Março
M
de 2011
1
Regional do Algarve (C
CCDR-Algarve
e)

Decisão:

Declaração de Impac
cte Ambienta
al (DIA) Favorrável Condicio
onada

1.

Apresentaçã
ão junto da Autoridade
A
de AIA de um Plano de Ge
estão Ambienttal
(PGA), no prrazo de 6 mes
ses após a em
missão da DIA
A, o qual deve
erá conter toda
as
as medidas a implementtar para a sa
alvaguarda do
os recursos hídricos,
h
a su
ua
e (quando ap
plicável), as acções de monitorização e de controlo da
d
periodicidade
sua impleme
entação.
As medidas constantes no PGA devem
m ser avaliada
as de dois em
m dois anos pe
ela
Autoridade de
d AIA e Adm
ministração da Região Hidro
ográfica (ARH)) do Algarve, de
forma a procceder ao ajusttamento e/ou revisão
r
das m
mesmas, caso tal se justifiqu
ue.
Em função dos resultado
os que vierem
m a ser obtid
dos, na eventtualidade de se
ma descida acentuada
a
do
os níveis pie
ezométricos na
n zona ou a
verificar um
degradação dos recurso
os hídricos subterrâneos,
s
, devem serr equacionadas
soluções adequadas à su
ua minimizaçã
ão, as quais p
poderão passa
ar pela redução
do volume mensal e anual máximo
os autorizados ou a para
agem total das
extracções em
e situações extremas
e
de rebaixamento
r
dos mesmos.

Con
ndicionantes
s:

Elemen
nto a entregarr
previam
mente ao
licencia
amento:

2.

Apresentaçã
ão junto da Au
utoridade de AIA
A para aprecciação, no pra
azo de um ano
oa
partir da datta de emissão
o da DIA, de um relatório ttécnico onde seja avaliada
a a
possibilidade
e do uso de águas residuais tratadass para a rega
a. Mediante as
conclusões do
d relatório, deverá
d
ser deffinida a soluçção de gestão das origens de
água para a rega que se
e afigurar ma
ais correcta e efectuado um
m programa de
medidas pa
ara a sua implementaçã
ão, que inclu
ua os vários faseamenttos
associados, as respectiv
vas acções de monitoriza
ação e o co
ontrolo da sua
implementaçção. O relatóriio técnico bem
m como o resp
pectivo progra
ama de medidas
devem integrar a revisão do
d PGA.

3.

os Títulos de Utilização doss Recursos Hídricos para os
o lagos afecttos
Obtenção do
à rede hidrog
gráfica.

4.

Obtenção de parecer favorável por parte
p
da Enttidade Region
nal da Reserrva
eto-Lei n.º 73/2
2009, de 31 de
d Março.
Agrícola Naccional, nos terrmos do Decre

5.

Concretizaçã
ão das medid
das de minimização e dos programas de
e monitorização
constantes na
n presente DIA.

1.

Projecto do Edifício
E
do Clu
ubhouse.

2.

Títulos de Utilização
U
dos Recursos Hídricos refe
erentes ao re
ecurso a águ
uas
Subterrânea
as, os quais devem
d
estar devidamente
d
a
adequados às
s exigências da
presente DIA
A. Os termos dos títulos de
e utilização pa
ara os furos a explorar deve
em
ser revistos, de dois em dois anos, em
m conformida
ade com a solução a adopttar
gem de água para rega.
quanto à orig
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Outras con
ndições para licenciamentto ou autoriza
ação do proje
ecto:
Med
didas de min
nimização:
Fase de Construção
1.

Execcutar as seguintes medidass constantes na
n Lista de Medidas
M
de Minimização Ge
erais da Fase de Construçã
ão,
dispo
onível no sítio
o de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente:
A
3, 6 a 8, 20, 24, 2
25, 31 e 50.

2.

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

2.

Reallizar uma pro
ospecção arqu
ueológica sisttemática dos acessos, áre
eas de estale
eiro, depósitos
s temporárioss e
empréstimo de ine
ertes, caso se
e situem fora das
d áreas pros
spectadas.

3.

Procceder ao acom
mpanhamento
o arqueológico
o integral de todas as ope
erações que im
mpliquem mov
vimentações de
terra
as (demoliçõess, desmataçõe
es, escavaçõe
es, terraplenagens, depósittos e empréstimos de inerte
es), não apen
nas
na fa
ase de construção, mas desde
d
as suass fases prepa
aratórias, com
mo a instalaçã
ão de estaleirros, abertura de
caminhos e desm
matação. O acompanhamen
nto deve ser continuado
c
e efectivo
e
pelo q
que, se existir mais que um
ma
frentte de obra a decorrer em sim
multâneo, terá
á de se garanttir o acompanhamento de to
odas as frente
es.
Os resultados ob
btidos no deccurso da prospecção e do acompanha
amento arque
eológico pode
erão determin
nar
tamb
bém a adopçã
ão de medida
as de minimizzação comple
ementares (re
egisto docume
ental e gráfico
o, sondagenss e
esca
avações arque
eológicas, enttre outras). Se
e, na fase de construção ou na fase pre
eparatória, fore
em encontrad
dos
vestígios arqueoló
ógicos, as obras serão susspensas nesse local, ficand
do o arqueólo
ogo obrigado a comunicar de
imed
diato ao Institu
uto de Gestão
o do Patrimóniio Arquitectónico e Arqueoló
ógico (IGESP
PAR) as ocorrê
ências com um
ma
prop
posta de mediidas de minim
mização a imp
plementar sob
b a forma de um relatório preliminar. De
eve ser tido em
e
conssideração que as áreas com
m vestígios arq
queológicos a ser afectadass têm que ser integralmente
e escavadas.

4.

As estruturas
e
arqueológicas qu
ue forem reco
onhecidas durrante o acomp
panhamento a
arqueológico da
d obra devem,
tanto
o quanto posssível e em funçção do valor do
d seu valor patrimonial,
p
ser conservadass in situ, de ta
al forma que não
se degrade o seu estado de con
nservação.

5.

Asse
egurar que os elementos pa
atrimoniais arq
quitectónicos são,
s
tanto qua
anto possível, integrados no
o projecto e allvo
de re
ecuperação pa
aisagística.

6.

Sina
alizar, vedar, registar
r
grafica
amente (dese
enho/topografia e fotografia) e elaborar m
memória desc
critiva (descriçção
de características morfo-funcion
nais, cronolog
gia, estado de conservação e enquadram
mento cénico/p
paisagístico) das
d
ocorrrências patrim
moniais consta
antes na área do projecto, bem
b
como de
e todas aquela
as que possam
m surgir duran
nte
os trrabalhos e que
e se situem a menos de 10
00m da frente de obra e seus acessos, d
de modo a eviitar a passage
em
de maquinaria
m
e pessoal
p
afecto
o aos trabalhoss.

7.

Procceder a um acompanhame
a
ento arqueológico, e respe
ectivo registo gráfico, mem
mória descritiv
va e recolha de
mate
erial etnográficco durante a obra
o
de consttrução do Club
bhouse. Alerta
a-se que nas demolições e implicações no
subssolo deve-se ter
t em consideração as eve
entuais pré-ex
xistências e necessidade de trabalhos co
omplementare
es,
bem como se deve verificar se existem eleme
entos arqueológicos reapro
oveitados.

8.

Procceder a sonda
agens manuaiis de diagnósttico e avaliação em 30m2, localizadas n
nas áreas de Matas Porcass 1
(1), 6 (16) e 7 (17
7), no sentido
o de verificar a ocupação Pré-histórica
P
d
documentada
nos sítios e da
d sua eventu
ual
afecttação pelo pro
ojecto.

9.

Procceder a sonda
agens manuaiss de diagnósttico e avaliaçã
ão em 20m2, localizadas
l
na
as áreas de Matos
M
Brancoss 4
(4), no sentido de verificar a ocupação Mo
oderna docum
mentada nos sítios e da ssua eventual afectação pe
elo
proje
ecto.

10. Resttringir a circula
ação de máqu
uinas e equipa
amentos a zonas previame
ente delimitada
as evitando as
s zonas em que
a ca
apacidade de
e infiltração é maior (form
mações carsifficadas). Devvem prevaleccer os caminhos e acesssos
existtentes. A deposição tempo
orária de conssumíveis e de
e outros materriais necessárrios à constru
ução do edifíccio,
deve
erão ser acond
dicionados adequadamente
e e afastado das linhas de água.
á
11. Limittar os trabalho
os inerentes à construção do
d Clubhouse às zonas prevviamente dem
marcadas e, prreferencialmen
nte
deco
orrer durante o mais breve período
p
de tem
mpo possível, evitando os períodos
p
de maior precipitaç
ção.
12. A de
esmatação/lim
mpeza do solo e as escavaçções (alicerce
es) para a con
nstrução do C
Clubhouse dev
verão processa
arse nos períodos de
d menor preccipitação. Apóss o final dos trabalhos, devve efectuar-se a imediata re
eposição do so
olo
e a sua cobertura
a com terra vegetal,
v
bem como
c
a planta
ação de arbu
ustos/árvores de espécies autóctones,
a
n
nos
espa
aços verdes da
a envolvente.
13. Nas áreas em que se possa ve
erificar alguma destabilizaç
ção dos solos, junto ao Clu
ubhouse, deve
em ser tomad
das
medidas de conte
enção por méttodos físicos que
q permitam
m evitar processsos erosivos, em particula
ar se verificare
em
perío
odos de chuva
a com alguma
a intensidade.
14. As operações
o
inerentes à consstrução do Clu
ubhouse deverão ser limitad
das, espacial e temporalme
ente, ao mínim
mo
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indisspensável à sua realização
o. Os trabalhos devem obedecer a um plano
p
prévio d
das terras a movimentar
m
e ao
destino a dar aos materiais retirados, a fim de
d reduzir a área
á
de interve
enção ao estrritamente necessário e limittar
ao in
ndispensável estas acções. As acções de
d construção
o devem ser executadas
e
fora do período
o reprodutor das
d
espé
écies faunísticcas de maior in
nteresse (entrre Março e Julho).
15. Tran
nsplantar para
a locais apro
opriados dentro da proprie
edade as árvvores a afecttar que ocorrrem na área a
interrvencionar.
16. Utilizzar vegetação
o autóctone no
os trabalhos de
e renaturalização das zonass envolventess ao Clubhous
se.
17. Presservar as árvo
ores de maio
or porte existe
entes na prop
priedade, atra
avés de poda
as e limpezas
s regulares que
perm
mitam melhor o seu estado e potenciar um crescimento mais saudá
ável, com desttaque para os sete elementtos
de Quercus
Q
suberr (sobreiros).
18. Incre
ementar a plantação de espécies
e
arbó
óreas e arbu
ustivas autócttones (tais co
omo amendo
oeiras, oliveira
as,
figue
eiras, azinheira
as, carrascos)) no campo de
e golfe.
19. Reco
orrer, caso se
e afigure adequado, à utilização das ins
stalações da Casa de Man
nutenção para
a apoio à obra,
evita
ando a localiza
ação de infra-e
estruturas de apoio nas pro
oximidades.
20. Deve
em ser utiliza
ados materiaiss e práticas de
d construção
o consistentess com a tradição regional,, adequadas às
características rurrais do Barrocal Algarvio.
21. As terras proven
nientes das escavações
e
e aterros dev
vem ser utilizzadas na mo
odelação finall dos jardins da
envo
olvente do Club
bhouse.
22. Procceder ao even
ntual armazen
namento de combustíveis
c
necessários à alimentação
o da maquina
aria utilizada na
fase de construçã
ão, em infra-esstruturas espe
ecíficas, imperrmeabilizadas e com retençã
ão de derrame
es.
23. Todo
os os resídu
uos – perigo
osos e não perigosos – deverão serr separados pelas diferentes tipologia
as,
enca
aminhados pa
ara operadoress devidamente
e licenciados para lhes con
nferir o transpo
orte e destino final adequad
do,
dand
do cumprimen
nto à legislação em vigor.
Fase de Exploração
24. Prom
mover activida
ades (com escolas,
e
associações ambientalistas e outras entida
ades locais e regionais) de
senssibilização e dar
d a conheccer, não só o campo de golfe,
g
como também
t
as p
práticas de ge
estão ambien
ntal
dese
envolvidas.
25. No âmbito
â
da gesstão dos lagoss, deve ser ma
antido o nível da água den
ntro dos limitess necessários
s à permanênccia
do efeito
e
de “confforto térmico” (embora muitto ligeiro) e à permanência
a de água sufficiente para proporcionar
p
u
um
espe
elho de água, livre de vegettação, no seu interior.
26. Nos locais que se
e verifique instabilidade da
as características dos solo
os por processos de erosã
ão (por exemp
plo
avesssos não pavimentados), deve
d
procederr-se a uma in
ntervenção rápida e adequ
uada sobre os
s mesmos, co
om
vista
a ao restabeleccimento do se
eu equilíbrio.
27. Gara
antir um uso eficiente
e
da ág
gua de modo a que os cons
sumos sejam reduzidos ao mínimo possíível, quer para
aa
manutenção e reg
ga do campo de
d golfe quer dos espaços verdes, e devverão ser cum
mpridas as reco
omendações da
ARH
H Algarve, exp
pressas nas liicenças das captações,
c
de
esignadamente
e no que se rrefere aos volumes extraíd
dos
para
a o efeito.
28. Implementar um Programa
P
de Rega diferencciado e adapttado convenie
entemente a ccada cultura de relva utilizada
nas várias
v
áreas de
d jogo do cam
mpo de golfe.
29. Implementar um plano
p
de utilizzação rotativa
a das captaçõ
ões existentess na proprieda
ade e mensalmente proced
der
aos registos de nííveis piezométricos dessas captações (P
PSV1, PSV2 e PSV3) e do p
piezómetro (P
PSV4). Do pon
nto
de vista
v
quantitativo dever-se-á
á proceder ao
o registo diário
o dos volumess captados em
m cada captaç
ção destinada
aà
rega
a (PSV1, PSV2
2 e PSV3). A análise das variações dos níveis piezom
métricos e nos volumes capttados permitirrão
acom
mpanhar a evo
olução do com
mportamento do
d sistema aq
quífero com ass necessidade
es de rega do campo de go
olfe
e desta forma ava
aliar a adequab
bilidade das medidas
m
e a ne
ecessidade de
e actuação.
30. Utilizzar equipamentos de apoio
o à gestão da
a rega (senso
ores de humiidade do solo
o, estação me
eteorológica) na
medida em que oss dados meteo
orológicos (evvapotranspiraç
ção, vento, pre
ecipitação, en
ntre outros) e de
d humidade do
solo, facultados por
p estes equipamentos contribuam
c
pa
ara uma análise real das necessidades de água dos
d
relva
ados e conseq
quentemente permite
p
ajusta
ar o programa de rega, leva
ando a que se regue unicam
mente de acorrdo
com as necessida
ades efectivas do relvado.
31. Procceder periodica
amente à man
nutenção do sistema
s
de dre
enagem e de rega.
r
32. Gara
antir o tratam
mento adequad
do das águass resultantes da lavagem das máquina
as e equipame
entos afectoss à
manutenção do campo
c
de gollfe, bem como realizar a manutenção
m
d
dos
órgãos de tratamento do Sistema de
Pág. 3 de
d 11
Rua de O Século, 51 1200-433 Lis
sboa

Telefones: 21 323 25 00 Fax: 21 323 16 58

MINISTÉRIO
I
DO
O AMBIENTE
E E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓR
RIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente
Lava
agem das máq
quinas para asssegurar o seu correcto fun
ncionamento.
33. Procceder à limpezza e desobstru
ução periódica
a das linhas de
d água, à verrificação e manutenção da estabilidade
e
d
das
marg
gens dos lago
os e à manute
enção da rede
e de drenagem
m superficial artificial
a
e natu
ural, resultante
e da modelaçção
do te
erreno.
34. Gara
antir a limpezza regular do
os lagos de modo
m
a gara
antir a funcion
nalidade dos mesmos e evitar
e
riscos de
inundação. Após a ocorrência deste fenóme
eno extremo, é essencial prroceder-se à verificação da
as condições de
funcionamento do
os lagos e infra
a-estruturas asssociadas parra que seja reposta a capaccidade de vazã
ão.
35. Procceder à monittorização do assoreamento
a
o após fenómenos de cheias, sendo qu
ue durante ess
sas ocorrênciias
deve
e ser efectuad
da uma avaliaçção do compo
ortamento da rede
r
de drena
agem instalada
a e o registo do
d nível máxim
mo
da superfície da água.
á
36. Efecctuar a aplicação de fertilizzantes e de fitofármacos
f
através
a
de um
m planeamen
nto e controlo
o adequado aos
a
prod
dutos utilizado
os e frequênccias de aplicação. Sempre que possívell, utilizar meio
os mecânicos
s no combate
e a
prag
gas e doençass, promovend
do deste modo uma manutenção preventiva em detrrimento de um
ma manutenção
curativa (aplicação de fitofárma
acos). Os produtos auxiliarres dos relvad
dos a aplicar, deverão ser apenas
a
aquelles
que se encontram
m homologado
os e devem ser
s acompanhados pela re
espectiva Fich
ha de Dados de Segurançça,
deve
endo estes se
er aplicados qu
uando as cond
dições meteorológicas o pe
ermitam (não aplicar durantte períodos co
om
chuvva ou ventos fo
ortes ou quan
ndo se prevê pluviosidade
p
in
ntensa/ventos nas próximass 24 – 48 hora
as).
37. Dar continuidade à monitorizaçção do Plano de
d Manutençã
ão, do qual fazz parte o Plan
no de Fertiliza
ação, bem com
mo
p
de Prrotecção Integ
grada, substittuindo a utilização de quím
micos por meios de mecân
nicos, genéticcos
às práticas
(esco
olha de relvass e vegetação adaptadas ao
o clima local) e biológicos (p
promovendo o aparecimento
o de predadorres
das pragas).
38. Nas zonas de ma
aior declive e mais vulnerráveis à erosã
ão natural do
os solos e à a
acção das ch
huvas, deve ser
s
reforrçada a cobertura arbustiva das seguintes áreas: tra
ajecto dos fair
irways no burraco n.º 8 (lad
do direito) e do
bura
aco n.º 13 (lado esquerdo) e na encosta próxima
p
ao grreen do buraco
o n.º 12. Para
a o efeito deve
em ser utilizad
das
as seguintes
s
esp
pécies: Cytisu
us multiflorus (Giesta bran
nca); Myrtus communis (M
Murta); Philly
yrea angustifo
olia
(Len
ntisco); Pistaccia lentiscus (Aroeira);
(
Que
ercus cocciferra (Carrasco); Rhamnus a
alaternus (San
nguinho - dass sebe
es); Teucrium
m fruticans; (S
Sargaço-brancco); Viburnum
m tinus (Folh
hado); Cratae
egus monogyn
na (Pirliteiro) e
Neriu
um oleander (Loendro).
(
39. Nas proximidadess (não nas margens)
m
dos lagos (L10 e L18), deve proceder-se
p
à plantação de um “contorrno
arbu
ustivo” contribuindo este como uma barre
eira para miniimizar os efeittos de arrasta
amento de solo em eventua
ais
situa
ações de inundação, em fenómenos naturais
n
de erosão,
e
e tam
mbém, como buffer para a filtragem das
d
even
ntuais escorrê
ências de água
as provenienttes das áreas de jogo existtentes próxima
as das marge
ens (buracos n.º
10 e 18).
40. Nas margens doss lagos, principalmente do lago
l
de rega (L1) e lagos (L10
(
e L18), d
devem ser criiadas condiçõ
ões
para
a o crescimentto da vegetação emergente
e (como a Typ
pha latifolia (ta
abúa)), que co
onstitui alimen
nto, e um habitat
prop
pício à nidificaçção de aves, com
c
destaque
e para a avifau
una.
41. Procceder à instalação de ninh
hos artificiais para aves ins
sectívoras, so
obretudo no in
nterior das árreas com maior
denssidade de vegetação.
da de utilizad
dores nas zon
nas propostas
s para floresta
ação, recorre
endo-se a seb
bes e vedaçõ
ões
42. Interrditar a entrad
apro
opriadas para o efeito.
ação de painé
éis ao longo do
d percurso de
e golfe com in
nformação eco
ologicamente relevante sob
bre
43. Procceder à coloca
as espécies
e
da fauna e de flora ocorren
ntes, no sentido de sensibilizar os utilizadores do campo para a
preservação dos valores
v
em pre
esença.
44. Colo
ocar pequenass lombas nos acessos denttro da área do
o empreendimento, e limitarr a velocidade
e a 30 km/h, nos
n
locaiis considerados como corrredores de pa
assagem de anfíbios,
a
nom
meadamente e
entre os lagos
s artificiais e as
área
as de golfe.
45. Manter ou instalarr nas áreas ve
erdes de enqu
uadramento, troncos
t
de árvvores mortas ou estruturas de pedra solta,
de modo
m
a provide
enciar novas áreas
á
de refúg
gio e abrigos às
à espécies fa
aunísticas oco
orrentes (sobre
etudo répteis)..
46. Procceder à constrrução de maro
ouços, túneis e tocas artificia
ais, associado
os a comedouros.
47. Asse
egurar a elab
boração de um
u plano de manutenção das máquina
as do campo
o de golfe (co
om motores de
combustão interna
a).
48. Procceder à asperssão periódica com água, du
urante os períodos secos e sempre que necessário, dos
d acessos em
e
terra
a batida existe
entes no camp
po de golfe.
49. Procceder à melho
oria e beneficiiação do Parq
que de Resídu
uos existente na Casa de Manutenção, para o correccto
Pág. 4 de
d 11
Rua de O Século, 51 1200-433 Lis
sboa

Telefones: 21 323 25 00 Fax: 21 323 16 58

MINISTÉRIO
I
DO
O AMBIENTE
E E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓR
RIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente
arma
azenamento temporário
t
do
os resíduos, o qual deve co
ontemplar áre
eas impermea
abilizadas, bac
cia de retençã
ão,
cobe
ertura e sinalizzação adequa
ada e acesso restrito.
r
50. Procceder à melho
oria e beneficia
ação do local de armazena
amento de ferrtilizantes e fito
ofármacos, pe
elo que deverrão
ser criadas
c
infra-e
estruturas esp
pecíficas, isola
adas, com ventilação adequada e com rretenção de derrames.
d
Esttas
infra-estruturas de
evem cumprir com
c
os todoss os requisito
os legais e norrmas de segu
urança aplicáv
veis.
51. Subm
meter os efluentes resultantes da lavag
gem dos equipamentos (S
Sistema de La
avagem) a tra
atamento prévvio
antes de serem alancados
a
noss colectores municipais
m
de águas residu
uais. O sistem
ma de lavagem
m deve incluirr a
filtragem, decanta
ação e separaçção de óleos.
52. Procceder ao arma
azenamento de
d combustíve
eis em infra-e
estruturas específicas, com capacidade de
d retenção de
derra
ames e c o m sistema de alarme de fu
ugas, e m cum
mprimento com
m os requisito
os legais aplicá
áveis.
Progrramas de monitorização:
Os relató
órios de monitorização devvem ser apre
esentados à autoridade
a
de AIA, respeita
ando a estruttura prevista no
Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de
d 2 de Abril.
1.

Factores Edafo-C
Climáticos

A saliniza
ação dos solo
os deve ser de
evidamente monitorizada,
m
pelo
p
que deve
e ser analisad
da (pelo meno
os anualmente
ee
durante o Verão) a co
ondutividade dos
d solos e a concentração
o do ião sódio
o (Na+). As am
mostras devem
m ser recolhid
das
em várioss locais do ca
ampo de golfe,, assegurando
o a representa
atividade da amostra e perm
mitindo avaliarr o fenómeno da
salinizaçã
ão por tipolog
gia de áreas de
e campo (por exemplo, fairrway e greens) e por características do substrato do so
olo
(calcárioss dolomíticos e solos aluvio
onares do Barrranco de Mata
a Porcas).
Deve igu
ualmente dar-sse continuidad
de à implementação e mon
nitorização do
o Plano de Ma
anutenção, qu
ue inclui o Plano
de Fertiliização. Este Plano deve abranger
a
a arrticulação entre as necesssidades nutritivvas, com a precipitação
p
e a
frequência e quantitativvos de rega, de
d modo a aju
ustar as efectiv
vas necessida
ades de nutriçção do solo à programação
p
da
fertilizaçã
ão e à tipolog
gia e quantida
ades dos maccronutrientes (por exemplo
o, azoto, fósfo
oro, potássio).. Deve preverr a
realizaçã
ão de análisess aos solos (nutrientes e salinidade) e foliares, com
m periodicida
ade mínima anual,
a
sendo os
resultado
os destes conssiderados com
mo inputs para a elaboração do respectivo
o Plano de Ferrtilização.
2.

Rec
cursos Hídricos Subterrân
neos e Superfficiais (Aspec
ctos Quantita
ativos e Qualiitativos)

Sem pre
ejuízo do que
e vier a ser aprovado
a
no âmbito do PGA,
P
este pro
ograma tem como objectiv
vo assegurarr o
cumprime
ento dos requ
uisitos legais e contribuir pa
ara a optimização da gestão
o dos recurso
os hídricos existentes, atravvés
de ensaios físico-químicos e bioló
ógicos realiza
ados em laboratório devid
damente acre
editado para o efeito. De
eve
assegura
ar o seguinte a concretizaçã
ão dos seguinttes aspectos:
Monitorizaçã
ão da qualida
ade das águas
s subterrânea
as destinadas à rega (Cap
ptações)
(Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98)
pH, Condutividade,
C
, Sulfatos, Cloretos, Nitrito
os, Nitratos, Fósforo Tota
al,
Ensaios:
Potásssio, Magnésio, Carbonattos, Sódio, Azoto Amon
niacal, Cálcio
o,
Bicarb
bonatos, Pesticidas.
Trimesstral (1º e 2º anos
a
na fase de
d exploração
o) e posteriorm
mente a data e
Frequência de
e amostragem
m:
media
ante os resulta
ados obtidos passa
p
a semesstral
Monitorizaçã
ão da qualida
ade das águas
s superficiais
s destinadas à rega (Lago
o de Rega)
(Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98)
pH, Salinidade,
S
Su
ulfatos, Clorettos, Nitratos, Azoto Amon
niacal, Fósforo
Total, Fosfatos, Potássio,
P
Carê
ência Bioquím
mica de Oxig
génio (CBO5),
)
Ensaios:
Cloroffila a, Ferro, Magnésio, Co
ondutividade, Carbonatos, Sódio, Cálcio
o,
Bicarb
bonatos, Sólidos Suspensoss Totais (SST)), Oxigénio Dissolvido.
Trimesstral (1º e 2º anos
a
na fase de
d exploração
o) e posteriorm
mente a data e
Frequência de
e amostragem
m:
media
ante os resulta
ados obtidos passa
p
a semesstral
Monitorizaçã
ão da qualida
ade das águas
s superficiais
s (Lagos)
(Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98)
pH, Salinidade,
S
Clo
oretos, Sulfato
os, Fosfatos, Nitratos, Azo
oto Amoniaca
al,
Ensaios:
Fósforo Total, Cloro
ofila a, Oxigén
nio Dissolvido,, Condutividad
de, SST.
Trimestral (1º ano na fase de exploração) e posteriorme
ente a data e
Frequência de
e amostragem
m:
media
ante os resulta
ados obtidos passa
p
a semesstral
Monitorizaç
ção dos Lixiviiados
Parâmetro:
Frequência de
e amostragem
m:

pH, Condutividade
C
a 20o, Sulfato
os, Cloretos, Nitratos, Carb
bono Orgânico
Total
Trimesstral (1º e 2º anos
a
na fase de
d exploração
o) e posteriorm
mente a data e
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ante os resulta
ados obtidos passa
p
a semesstral
Dar conttinuidade à Monitorização
M
o da Qualida
ade das Água
as Residuais
s do Sistema de Lavagem
m das máquin
nas
afectas à manutenção do campo de
e golfe, para asssegurar o cumprimento do
os requisitos le
egais:
Monitorizaç
ção da qualida
ade das água
as residuais (Sistema
(
de Lavagem
L
das
s máquinas)
Parâmetro:
pH, SS
ST, Carência Química de Oxigénio
O
(CQO
O), CBO5 e Óle
eos Minerais
Frequência de
e amostragem
m:
Semestral
Devem ser
s estabeleccidos Indicado
ores de Dese
empenho que reflictam o comportamen
c
nto e evolução dos recurssos
hídricos, na sua verte
ente qualitativa
a (resultados analíticos da água e dos solos) e quan
ntitativa (regis
stos mensais de
níveis pie
ezométricos e diários dos vo
olumes de água captados), entre outros indicadores de
e desempenho ambiental.
O Plano de Rega do “Espiche
“
Cam
mpo de Golfe” deve abrange
er os trabalho
os de inspecçã
ão periódica dos
d sistemas de
drenagen
ns, sistema de
e rega e equip
pamentos hidrá
áulicos (bomb
bagens).
O Progra
ama de Monittorização da Qualidade
Q
e Quantidade
Q
da
a Água Subte
errânea (a inte
egrar no PGA
A), para além do
acima refferido, deve ainda
a
contemp
plar a análise dos pesticidas
s eventualmen
nte utilizados na água dos lagos; por outtro
lado deve
e proceder à monitorização
m
o contínua do nível piezomé
étrico, através da instalação
o de sensores automáticos de
medição do nível da ág
gua e de contadores nos fu
uros.
Saliente--se que o sen
nsor de mediçção de níveis de água insta
alado no furo PSV4 se enccontra muito próximo
p
de um
ma
captação
o que está frrequentemente
e em extracçção, pelo que
e, para deterrminar uma e
eventual deprressão do nívvel
piezométtrico na zona do
d campo de golfe, terão de
e ser construíd
dos, no mínim
mo dois piezóm
metros (caso não
n existam), na
envolven
nte do campo de golfe, para monitorizaçção contínua dos níveis piezométricos, cuja localização terá de ser
s
identifica
ada no PGA.
A monito
orização da zo
ona não saturada apresen
ntada no Estudo de Impactte Ambiental (EIA) deverá continuar a ser
s
efectuada
a em alguns pontos. Estess deverão serr identificados no PGA, de modo a que se verifique uma
u
distribuiçção
relativam
mente uniforme sobre o ca
ampo de golfe
e, dando prefferência aos pontos que sse situam em
m zonas onde
e a
adubação
o poderá ser mais
m
intensa.
O PGA deverá
d
determ
minar que todo
os os resultado
os referentes à monitorizaçção acima refe
erida terão de
e ser enviadoss à
Autoridad
de de AIA e à ARH do Algarve, com perio
odicidade men
nsal.
3.

Eco
ossistemas

Devem ser
s elaboradoss Planos de Gestão
G
dos La
agos que perm
mitam a regula
ar verificação da sua comp
posição químicca,
nível de águas, composição faunísstica e florísticca, no sentido
o de maximiza
ar o interesse
e biológico e paisagístico
p
d
dos
lagos.
Este prog
grama deve abranger
a
a mo
onitorização das
d espécies de fauna exisstentes no “Espiche Campo de Golfe”. No
N
que resp
peita à avifau
una, deverá ser
s elaborado e implementtado um prog
grama de monitorização pa
ara um período
mínimo de
d três anos, com incidência na época de
d reprodução
o e no Inverno
o. No caso do
os répteis e an
nfíbios, deverrão
ser efectuados levanta
amentos sistem
máticos no terreno, de mod
do a conhecerr a evolução d
da composição
o específica das
d
respectivvas comunidad
des.
4.

Pais
sagem

Deve ser assegurada
a a contagem anual de esspécies arbóre
eas, na área de intervenção das linhas
s de jogo (árrea
intervenccionada) e num
ma faixa conssiderando o Plano de Planta
ações e Seme
enteiras e o Plano de Paisa
agismo. No ca
aso
de se verificar a morte
e de espécies, estas devem
m ser repostas
s de forma a manter
m
(e se p
possível incrementar) o maior
número de
d elementos de vegetação
o no campo de
e golfe, promo
ovendo o seu valor
v
paisagístico.
5.

Amb
biente Sonorro

Deve se
er implementa
ado um progrrama que pe
ermita monitorar os níveiss de ruído ge
erados pelas actividades de
manutenção dos relvados e pelo acréscimo de trá
áfego rodoviárrio associado à exploração do campo de golfe, com um
ma
periodicid
dade anual e pelo menoss durante em período de 3 anos. Este
e programa d
deve incluir a verificação do
cumprime
ento dos valorres limite de potência
p
sonorra estabelecid
dos na legislaçção em vigor p
para as máquinas de corte de
relva a uttilizar.
6.

Res
síduos

O progra
ama de mon
nitorização e de gestão dos
d
resíduos, para as fasses de consttrução, de ex
xploração e de
desactiva
ação, deve contemplar:


Qua
antificação do
os resíduos produzidos,
p
cla
assificando-os
s quanto ao código LER, perigosidade
e, condições de
armazenagem tem
mporária e de
estino final; de
everá ainda inc
cluir registo de
e eventuais in
ncidentes que possam ocorrrer
na gestão
g
dos me
esmos.



O cu
umprimento da
d legislação quanto
q
à exisstência de auto
orizações, guias de transpo
orte e registo de resíduos no
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SIRA
APA – Sistem
ma Integrado de
d Registo da Agência
A
Portu
uguesa do Am
mbiente.


Os resíduos pro
oduzidos na construção do
d campo de
e golfe e qu
ue devem se
er objecto do
o programa de
mon
nitorização e de
d gestão são
o todos os resíduos produziidos no campo
o de golfe, inccluindo os res
síduos indicados
com
m o símbolo «**» conforme disposto
d
na Po
ortaria n.º 209
9/2004, de 3 de
d Março e qu
ue são conside
erados resídu
uos
perig
gosos:
-

Resíduos de
e óleos hidráulicos e de mottor, LER 13 01
1 10* e Ler 13
3 02 05*;

-

Resíduos bio
odegradáveis, LER 20 02 01;
0

-

Terras e ped
dras, LER 20 02
0 02;

-

Resíduos de
e embalagem de papel e cartão;
c
plástico
o; madeira; metal;
m
mistura de embalagens; embalage
ens
contendo ou
u contaminada
as por resíduo
os de substânc
cias perigosass - LER 15 01 01/02/03/04/0
06/10*;

-

Resíduos de
e construção e demolição - Betão; tijolo
os; ladrilhos, telhas
t
e mate
eriais cerâmico
os - LER 17 01
01/02/03 e LER
L
17 09 04
4, Madeira; Vidro, Plástico - LER 17 02 01/02/03, Missturas betuminosas contendo
alcatrão - LE
ER 17 03 01*, Mistura de metais - LER 17
7 04 07;

-

Resíduos de
e óleos sintéticcos de motore
es, transmissõ
ões e lubrificaçção usados, L
LER 13 02 06*;

-

Resíduos ab
bsorventes, materiais filtrantes e panos de
d limpeza con
ntaminados po
or substâncias
s perigosas LE
ER
15 02 02*;

-

Filtros de óle
eo LER 16 01 07*;

-

Acumuladorres de chumbo
o LER 16 06 01*;
0

-

Pneus usado
os LER 16 01 03;

-

Sucata LER 16 01 99.

No entan
nto, existem tiipologias de resíduos
r
e mo
odos de gestã
ão exclusivam
mente associados à fase de
e exploração do
empreendimento, parra os quais deverá ser dada espec
cial atenção nomeadamen
nte os resíd
duos recolhid
dos
selectivamente, Papel e Cartão; Vid
dro; Plásticos e Metais – LER 2001 01/02
2/39/40. As em
mbalagens sem
m contaminaçção
por subsstâncias perig
gosas poderão
o ser valoriza
adas e deverrá ser efectuada a separa
ação por matteriais (plásticco,
papel/carrtão, metal) e procede-se à sua deposição em Ecopo
ontos. As emb
balagens conta
aminadas (pro
odutos químiccos
de manutenção dos ca
ampos de golffe) devem serr entregues ao
o fornecedor, com a finalida
ade de serem reutilizados. Na
N
impossib
bilidade deste procedimento
o, deve garantiir-se que as embalagens sã
ão geridas com
mo resíduos perigosos.
p
Os resíd
duos produzid
dos durante a fase de desactivação vã
ão ser semellhantes aos identificados para a fase de
construçã
ão, uma vez que
q compreen
ndem aspecto
os relacionado
os com cuidados adoptar n
na obra, pelo que deverá ser
s
cumprido
o o mesmo Pla
ano de Gestão
o apresentado
o para a fase de
d construção
o.
Devem ainda
a
criar-se
e Indicadoress de Gestão baseados na
n lista de in
ndicadores propostos para
a avaliação de
desempe
enho ambienta
al de camposs de golfe na
a Europa do programa “Co
ommitted to G
Green – New
w Environmen
ntal
Managem
ment Tools fo
or Golf Courses”, com o objectivo
o
de se possuírem números con
ncretos sobre a produção de
resíduos não perigoso
os e perigososs durante a fa
ase de explora
ação do proje
ecto em estudo. Estes indic
cadores servirrão
para, ao nível da pro
odução e gesttão de resídu
uos, se conse
eguir avaliar a evolução do
o desempenh
ho ambiental do
projecto e na definição
o de objectivoss de melhoria..
Plano de Des
sactivação:
No último
o ano de explo
oração, ou se
empre que oco
orrer o desmantelamento de
e alguma com
mponente do projecto
p
ou parte
de algum
ma infra-estrrutura, deverá
á ser aprese
entado junto da Autorida
ade de AIA o Plano de
e Desactivaçção
pormeno
orizado, que co
ontenha entre outros eleme
entos, os seguintes:
a.

So
olução final de
e requalificaçã
ão da área e acessos
a
assoc
ciados, a quall deve ser com
mpatível com os instrumenttos
de
e gestão territo
orial e com o quadro
q
legal então
e
em vigorr;

b.

Accções de desm
mantelamento;

c.

De
estino a dar a todos os elem
mentos retirados;

d.

Plano de recupe
eração final de
e todas as áre
eas em causa.
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Validade da DIA
A:
Entidade
e de verificaç
ção da
DIA:

d Março de 2013
29 de
Auto
oridade de AIA
A

O Sec
cretário de Esttado do Ambie
ente

A
Assinatura:

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

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

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

•

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

•

al do Estudo de Impacte Ambiental
A
(EIA
A) de forma a avaliar a sua
Análise globa
conformidade
e, tendo em co
onsideração as
a disposiçõess do art.º 12.ºº do Decreto-L
Lei
n.º 69/2000, de
d 3 de Maio.

•

Solicitação de
e elementos adicionais
a
a 29.07.2010,
2
ao
o abrigo do n.º 6 do art.º 13
3.º
do Decreto-Lei n.º 69/2000
0, de 3 de Maio, alterado pe
elo Decreto-Lei n.º 197/200
05,
embro. Entrega
a a 10.11.2010 dos elemen
ntos adicionais
s solicitados.
de 8 de Nove

•

Deliberação sobre
s
a conforrmidade do EIIA a 22.11.201
10.

•

Solicitação de
e pareceres a 23.11.2010 às
à seguintes entidades externas: Direcção
Regional de Agricultura
A
e Pescas do Algarve (DRAP-Alagrve), Águas do Algarvve,
Direcção Geral de Energ
gia e Geologiia (DGEG), T
Turismo de Portugal
P
(TP) e
D
de Po
ortugal.
Instituto do Desporto

•

Realização da Consulta Pública, a quall decorreu durante um período de 25 dias
2
e término
o a 18 de Jane
eiro de 2011.
úteis, com iníício a 15 de Dezembro de 2010

•

Realização de
d uma visitta de reconh
hecimento ao
o local de implantação do
empreendime
ento efectuada
a no dia 11 Ja
aneiro de 201
11, onde estiv
veram presenttes
representante
es do projectis
sta e da empresa responsá
ável pelo EIA, do proponen
nte
e os represen
ntantes da CA
A.

•

Elaboração do parecer da CA.

•

d proposta de
e DIA e envio
o para a tutela
a (registo de entrada
e
n.º 86
69,
Elaboração da
de 14 de Marrço de 2011).

•

Emissão da DIA.
D

Resu
umo dos pare
eceres externo
os
•

O TP destaccou os impacttes positivos significativos
s
inerentes à in
nstalação desste
equipamento para o sector do turismo, considerando
c
que o projectto constitui um
ma
niciativa susc
ceptível de attrair um segm
mento de me
ercado alto, ao
importante in
mesmo tempo
o que contribu
ui para o aume
ento da receita, promovend
do o aumento do
tempo de esttadia dos turistas, aumenta
ando a diverssificação da oferta
o
turística
a e
contribuindo para o comba
ate à sazonalidade. Salientou ainda o intteresse turístico
ação deste pro
ojecto, em co
onvergência co
om os objectivos enunciados
da concretiza
no Plano Esttratégico Naciional do Turissmo (Resoluçã
ão do Conselho de Ministrros
n.º 53/2007, de
d 4 de Abril).
Fez ainda algumas sug
gestões no que se reffere ao conteúdo do EIA
E
nte no que se
s refere às medidas de
e Minimização
o e Planos de
nomeadamen
Monitorização
o sugerindo que
q
para além da monitorização periódica, durante a
fase de exp
ploração, das
s taxas de ocupação d
do campo de
e golfe e dos
apartamentoss turísticos, sejam ainda previstos um
m plano de desactivação e
encerramento
o e um pla
ano de recu
uperação da área interv
vencionada, na
eventualidade
e de se atingirr a fase de de
esactivação.

•

A DRAP-Ala
agarve consid
derou que o EIA não sse encontrav
va devidamen
nte
fundamentado, tendo em conta que n
não apresenta
a alternativas de localização
a
entre outros aspectos.

A inexistência de alternativas de
d localização
o justifica-se p
pelo facto do campo de go
olfe
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em apreço
a
já se encontrar
e
impla
antado no terrreno.
•

A DGEG refe
eriu não haver sobreposiçã
ão da área de estudo com áreas afectass a
recursos geo
ológicos, com direitos concedidos ou requeridos, pe
elo que não vê
inconveniente
e na implemen
ntação do projjecto em caussa.

A presente
p
DIA tomou em consideração
o todas as p
posições e recomendaçõ
r
ões
exprressas nos pareceres receb
bidos.

Resumo
o do resultad
do da
consulta
a pública:

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

A em
missão da pre
esente DIA é fundamentada
f
a no teor do P
Parecer Final da
d Comissão de
Avalliação (CA) e na respectiv
va proposta da
d autoridade
e de AIA, destacando-se de
segu
uida os princip
pais aspectos que a justifica
am.
O prrojecto do “Esspiche Campo
o de Golfe” visa
v
a implanttação e regula
arização de um
u
campo de golfe de
d 18 buracos
s, já construíd
do, e respectivvas infra-estru
uturas de apo
oio,
sem componente urbanística, abrangendo
a
um
ma área total com cerca de
e 40 ha, inserida
num
ma propriedade
e de 80 ha. O projecto en
ncontra-se asssim actualmente em fase de
exploração (sem abertura
a
ao pu
ublico).
O prrojecto localiza-se fora da faixa
f
litoral, en
ntre a EN 125
5 e a Via do In
nfante, vindo de
enco
ontro aos ob
bjectivos estra
atégicos do modelo
m
territo
orial do Plan
no Regional de
Orde
enamento do Território (P
PROT) Algarve
e e em convvergência com
m os objectivvos
enun
nciados no Plano Estratégico Nacional do
d Turismo (P
PENT), que ap
ponta o Algarrve
como uma das regiões
r
prioritárias para in
nvestimento n
no golfe e co
omo um secttor
priorritário para a diversificaçã
ão da activida
ade turística e reforço do segmento que
inverte o ciclo da sazonalidade
s
do produto so
ol e mar.

Razões de facto e de
direito que justificam a
decisão::

A im
mplantação do projecto co
ontempla dua
as fases de desenvolvime
ento: a 1ª fa
ase
enco
ontra-se actua
almente conclu
uída e inclui a construção e manutenção dos 18 buraccos
do campo
c
de go
olfe, do camp
po de treino (driving
(
range
e), dos acess
sos e caminhos
(bug
ggy path) e do
d edifício de apoio à man
nutenção (Ca
asa de Manuttenção). Integ
gra
ainda projectos de infra-estru
uturas associiadas à consstrução do campo,
c
que se
enco
ontram igualm
mente concluíd
dos, nomeada
amente os pro
ojectos de plantação, sistem
ma
de rega, sistema de drenagem
m, central de bombagem,
b
co
onstrução de lagos, redes de
cond
dutas de águ
ua potável e colectores de
e águas resid
duais e rede eléctrica e de
comunicações; a 2.ª fase com
mpreenderá a reconversão
o de uma ruín
na existente no
campo, próximo dos buracos n.º 9 e 18, num edifício
o para apoio aos jogadorres
(Clubhouse) com a duração pre
evista de consstrução de 6 m
meses.
Prevvê-se que o projecto tenha uma utilizaçã
ão entre 18 00
00 a 40 000 vo
oltas/ano, o que
dete
erminará uma variação de cerca de 50 a 110
1 jogadoress em campo/dia.
Da avaliação
a
efe
ectuada, conc
clui-se que a implantação do projecto em
e apreço não
induz a ocorrência de impactes negativos que
q
inviabilize
em a pretensã
ão, sendo os de
maio
or relevância associados
a
ao
os factores am
mbientais Reccursos Hídrico
os Subterrâne
eos
e Superficiais.
S
Estes afiguram-se suscceptíveis de minimização
o mediante a
conccretização dass condições prrevistas na pre
esente DIA.
Ao nível do ord
denamento do
o território, conclui-se
c
que o projecto
o em apreço é
compatível com os
o instrumento
os de gestão territorial em
m vigor na áre
ea em apreço
o e
com o disposto no
o Regime Jurídico da Reserrva Ecológica Nacional (RE
EN).
O projecto em ap
preço insere-s
se em “Áreass de Máxima Infiltração”, situado
s
sobre
e o
ema aquífero Almádena-Od
A
diáxere. A implantação do p
projecto induz a ocorrência de
siste
impa
actes negativo
os sobre a qu
ualidade e a quantidade
q
dos recursos híd
dricos, devido
oà
redu
ução da capaccidade de reca
arga do mesm
mo e por even
ntual contamin
nação resultan
nte
da utilização
u
de fe
ertilizantes e fiitofármacos na
a manutenção
o do campo de
e golfe.
Contudo, uma vezz que o camp
po de golfe em
m apreço já sse encontra co
onstruído e fa
ace
aos resultados da
as monitorizaç
ções que se tê
êm vindo a de
esenvolver des
sde 2008, tendo
para
a o efeito sido
o estabelecido
o um protocolo
o com a Unive
ersidade do Algarve,
A
concluise que,
q
desde qu
ue acautelado
o o cumprime
ento das cond
dições previsttas na presen
nte
DIA,, designadame
ente a implantação do Plan
no de Gestão Ambiental (co
ondicionante n.º
n
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I
DO
O AMBIENTE
E E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓR
RIO
MINISTÉRIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente
1), não
n se perspectiva a ocorrência de impacctes negativoss de especial relevância
r
sob
bre
a qu
ualidade e qua
antidade dos re
ecursos hídriccos subterrâne
eos.
De forma
f
a minim
mizar os impac
ctes sobre a disponibilidade
e hídrica, deve
e, nos termos do
disposto na condicionante n.º 2,
2 deve ser de
evidamente avvaliada a poss
sibilidade do uso
de águas
á
residua
ais tratadas pa
ara efeitos de
e rega, de form
ma a definir uma
u
solução de
gesttão das origen
ns de água ade
equada.
Constituindo a im
mplantação do
d projecto uma
u
alteraçã
ão na imagem e modo de
eensão da acttual paisagem
m, importa refe
erir que pela ccriação de um
ma zona húmid
da,
apre
e co
onsequente potenciação do
o aumento da
a biodiversida
ade existente,, o projecto em
e
apre
eço acarreta ig
gualmente imp
pactes positivo
os.
Em termos socioeconómicos, conclui-se qu
ue o projecto em apreço contribui
c
para
a a
directos, bem como para a dinamização
oe
criaçção de postoss de trabalho, directos e ind
da economia
e
loccal e regional, sobretudo pelo efeito q
que esta actiividade terá na
redu
ução da sazon
nalidade turístiica do Algarve
e.
Face
e ao exposto, e ponderados
s os factores em presença,, conclui-se qu
ue o projecto do
“Esp
piche Campo de Golfe” poderá ser ap
provado, desd
de que cump
pridas todas as
cond
dições constan
ntes da presente DIA.
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