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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do projeto "Cegonha Negra Golf Resort & SPA – 2.ª fase". 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) teve como referência a legislação específica comunitária e 

nacional em vigor, designadamente a Directiva nº 97/11/CE do Conselho de 3 de Março, o Decreto-

Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro e Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que constituem os Diplomas mais importantes para 

a prestação de serviços relativa aos estudos ambientais.  

Nos termos da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e 

republicado através do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, este projecto encontra-se 

sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, enquadrando-se no anexo II, ponto 12, 

alínea f), referente a “Campos de golfe“ de 18 buracos, regime geral, pelo que a Autoridade de 

Avaliação de Impacte Ambiental é a CCDR Centro (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro). 

O proponente é a Sociedade de Desenvolvimento Turístico, SA (com sede na Quinta da Bica, 

Estrada Nacional 18, Gaia, 6250-075 Belmonte), sendo a Câmara Municipal da Guarda a entidade 

licenciadora. 

Genericamente o projeto contempla 3 componentes principais em diferentes fases de projeto: 

Componente 1 – Campo de Golfe de 18 buracos (em Projeto de Execução); 

Componente 2 - 1 Hotel de 5 estrelas com 110 quartos e 1 Museu subordinado a atividades e 

referências culturais locais (atividade mineira, judeismo e outros) (em Programa Base); 

Componente 3 – Aldeamento Turístico com 65 moradias unifamiliares (em Programa Preliminar). 

O projeto objeto deste estudo, localiza-se na freguesia de Gonçalo, concelho e distrito da Guarda. 

A recolha, tratamento e análise da informação relevante para o Estudo de Impacte Ambiental 

decorreu entre Fevereiro de 2013 e Abril de 2013.  

O EIA, elaborado de acordo com a legislação em vigor, tem por objetivo analisar as implicações 

ambientais de todo o projeto, no sentido de identificar os potenciais impactes ambientais 

significativos nos diferentes descritores, indicando, sempre que aplicável, medidas de minimização 

e/ou compensação dos potenciais impactes negativos gerados pela exploração do projeto. 

O presente documento constitui o principal suporte à participação pública e visa apresentar de forma 

sumária e em linguagem acessível as informações mais relevantes contidas no EIA no que respeita 



RELATÓRIO FINAL DO EIA   CEGONHA NEGRA GOLF RESORT & SPA 
 

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO AGRO-TURÍSTICO, SA 
 
 

QUEROVENTO, Lda.        Outubro de 2013 

4 
 

ao projeto, à situação ambiental atual da sua área de localização e envolvente próxima e aos 

potenciais efeitos negativos sobre o ambiente natural e social identificados e, ainda, às respetivas 

medidas de mitigação propostas. 
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1. ANTECEDENTES 

O presente projeto integra uma intervenção de maior escala que abrange territórios de Belmonte e 

Guarda, sendo que os primeiros antecedentes na Câmara Municipal da Guarda remontam a 1999. 

Posteriormente foram estabelecidas várias diligências junto das entidades oficiais, das quais se 

referem em seguida apenas as principais ocorrências: 

Agosto de 2001 – Requerimento à então DRAOT Centro com entrega de exemplar de EIA; 

Outubro de 2001 – Reunião conjunta sobre a abrangência do Projeto Turístico Integrado de 

Desenvolvimento do Vale da Gaia pelo Regime Jurídico de AIA (RJAIA); 

Novembro de 2001 – Submissão de Proposta de Definição do Âmbito do EIA, nos termos do RJAIA, 

foi apreciado e objeto de Parecer; 

Março de 2005 – Publicado o Despacho conjunto n.º 275/2005, de 29 de Março, reconhecendo o 

interesse público do “Conjunto Turístico da Quinta da Bica”, no concelho de Belmonte, 

nos termos do Regime Jurídico da REN (RJREN); 

Março de 2006 – Submissão de EIA relativo ao Campo de Golfe (para a área de intervenção agora 

proposta), nos termos do RJAIA, foi apreciado e objeto de Parecer desfavorável à 

conformidade do EIA, determinando o encerramento do procedimento de AIA; 

Maio de 2009 – na sequência dos trabalhos já desenvolvidos para a 1.ª revisão do PDM da Guarda, 

em ponto de situação da proposta de ordenamento, foi definida uma UOP (unidade 

operativa de planeamento) que abrange o território previsto para as 2.ª e 3.ª fase do 

“Cegonha Negra Golf Resort & Spa”; 

Janeiro de 2012 – Parecer da CCDRC sobre pedido de reconhecimento de interesse público (RIP) no 

âmbito do RJREN para o “Cegonha Negra Golf Resort & Spa”, estabelecendo ser o 

mesmo enquadrável nas ações passíveis de RIP desde que após a emissão da 

imprescindível Declaração de Impacte Ambiental favorável por estar a pretensão 

abrangida por AIA; 

Fevereiro de 2012 – Reconhecido o relevante interesse público municipal do “Cegonha Negra Golf 

Resort & Spa” pelo Executivo da Câmara Municipal da Guarda e ratificado pela 

Assembleia Municipal. 
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2. A JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A área de estudo encontra-se inserida num dos vales de maior beleza natural da região da Serra da 

Estrela, de topografia maioritariamente plana, formando uma plataforma de condições excecionais 

para a prática de actividades desportivas, com especial vocação para a prática do Golfe. A periferia 

do terreno acompanha o arranque das encostas da Serra da Estrela atribuindo ao Vale da Gaia 

características de convívio, integração e paisagem natural de excepção. 

Com a conclusão da rede viária nacional (A23/A25), e também devido à proximidade com o país 

vizinho, os Municípios da Beira Alta adquiriram uma localização estratégica à escala da Península 

Ibérica. As iniciativas de dinamização cultural, empresarial e desportiva a que se assiste nos 

principais centros urbanos adjacentes, assim como a sua atual centralidade geográfica, conferem ao 

distrito da Guarda, nomeadamente ao Vale da Gaia, uma excelente alternativa como destino 

turístico, desportivo e residencial. 

Concelhos como a Guarda, Belmonte, Covilhã e Fundão, inseridos num raio de 10 a 40km, cujo 

tempo de deslocação não excede os 25 minutos, serão potenciais utilizadores ou residentes do 

projeto proposto. 

Os itinerários europeus e nacionais existentes colocam o Vale da Gaia a uma distância média de 2,5 

horas de viagem para alguns dos principais centros urbanos de Portugal e Espanha, tornando 

possível a definição de um circuito turístico de especial interesse na cultura histórica e social, 

integração com a paisagem e o património natural, prática desportiva, e um variado conjunto de 

ofertas no campo do lazer e saúde. 

O Projeto Turístico Integrado de Desenvolvimento do Vale da Gaia, nos concelhos da Guarda e 

Belmonte, está hoje corporizado no projeto “Cegonha Negra Golf Resort & Spa”. Assim, propõe-se 

para o Vale da Gaia um conjunto turístico que apresenta diversas fases de desenvolvimento e 

atividades tais como turismo religioso, Natureza, saúde e prática de golfe. Numa 1.ª fase foi criada 

uma academia de golfe, a Quinta da Bica, compreendendo um driving range e um pitch & putt de 9 

buracos, atualmente em funcionamento, e ainda um resort turístico, o Bica 2, classificado de 

interesse público pelo Despacho Conjunto n.º 275/2005, de 29 de Março, do Ministro do Ambiente e 

Ordenamento do Território e do Ministro do Turismo, e que envolveu um financiamento, aprovado 

pelo QREN no montante de 24M€, o qual integra a implantação de 65 casas de montanha, um 

aparthotel de 94 unidades de alojamento e um edifício de eventos, atualmente em construção. 

Assim, o presente projeto, correspondente à 2.ª fase do “Cegonha Negra Golf Resort & Spa”, 

assume-se como uma iniciativa inevitável e consequente do desenvolvimento da Quinta da Bica e 

Bica 2. 
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A área de intervenção, constituída por vários artigos e apresentando uma área total de cerca de 

90,32ha, contempla a implementação de um campo de golfe de 18 buracos, projeto de execução 

desenhado pelo conceituado golfista Severiano Ballesteros, e encontra-se integrada numa zona de 

paisagem natural, que no projeto atual, será integrado com uma pequena componente de 

aldeamento turístico (com 65 moradias) vocacionado para o turismo judaico consubstanciado num 

projeto para um Hotel de 5 estrelas e um Museu da autoria do Arquiteto Frank Gehry (Figura 2.1.). 

Futuramente, poderá ser complementada e complementar de outra componente de residência 

sazonal ou fixa com oferta variada de alojamento fixo e temporário, que inclui hotéis, aparthotéis, 

blocos habitacionais e moradias unifamiliares individualizadas ou em banda e, ainda, um conjunto de 

serviços e equipamentos de restauração, club-house, centro náutico e praça comercial de suporte e 

complemento ao conjunto agora proposto. 

A disposição de forma harmoniosa e integrada no meio natural qualificam e reforçam uma vivência 

que se pretende natural e descontraída neste projeto. 

Por último, destaca-se que o Cegonha Negra Golf Resort & SPA corresponde a uma solução 

harmoniosa e conceptualmente ambiciosa para a requalificação de uma zona mineira com mais de 

120 anos de exploração e uma área de grande dimensão com solos profundamente alterados e sem 

uma outra perspetiva de estabilização e ocupação. 
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Figura 2.1 – Implantação esquemática do Projeto Turístico Integrado de Desenvolvimento do Vale da Gaia. 
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3. O PROJETO 

3.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADES 

O projeto e a área de estudo situa-se no Vale da Gaia, na freguesia de Gonçalo, concelho e distrito 

da Guarda (Peça Desenhada n.º 1 e Peça Desenhada n.º 2). O concelho da Guarda localiza-se na 

NUT III Beira Interior Norte NUT II Região Centro e possui uma localização estratégica favorável 

resultante da proximidade a Espanha e a eixos viários principais de mobilidade nacional e iberica 

(A23 e A25) e ferroviário (linha de caminho de ferro da Beira Alta), que permitem uma vascularização 

transversal e longitudinal daquele território, permitindo tempos de acesso curtos.  

 

 

Figura 3.1.1 - Localização indicativa do projeto “Cegonha Negra Golf Resort & SPA – 2.ª fase”. 
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Como já referido este projeto corresponde à 2.ª fase do projeto Cegonha Negra Golf Resort & SPA 

que globalmente corporiza o Projeto Integrado de Desenvolvimento do Vale da Gaia, que abrange 

também território do concelho de Belmonte. 

Reportando-nos exclusivamente ao projeto em estudo este abrange uma área total de 176,8ha, 

apresenta uma orientação Norte-Sul sendo delimitada a nascente sempre pela ribeira da Gaia. Os 

aglomerados urbanos mais próximos são a Gaia (concelho de Belmonte) a norte, a cerca de 200m 

do limite nascente da área do projeto, Colmeal da Torre (concelho de Belmonte) a sul, a cerca de 

1000m do limite nascente da área do projeto, e Gonçalo (concelho da Guarda e sede de freguesia) a 

norte, a cerca de 1500m do limite poente. 

 

Figura 3.1.2 - Enquadramento local da área de estudo, vista da perspetiva de Belmonte. 
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3.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO  

Para efeitos do presente estudo, importa destacar as seguintes definições: 

 Área de estudo: É a área correspondente à área da propriedade com 176,8ha. 

 Área de intervenção: É a área do projeto "Cegonha Negra Golf Resort & SPA – 2.ª fase" 

objeto deste EIA, com 90,3ha, e contempla as três componentes principais em diferentes 

fases de projeto, referidas anteriormente. 

Atendendo a que estas componentes estão em diferentes fase de projeto, sendo objetivo que a 

componente campo de golfe seja a primeira a avançar, apresenta-se em seguida a descrição 

resumida e sequencial de cada uma. 

 

3.2.1 Descrição da Componente 1 – Campo de Golfe 

Para garantir a familiaridade com a terminologia específica do golfe e auxiliar na compreensão e 

reconhecimento das áreas e elementos do jogo, apresenta-se em seguida uma pequena explicação 

sobre as mesmas. 

O percurso de um buraco visto por cima apresenta os seguintes elementos: tee, local de saída; 

fairway, região de grama baixa onde é fácil para o jogador dar a próxima tacada; rough, região de 

grama alta, onde é difícil bater a bola; e o green, local de grama rasteira e muito bem aparada, com 

altura média de 2 mm, onde fica o buraco. O fairway pode ser entrecortado por rios, lagos, bancos de 

areia ou erva (bunkers) e outros obstáculos (hazards) para dificultar o progresso do jogador. 

Desde o local de saída (tee) até o buraco, o número médio de tacadas necessárias para embocar a 

bola é um índice, chamado par do buraco, que ajuda a medir o desempenho do jogador. Conforme a 

distância, há buracos de par três (até 228 m), par quatro (até 430 m) ou par cinco (mais de 430 m).  
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Figura 3.2.1.1 – Figura esquemática com as principais áreas de jogo num campo de golfe. 

 

O Campo de Golfe do Cegonha Negra Golf Resort & SPA com 18 buracos ocupará uma área total de 

79,28ha, com uma extensão total de 6.870m, divididos igualmente em 3.435m para o percurso IN e 

OUT, contabilizando um par 72, com 6 zonas de saída, tornando o percurso de 18 buracos muito 

versátil, passível de acolher tanto grandes eventos internacionais como o jogo daqueles que 

estiverem hospedados nos complexos residenciais. 

A distância total a partir da saída de "Championship" é de 6.870 m (3.435 m + 3.435m), enquanto a 

saída desde barras brancas é de 6.345 m, par 72, com dois parciais bastante equilibrados (3.160 m 

para a primeira volta e 3.185 m para os segundos 9 buracos). O percurso consta de 6 pares 5, 6 

pares 3 e 6 pares 4. Em consequência do referido, a partir das barras amarelas, o percurso mede 

5.975 metros (2.975 m – 3.000 m), a partir das azuis 5.535 metros (2.720 – 2.815), enquanto a partir 

das vermelhas a dimensão é de 5.110 m (2.500-2.610). 

Quadro 3.2.1.1 – Tabela síntese das características técnicas do campo de golfe proposto. (Fonte: projeto) 
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Foram ainda projetados uns tees mais adiantados com o fim de facilitar o jogo jogadores de elevado 

handicap, ideal para os jogadores sénior e infantis. Desde estes tees (barras verdes) o percurso 

mede 4.730 m, sendo a primeira volta de 2.355 m e a segunda 2.375 m. 

Quadro 3.2.1.2 – Tabela síntese das áreas técnicas de jogo. (Fonte: projeto) 

Id. Green Tee Antegreen 
Semi-

Rough 
Fairway 

Bunkers 

areia 

Bunkers 

erva 
Lagos Total 

Área 

(m
2
) 

12.987 22.870 34.883 247.584 112.395 6.112 219 121.489 558.539 

Considerando que a área total do campo de golfe é de 79,28ha e que as áreas de jogo 

descriminadas no Quadro 3.2.1.2 totalizam cerca de 55,85ha, remanescem cerca de 23,43ha de 

áreas contíguas e de transição correspondentes à área de rough e caminhos. 

 

3.2.1.1. O TERRENO DE JOGO – FASE DE CONSTRUÇÃO 

Com base no relatório do projeto de execução do Campo de Golfe de Cegonha Negra Golf Resort & 

SPA apresenta-se em seguida a descrição sumária dos trabalhos que compreendem a construção do 

terreno de jogo. 

3.2.1.1.1. MOVIMENTO DE TERRAS, MOLDAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO 

Esta fase tem por objeto realizar a modelação do terreno, necessária para alterar e condicionar o 

espaço, adaptando-o em relação à configuração proposta para o campo de golfe.  

Juntamente com o movimento de terras grosseiro, concretiza-se a chamada moldagem artística que 

vai compreender: o acondicionamento, explanação e refinamento da totalidade da superfície de jogo; 

a moldagem de pequenos montes ou depressões; e o esvaziamento correspondente nos tees, 

bunkers, greens e lagos.  

A operação de terraplanagem inclui o transporte do material, a preparação da superfície de 

assentamento e a distribuição do material, que será compactada adequadamente. Esta 

terraplanagem, corresponde à moldagem geral do percurso, sendo utilizadas todas as terras 

procedentes da escavação, 143.598,4m3, mais as procedentes da realização da cuba dos novos 

lagos, 239.397,64 m3, bem como as terras procedentes da realização do entalhe de greens, tees e 

bunkers, 6.777,55 m3.  

Por outro lado, os estudos do movimento de terras e moldagem em todas as partes do terreno de 

jogo, indicam que são necessários 386.046,1 m3 para configurar a geomorfologia pretendida.  

Neste contexto, esta intervenção inicial começará com a escavação de novos lagos e o desmonte 

dos lugares que garantem um grande volume de recuperação de material, possibilitando os trabalhos 
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de terraplanagem, seguidos dos respectivos trabalhos de moldagem, que compreendem: 

acondicionamento, explanação e refinação da totalidade da superfície de jogo; moldagem de 

pequenos montes ou depressões nos lugares indicados nos planos.  

A capacidade total do movimento de terras foi calculada em:  

 Escavação geral em desmonte - 143.598,4m3; 

 Escavação das cubas dos novos lagos - 239.397,64m3 

 Escavação de greens, tees, sementeira, putting green e bunkers - 6.777,55m3 

 Aterro e terraplanagem com deposição de terras - 386.046,1m3 

O balanço final desta movimentação de terras resulta num excesso de 3.727,49m3 que será utilizado 

na moldagem de caminhos e percursos dentro do campo, não se prevendo assim qualquer 

excedente de terras a levar a vazadouro. 

As operações a executar na preparação geral do terreno são as seguintes:  

 Implantação (Marcação); 

 Desmatação, abate de árvores e desbaste; 

 Mobilizações gerais de terras e modelação do terreno; 

 Colocação de terra vegetal; 

 Passagem ligeira com o cilindro; 

 Refinamento final da superfície de jogo. 

A execução de cada uma destas obras depende da anterior, podendo em alguns casos sobrepor-se. 

3.2.1.1.2. PREPARAÇÃO DE ZONAS ESPECIAIS 

Após a realização da moldagem artística do campo, terá início a preparação específica das zonas 

nobres do campo, ou seja, greens e tees e também a preparação de bunkers. 

3.2.1.1.3.DRENAGEM 

O sistema de drenagem projetado contempla a drenagem superficial e subterrânea, esta última 

utilizada em greenes, tees, bunkers, lagos e em enclaves de ruas e roughs. Este sistema tem dois 

objetivos fundamentais: evitar inundações e saturação hídrica do solo; e criar uma rede de 

evacuação para a água que cair sobre o terreno (pluvial e rega). 

3.2.1.1.4. SISTEMA DE REGA 

Tendo em conta os condicionalismos e os critérios do desenho, expostos no projeto, foi escolhido um 

sistema de rega automática com aspersores com sistema programador modular baseado até um 

máximo de 64 estações meteorológicas.  
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Existirá um grupo de bombagem que se situará junto ao buraco 1, ocupando um lugar central no 

percurso, optimizando os diâmetros da tubagem. A água terá origem no lago situado à direita e cujo 

volume de armazenamento suporta as necessidades de rega diária projetadas. A origem da água no 

lago será a drenagem superficial e, para reposição de eventuais perdas, o aquífero livre, embora o 

sistema de lagos pela capacidade de armazenamento total e com recirculação poderá assegurar as 

necessidades finais do campo. O sistema de bombagem terá um caudal máximo de 96l/s e pressão 

de 68 m.c.a..  

3.2.1.1.5. LAGOS 

No desenho deste campo de golfe houve o cuidado de incorporar os lagos existentes no terreno, com 

origem na exploração mineira que se realizou no local, complementando com 2 novos lagos, que 

visam cumprir três objetivos fundamentais: estético, armazenamento de água e participação no 

desenvolvimento do jogo. 

Assim, estão previstos 2 lagos completamente novos; um deles junto ao buraco 1 e outro que afeta 

os buracos 4, 6 e 7, na metade sul do campo. Para norte, junto ao buraco 17, será criado 1 lago que 

unirá os pequenos lagos que agora existem entre os buracos 15 e 16. Igualmente, no lado poente do 

buraco 18 será criado outro lago que unirá os agora existentes nas proximidades dos greenes dos 

buracos 10 e 12. Junto ao buraco 13 existe 1 lago que será ampliado afetando o lado esquerdo do 

fairway. 

Destes apenas será impermeabilizado o lago que se localiza junto ao buraco 1, constituindo-se como 

o reservatório principal de rega, pelo que junto dele se prevê a central de bombagem de rega do 

campo de golfe. Este lago terá uma profundidade máxima de dois metros. 

Os restantes lagos terão uma profundidade máxima de três metros, não estando prevista a sua 

impermeabilização. Estes terão uma função estética e funcional no jogo, mas salvaguardam uma 

função fundamental como reservas de água, pelo que todos os lagos estão interligados e equipados 

com sistemas de bombagem que permitirão sempre que necessário o encaminhamento de água para 

o lago principal, junto ao buraco 1, para abastecimento das necessidades de rega do campo e 

suprimento de oxigenação da água em períodos quentes. 

Para os lagos que não serão impermeabilizados propôs-se uma profundidade de aproximadamente 

três metros, com o fim de garantir um plano de água suficiente, mesmo quando o nível freático esteja 

mais baixo, mas também para permitir melhores condições de qualidade da água, tendo em conta a 

exposição solar, T da água e níveis de oxigénio dissolvido. 

Neste projeto, a água armazenada assegura as reservas suficientes para a rega do campo durante 

boa parte do ano. O volume total de água que será armazenada nestes seis lagos ascende a 

280.623 m3.  
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O lago situado junto ao green do buraco 1 será impermeabilizado e terá um volume total de 

armazenamento de 32.268m3, com uma área de fundo que medirá aproximadamente 14.372m2 e 

18.433m2, a área de plano de água com uma profundidade de 2 metros. O lago a sul, próximo dos 

buracos 4, 6, 7, com profundidade de 3m ocupa uma extensão de 16.707m2 e terá um volume de 

armazenamento de 37.437m3
 

aproximadamente. O lago situado junto ao green dos buracos 10, 12, 

18, à cota 476,5, com profundidade de 3m ocupa uma área de 39.486m2 

e terá um volume de 

armazenamento de 98.565m3
 

aproximadamente. O lago próximo do fairway do buraco 13, à cota 

478,5 com uma profundidade de 3 m, ocupará uma área de 17.771m2 

e terá um volume de 

armazenamento de 44.788m3 aproximadamente. Entre os buracos 17, 16 e 15 existe outro lago, 

situado na cota 478,5, com 3m de profundidade e que armazena 59.038m3 de água, para uma 

extensão de 25.497m2.  

Assim, para além da justificação meramente técnica relativamente à necessidade de cobrir reservas 

mínimas para a rega e manutenção das instalações, é visível o efeito estético positivo proporcionado 

pelas massas de água intercaladas durante o percurso no campo de golfe, introduzindo um 

microclima mais atraente para o jogador e mais adequado para o cultivo, criando simultaneamente 

um biótopo capaz de servir de habitat a fauna própria das zonas húmidas, nomeadamente avifauna.  

3.2.1.5. SEMENTEIRA DAS AREAS DE JOGO 

As diferentes zonas a fertilizar e semear deverão estar em conformidade com as operações descritas 

nos pontos referentes à "Preparação geral do terreno" e "Preparação de zonas especiais". 

Igualmente, deverá ter sido executada a correspondente rede de drenagem, instalado o sistema de 

rega e construídos os lagos.  

3.2.1.1.6. PLANTAÇÃO DE ÁRVORES, ARBUSTOS E SEBES 

Para além da manutenção de árvores existentes sempre que sejam compatíveis com o jogo e cuja 

natureza autóctone assim recomende, foi escolhida uma relação de espécies a introduzir com uma 

distribuição espacial no terreno de jogo e no meio envolvente, que têm como característica comum a 

de possuir uma adaptação perfeita tanto às condições do clima como de solo, com o valor 

acrescentado proporcionado pelo facto de gozar de um grau de localização nos arredores da 

Chipping Area e Putting-green, bem como em lugares especialmente significativos do percurso. 

3.2.1.1.7. CAMINHOS E PONTES 

No presente projeto, o uso dos caminhos dos carinhos serve para diminuir o tempo de jogo, ordenar 

as áreas de trânsito dos mesmos, evitando a invasão das partes mais delicadas do percurso e dado 

que é uma zona onde existem épocas húmidas e verões secos, o caminho de carrinhos é importante 

para manter o percurso nas melhores condições. A extensão de caminhos para carrinhos prevista é 

de 2.720m sendo a largura da sub-base do caminho de 2,3m. Para possibilitar o trânsito de 
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jogadores foram previstas cinco pontes para atravessar os lagos em zonas estreitas ou para cruzar a 

Ribeira da Gaia, desde o campo de práticas e casa clube (Quinta da Bica) até os tees dos buracos 1 

e 10 e desde os green dos buracos 9 e 18 até à Casa Clube. 

3.2.1.1.8. ALPENDRES 

Serão instalados três abrigos (alpendres) de madeira tratada em pontos estratégicos do campo. 

3.2.1.1.9. MAQUINARIA E MÃO-DE-OBRA 

O parque de maquinaria necessário para a realização de todos os trabalhos anteriormente descritos 

deverá estar formado por: Bulldozer tipo Caterpillar D-6, D-8 e D-9; Pá pneumática carregadora tipo 

Caterpillar 926, 930, ou semelhante; Pá pneumática 955 ou semelhante; Motoscrapers ou scrapers 

leves; Retroescavadora 911 e Dumpers A-25. A quantidade de mão-de-obra necessária para a 

construção do campo varia durante o decorrer da mesma. 

 

3.2.1.2. CAMPO DE GOLFE – FASE DE EXPLORAÇÃO 

3.2.1.2.1.REGA - NECESSIDADES DE ÁGUA 

A determinação das necessidades de água para o campo teve em conta as características do solo, 

do clima, da cultura e a evapotranspiração potencial (ETP). 

De acordo com o projeto, o valor máximo de ETP ocorre no mês de Julho e eleva-se a 164,89 mm, 

sendo a pluviosidade em Julho de 4,8 mm. Nestas condições, considerou-se a como necessidade de 

rega de 160,09 mm. 

Considerando que o mês e Julho será o de maior necessidade hídrica, o consumo estimado de rega 

desse mês é de 68.532 m
3

. Isto significa um consumo diário de 2.210 m
3

, que se traduz num caudal 

contínuo de 25,58 l/s.  

3.2.1.2.2. MANUTENÇÃO 

O valor de um relvado depende 50 % da sua conservação, 30 % da escolha das misturas e da 

qualidade das sementes utilizadas e 20 % do estado do solo. Em geral, os trabalhos de manutenção 

devem realizar-se de forma continua, para minimizar os efeitos negativos (compactação, perda de 

cobertura vegetal, etc.) que provoca o desenvolvimento da actividade desportiva.  

As principais operações de manutenção na fase de exploração, são: 

 A Fertilização  

 A Utilização de Herbicidas 

 Os Tratamentos Fitossanitários 
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O problema básico que podem vir a reapresentar os fertilizantes para o meio ambiente não reside na 

sua toxicidade, mas antes pelo contrário: no risco de eutrofizar (acumulação excessiva de recursos 

orgânicos) a água dos aquíferos e, posteriormente, a água de superfície. Isto é especialmente válido 

para os adubos nitrogenados e fosforados. Isto acontece quando o adubo é excessivo ou foi mal 

doseado, resultando assim lixiviada uma fração considerável dos fertilizantes acrescentados. O uso 

de adubos de liberação lenta, sobretudo em greenes e tees reduz o problema da lavagem, pelo facto 

de alguns dos preparados serem insolúveis e libertarem o nitrogénio solúvel de forma paulatina.  

3.2.1.2.3. MAQUINARIA PARA MANUTENÇÃO 

Os equipamentos e máquinas necessárias às operações de manutenção serão destinadas à: ceifa 

de greenes,ceifa de antegreenes e tees,ceifa do semi-rough, ceifa de fairways, manutenção de 

bunkers, manutenção de greenes e tees e manutenção do campo em geral. 

 

3.2.2. Descrição da Componente 2 – Unidade Hoteleira e Museu 

Esta componente tem como objetivo fundamental promover o desenvolvimento turístico de 

alojamento de gama média/alta, ancorado no campo de golfe e complementado por vertente 

museológica baseada nos valores culturais e gastronómicos da região. 

Para tal foi desenvolvido um Programa Preliminar para o desenho conceptual de uma unidade 

hoteleira de 5 estrelas e uma unidade museológica, situadas num polígono de 5,2ha contíguo ao 

campo de golfe. Nesta fase ainda não dispomos de um projeto de arquitetura, pelo que apenas 

dispomos das características base de ocupação funcional para a ocupação proposta, bem como de 

um plano prévio de implantação. 

Assim, a unidade hoteleira consistirá num Hotel de 5 estrelas com 110 quartos (220 camas) incluindo 

SPA, restaurante, salas de reunião e espaço de eventos. 

Arquitetonicamente, esta unidade será composta por vários volumes sobrepostos e que totalizarão 

12 andares, com 48m de altura total. 

O Museu terá como temáticas fixas a atividade mineira e cultura e tradição da comunidade judaica, 

na região, e ainda um centro gastronómico, área aberta (“hall”) multifunções e para eventos e um 

auditório com 500 lugares. Arquitetonicamente, o museu seguirá a mesma linha conceptual do hotel, 

com uma construção em vários vários volumes sobrepostos e que totalizarão 8 andares, com 37m de 

altura total. 

A síntese das áreas contempladas nesta componente e respetivas funções apresentam-se no 

Quadro abaixo. 
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Quadro 3.2.2.1 – Síntese de áreas funcionais. 

Hotel: unidades funcionais Área (m
2
) 

Quartos e respetivas zonas de circulação 9.060 

Areas públicas, restauração, salas de reunião, cozinha, SPA e outras 4.410 

Áreas de apoio e serviço ao hotel 2.530 

Total 16.000 

Museu: unidades funcionais Área (m
2
) 

Área de exposição e pública 2.800 

Centro gastronomico 950 

Hall multiusos 350 

Áreas de apoio e serviço 1.800 

Total 6.600 

Para as áreas de estacionamento de apoio a estas unidades, a realizar à superfície na área 

envolvente, estão previstos os lugares apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 3.2.2.2 – Síntese de lugares de estacionamento. 

Estacionamento do Hotel Lugares 

Hóspedes 110 

Utilizadores externos em reuniões ou eventos 100 

Restauração (utilizadores externos) 50 

Colaboradores internos 30 

Total 290 

Estacionamento do Museu Lugares 

Visitantes 75 

Centro gastronomic – utilizadores 50 

Auditório – utilizadores 100 

Total 225 

Total geral 525 

Serão ainda criados 5 lugares de estacionamento para autocarros. 

A concepção desta componente apostou em criar um elemento de identidade no projeto global, tendo 

adoptado uma configuração arquitetónica localmente marcante. No desenho preliminar foram já 

identificados diagramas de circulação e respetivas ocupações construtivas, bem como as 

funcionalidades. 
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3.2.3. Descrição da Componente 3 – Aldeamento Turístico com 65 Moradias 

Unifamiliares 

Esta componente visa a obtenção de mais-valias essenciais à prossecução do projeto e 

compatibilizar a componente de alojamento familiar turístico ou de longa duração com as restantes 

componentes. 

Neste contexto, de acordo com o Programa Geral (Masterplan) do empreendimento, o programa 

preliminar da componente 3 contempla a construção de 65 moradias unifamiliares com 2 pisos (tipo 

vivenda) a implantar numa área de 58.400m2 em área contígua ao campo de golfe (no topo norte do 

mesmo). Estas unidades poderão ter uma área de implantação até 180m2, totalizando 12.240m2, e 

uma área bruta de construção de 300m2, totalizando 19.500m2. A carga máxima estimada para esta 

componente será de 520 camas. 

 

3.2.4. Projetos Complementares ou Subsidiários 

Como se referiu inicialmente este projeto corresponde à 2.ª fase do Projeto Turístico Integrado do 

Vale da Gaia, designado hoje por “Cegonha Negra Golf Resort & SPA” o qual integra 3 fases de 

execução. 

Neste contexto, consideraram-se como projetos complementares quer as partes executadas ou em 

execução, bem como a fase ainda a projetar e executar, respetivamente: 

1.ª fase - no concelho de Belmonte com a implantação da Academia de Golfe Quinta da Bica 

(construído e em exploração) e a construção do Aldeamento Turístico da Quinta da Bica (em 

construção); 

3.ª fase – Resort turístico composto por componente habitacional, componente hoteleira e 

componente de apoio na área da restauração, lazer e outros. 

 

3.2.5. Programação Temporal Estimada 

Relativamente ao Campo de Golfe, estima-se que a sua construção demorará cerca de 1 ano, 

podendo a fase final dos trabalhos de consolidação das áreas semeadas e plantadas prolongar-se 

por mais 3-6 meses dependendo do sucesso das mesmas. 

Para as restantes componentes, estima-se que a construção possa durar entre 12 e 18 meses para a 

componente 2 e 12 meses para a componente 3. No entanto, esta estimativa só poderá ser mais 

exata após finalizado o projeto de execução. 



RELATÓRIO FINAL DO EIA   CEGONHA NEGRA GOLF RESORT & SPA 
 

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO AGRO-TURÍSTICO, SA 
 
 

QUEROVENTO, Lda.        Outubro de 2013 

21 
 

3.2.6. Localização dos Estaleiros e Áreas de Apoio à Obra 

Dentro da área de estudo e contígua à área da componente 2 existe uma unidade industrial de 

processamento e transformação mineira desativada, com área disponível e apropriada ao apoio de 

obra, nomeadamente estaleiro, depósito temporário e área construída coberta, passível de ser 

utilizada para a fase de obra. Esta área constituía o anexo mineiro das concessões existentes na 

área, da responsabilidade da empresa concessionária que é participada do promotor. 

 

 

Figura 3.2.6.1 - Localização da área de apoio de obra e estaleiro e estado atual. 

A mesma encontra-se desativada e em bom estado de conservação, pertence ao promotor, podendo 

facilmente ser convertida em estaleiro e área de apoio à construção do presente projeto. 
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3.2.7. Ações do Projeto Consideradas 

Apresentam-se em seguida as principais ações previstas para cada uma das fases. 

Fase de construção: 

As principais ações de construção são: 

Componente 1 

 Movimentos de terras e moldagem do terreno 

o Marcação do terreno 

o Desmatação, abate de árvores e desbaste 

o Escavação dos lagos 

o Mobilizações gerais de terras e modelação do terreno 

 Preparação das zonas especiais (greens, puting greens, tees e bunkers) 

 Construção da rede de drenagem 

 Construção da rede de rega e estação de bombagem 

 Impermeabilização de 1 lago 

 Sementeira das áreas de jogo 

 Plantação 

 Construção de caminhos, pontes e alpendres 

Componente 2 e 3 

 Movimentos de terras e abertura de fundações 

 Construção dos elementos edificados (hotel, museu e moradias) 

o Construção de infraestruturas internas de abastecimento de água, saneamento, 

eletricidade e comunicações e ligação às redes externas de fornecimento do serviço; 

o Montagem de máquinas, equipamentos e mobiliário; 

 Acabamentos e arranjos exteriores (estacionamento e paisagem) 

Pode considerar-se que na fase de construção ocorrem as seguintes ações complementares:  

 Implementação no terreno das estruturas de apoio à obra: estaleiro, depósito e área de 

armazenamento de materiais e equipamentos;  

 Circulação de veículos ligeiros e pesados; 
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 Mobilização temporária de terras, para construção das redes internas de drenagem, rega e 

eletricidade e compactação de áreas de circulação e de apoio de obra; 

 Edificação: montagem e construção de equipamentos e máquinas de operação e gestão do 

campo de golfe; 

 Produção de resíduos. 

Fase de exploração: 

O “Cegonha Negra Resort & SPA – 2.ª fase” é um empreendimento que totaliza um investimento 

estimado de 66 milhões de euros e criará cerca de 240 postos de trabalho direto. 

Na fase de exploração, as atividades previstas que são suscetíveis de gerar alguns impactes 

potenciais, nomeadamente:  

 Presença física do projeto, incluindo edifícios e equipamentos associados; 

 Circulação de veículos e pessoas, quer utentes, quer visitantes externos; 

 Circulação de pessoas, carrinhos de golfe e máquinas de manutenção; 

 Operações de rega; 

 Operações de manutenção das areas de jogo e vegetação em geral (incluindo fertilização e 

tratamentos); 

 Produção, recolha e transporte de resíduos. 

Fase de desativação: 

A fase de desativação, entendida como a desmaterialização de qualquer ação física ou mesmo 

virtual deve ser avaliada, como preconiza o regime legal de AIA, devendo ser ponderada caso a caso 

em função do tipo de projeto, localização e horizonte de vida útil do mesmo, conforme nos diz a 

prática. 

No caso presente podemos genericamente identificar as seguintes ações: 

 Circulação de veículos ligeiros e pesados; 

 Remoção de equipamentos e desmantelamento de elementos artificiais ou edificados;  

 Produção e gestão de resíduos; 

 Revegetação com vegetação autóctone e adaptada às condições edafo-climáticas da área. 
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4. ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

Apresentar-se-á neste capítulo uma caracterização do estado actual do ambiente, de forma sintética, 

no contexto da área de projeto e das várias vertentes ambientais estudadas. 

No presente EIA o clima não é estudado em pormenor dada a tipologia de projeto em estudo não 

condicionar, nem ser previsível a sua afetação por nenhum elemento de clima em particular. No 

entanto, considerou-se relevante enquadrar as características gerais climáticas da área de estudo. 

Assim, em termos climáticos, a região em estudo situada a Este da serra da Estrela, apresenta 

características de clima continental, acusando temperaturas médias de cerca de 10ºC a 13ºC e 

amplitudes térmicas relativamente elevadas, manifestações climáticas evidentes do efeito da 

continentalidade e altitude. A precipitação ocorre com maior intensidade no Inverno e de forma 

frequente verifica-se queda de neve. 

A área de estudo localiza-se a SW da Guarda, no vale da ribeira de Gaia. Do ponto de vista da 

geologia insere-se no Maciço Antigo. Trata-se de uma área dominada por rochas graníticas, alguns 

depósitos aluvionares e onde o entalhamento dos cursos de água deu origem a uma rede de 

drenagem organizada, do tipo dendrítico, controlada estruturalmente pela rede de fracturas e pela 

tectónica. A nível geomorfológico a área em estudo insere-se na Zona Centro Ibérica, a 

sul/sudoeste da Guarda. Situada em terrenos onde o relevo é de um modo geral muito plano, de vale 

amplo e aberto pertencente à subbacia da ribeira de Gaia, afluente da margem esquerda do rio 

Zêzere, a área de intervenção desenvolve-se entre as cotas 450 e 500 m numa zona ampla e 

aplanada (declives que variam entre 0 e 5%) e que tem no Colmeal, a cerca de 1 km de distância 

para Oeste, o ponto mais elevado (652 m). 
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Figura 4.1. – Diferentes perspetivas do tipo de relevo e ocorrências na área de estudo, situada entre a cota 
400 e 500 m. 

Em relação aos recursos mineiros, encontram-se na região várias explorações de depósitos minerais 

de quartzo e feldspato e pedreiras de exploração de granito utilizado na construção, sendo que os 

terrenos na envolvente próxima da área de estudo são dominados pela presença de escombreiras e 

estruturas resultantes de antigas explorações mineiras. 

Os solos presentes na área em estudo são solos incipientes em que os processos de formação do 

solo não atuaram ainda tempo suficiente para provocar quaisquer diferenciações. Os solos não 

apresentam ocupação agrícola intensiva e possuem fraca aptidão por razões que se relacionam com 

o tipo de solos, espessura efetiva, horizontes indiferenciados e remexidos e tendência para o 

encharcamento. Globalmente, pode considerar-se que a área de estudo apresenta essencialmente 

solos pobres e de baixa aptidão agrícola, com constrangimentos para o seu uso agrícola, apesar de 

junto à ribeira de Gaia estarem classificados como RAN. 

No que se refere aos recursos hídricos superficiais, a área de intervenção do projeto é 

atravessada por uma linha de água, a ribeira de Gonçalo, que apresenta uma orientação Norte-Sul e 

desagua na ribeira da Gaia (que por sua vez é afluente do rio Zêzere). A ribeira da Gaia acompanha 

longitudinalmente, do lado nascente, toda a área de intervenção. A área do projeto insere-se numa 

antiga área de exploração mineira atualmente desativada, subsistindo vestígios dessa atividade, 

nomeadamente a presença de vários lagos artificiais que seriam utilizados anteriormente como 

reservas de água para lavagem dos materiais extraídos. Ao nível dos recursos hídricos 

subterrâneos, o projeto insere-se na sua totalidade no Maciço Antigo Indiferenciado, na massa de 

água subterrânea correspondente ao Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo. Os principais 

fatores que atualmente podem influenciar a qualidade dos recursos hídricos na área do projeto e sua 

envolvente prendem-se, essencialmente, com concessões mineiras (desativadas), atividade agrícola 

e pecuária da região, assim como descarga de efluentes domésticos, resultantes de fossas sépticas 

danificadas (de pequenos aglomerados). 
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Ao nível dos sistemas ecológicos, embora a área de estudo não se encontre classificada e 

apresente óbvia degradação, pelas intervenções históricas associadas à mineração e floresta de 

produção, foram identificados biótopos aquáticos que constituem o principal elemento naturalizado 

em presença com potencial de valorização. Ainda assim, a área de estudo apresenta um baixo valor 

e diversidade de património natural, que se pode explicar pela ainda recente cessação da atividade 

mineira que durante anos condicionou fortemente o património natural da área. 

Relativamente à paisagem apesar da área em estudo se encontrar actualmente muito degradada 

(conforme já referido, na sequência da exploração mineira que ocorreu no vale e que levou a uma 

alteração substancial das características dos solos locais), a escolha desta área para implantação de 

um campo de golfe com esta configuração e que vai ocupar maioritariamente a área, para além do 

aldeamento turístico, hotel e museu, pode traduzir-se, genericamente, numa medida requalificadora 

do ponto de vista paisagístico, já que permite promover a progressiva recuperação de uma área que 

se encontra actualmente degradada. A topografia do local encontra-se também profundamente 

alterada com múltiplas cavidades, sendo importante que a proposta de modelação do campo de golfe 

se adapte o mais possível à topografia atual.  

Em matéria de qualidade do ar a área em estudo enquadra-se numa região de baixa ocupação 

humana e com caráter rural. As principais fontes de poluição atmosférica estão associadas à 

circulação rodoviária nas principais vias de acesso e às actividades agro-florestais. Na área de 

estudo os receptores sensíveis são fundamentalmente as povoações ou aglomerados populacionais 

existentes, designadamente Gonçalo, Gaia e Colmeal da Torre. Estes aglomerados encontram-se 

relativamente distantes da área de implantação do projeto, pelo que este se desenvolve numa área 

relativamente isolada, sendo que os meios receptores sensíveis correspondem apenas a algumas 

habitações locais e vegetação envolvente. 

Relativamente ao ambiente sonoro, a área de estudo tem na sua contiguidade mais direta alguns 

receptores sensíveis (habitações isoladas) e a povoação da Gaia a cerca de 200m na distância 

menor à área de intervenção. A área não apresenta atualmente focos de ruído relevantes com 

excepção da EN18 e de acessos locais, cuja circulação rodoviária constitui hoje a principal origem de 

ruído. De forma geral, pode-se classificar a área de estudo como uma área calma sem fontes de 

ruído importantes, para além da circulação rodoviária. 

Relativamente aos resíduos, no concelho da Guarda, a gestão do sistema de triagem, recolha 

seletiva, valorização e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é efectuada pela Resiestrela, 

S.A.. Verifica-se um decréscimo da produção de RSU, desde 2006, acentuando-se entre 2010 e 

2011. Os resíduos provenientes da recolha indiferenciada são alvo de valorização orgânica ou 

depositados no aterro sanitário, enquanto os resíduos provenientes da recolha seletiva são alvo de 

prévia triagem sendo, posteriormente encaminhados para reciclagem. 
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Da totalidade dos resíduos produzidos em 2011 (1.5863 ton), cerca de 863,18 ton (cerca de 9%) 

foram recolhidos de forma seletiva.  

Quanto à sócio-economia verifica-se que a presente realidade denuncia um cenário tendencial de 

declíneo populacional e económico. Verifica-se um forte grau de envelhecimento da população e um 

aumento da taxa de desemprego. Ainda assim, em termos de atividade turística, o município da 

Guarda é o que apresenta maior importância na sub-região Beira Interior Norte, apresentando 

alguma dinâmica turística. 

Em relação ao uso do solo, relativamente à área do projeto, esta é maioritariamente ocupada por 

uso florestal (mais de 90% da área total). Verifica-se ainda a existência de cerca de 7ha que 

correspondem a áreas de extração de inertes, áreas de deposição de escombros e anexos mineiros. 

No entanto, a ocupação atual do solo reflete uma realidade diferente e que foi confirmada no terreno 

quanto às características de ocupação do solo e coberto vegetal, a qual foi traduzida no fator 

Sistemas Ecológicos.  

Ao nível do ordenamento do território, o Plano Director Municipal da Guarda, atualmente em 

processo de revisão, enquadra o presente projeto e reflete a importância do sector do turismo na 

estratégia de desenvolvimento municipal. Considerando a carta da REN da Guarda, a área de 

intervenção encontra-se totalmente inserida em Áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos (como “área de máxima infiltração"), sendo que a maior parte da área de intervenção situa-

se ainda em RAN. 

No âmbito do património cultural e arqueologia a compilação dos dados efectuada para a 

caracterização conduziu à identificação de uma ocorrência patrimonial e de dois achados isolados. 

 

4.1. EVOLUÇÃO SEM PROJETO 

Considerando as características da área afeta ao projeto “Cegonha Negra Golf Resort & SPA – 2ª 

fase" poderá aferir-se que, na ausência da concretização do projeto, a evolução do meio ambiente 

circundante, quer ao nível geológico e geomorfológico, ao nível das características dos solos, dos 

recursos hídricos, da qualidade do ar, do ambiente sonoro, dos resíduos, em termos de 

ordenamento do território e do uso e ocupação do solo e do ponto de vista patrimonial, 

pressupõe-se a permanência da situação caracterizada na situação de referência. Face à ausência 

da vegetação autóctone na área de estudo, exceção feita às galerias ripícolas da ribeira da Gaia, e à 

evolução dos lagos em termos de estabilização ecológica dos planos de água e margens, é 

expectável que na ausência do projeto a área venha a evoluir favoravelmente nas zonas húmidas e 

lagos aumentando muito lentamente o número de espécies e efetivos. Para a restante área é 

expectável uma regressão das condições naturais, com eventual proliferação de espécies exóticas 
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e/ou infestantes e/ou progressão dos matos baixos, a manter-se o estado de abandono atual.  

Ao nível da paisagem, se não se verificar uma intervenção requalificadora, admite-se que se venha 

a verificar uma acentuação da tendência para a degradação do local, na medida em que se verificará 

um progressivo abandono das zonas revolvidas e remanescentes da actividade mineira, sendo que o 

local tenderá progressivamente a permanecer inculto e com uma diminuição da qualidade visual e 

paisagística.  

Por outro lado, se o projeto não for implementado, alguns dos problemas socioeconómicos e 

tendências evolutivas poderão agravar-se, nomeadamente no que diz respeito à diminuição da 

população residente local, com o consequente despovoamento das localidades próximas da área de 

intervenção, bem como o crescimento da taxa de desemprego. 
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5. PRINCIPAIS EFEITOS DO PROJETO NO AMBIENTE 

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes, que se prevêem que 

venham a ser gerados pela construção, exploração e desactivação do projeto, e propostas as 

consequentes medidas de minimização. 

Considera-se como impacte ambiental, as alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas no 

ambiente, num determinado período de tempo e área, resultantes da realização de qualquer projeto, 

comparadas com a situação que ocorreria nesse período de tempo e nessa área se o projeto não 

tivesse ocorrido.  

No âmbito da geologia e geomorfologia, os principais impactes previsíveis durante a fase de 

construção decorrem da desmatação, decapagem e limpeza do terreno selecionado para a 

implantação do campo de golfe; execução de terraplenagens e modelação/moldagem do terreno; 

construção da zona de jogo, da rede de drenagem e de rega; trabalhos de estabilização de taludes, 

controlo dos processos erosivos, reorganização da drenagem natural; recuperação e reabilitação de 

explorações mineiras abandonadas; construção dos caminhos e acessos; construção de edifícios 

(Unidade Hoteleira, Museu e Aldeamento); e abertura de valas para instalação das condutas de água 

e cabos elétricos de transporte de energia: 

Verifica-se que as principais ações do projeto provocarão inicialmente impactes negativos 

temporários, magnitude média e pouco significativos, decorrentes da decapagem e alteração da 

morfologia atual do terreno. Com o fim dos trabalhos de modelação e a revegetação das áreas 

modeladas surgirão os impactes positivos, permanentes, de magnitude média e significativos, 

associados à recuperação imediata do terreno e reposição do coberto vegetal ainda que de caráter 

artificial. A incidência dos impactes terá um caráter local. 

Para as componentes 2 e 3, repetem-se alguns dos impactes acima referidos e habitualmente 

associados a mobilização de terras e construção de fundações para edifícios, mas que neste caso 

terão uma incidência em área muito reduzida, sendo os impactes negativos, temporários, magnitude 

e significado reduzido. Destas componantes resultará a impermeabilização permanente de solos, o 

que será um impacte negativo, de magnitude média, mas pouco significativo, tendo em conta a 

percentagem relativa da implantação para a área disponível (42% - componente 2; 20% - 

componente 3). Na fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes. 

No contexto dos solos, na fase de construção, ocorrem impactes negativos de diferente natureza e 

com graus de incidência distintos sendo considerados os mais importantes pela sua dimensão e 

caráter irreversível os que dizem respeito à ocupação das áreas correspondentes às componentes 2 

e 3, ou seja, o Hotel, o Museu e moradias unifamiliares e infraestruturas associadas. 
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Ao nível da componente 1, na fase de exploração não se prevê que ocorram impactes relevantes. As 

operações mecânicas promovem o arejamento do solo e descompactação de solos e as operações 

de manutenção contribuem para melhorar e equilibrar a estrutura do solo. A presença de relvados no 

campo promove a proteção e conservação dos solos uma vez que se verifica uma redução da 

intensidade dos fenómenos erosivos. Por outro lado considera-se globalmente, favorável para os 

solos a rega e a fertilização, na medida em que é valorizado o recurso e aumentada a sua 

capacidade produtiva.  

Durante a fase de exploração, nas componentes 2 e 3, manter-se-ão as alterações ocorridas na fase 

de construção, não sendo expectável qualquer outra alteração significativa na fase de exploração. 

Deste modo, na fase de exploração, não são esperados quaisquer impactes ao nível dos solos. 

Sobre os recursos hídricos superficiais, as principais ações geradoras de impactes, na fase de 

construção, estão relacionadas com a desmatação do coberto vegetal, movimentação de terras e 

modelação do terreno; circulação de veículos ligeiros e pesados; redefinição dos lagos existentes e 

construção de dois lagos novos; interferência direta com linhas de água e sementeira da área de jogo 

(Fertilização). Nesta fase importa destacar que, para a componente 1, o projeto prevê a reutilização e 

transferência de toda a água atualmente existente nos diferentes lagos, para enchimento dos lagos 

que estão previstos, de forma a configurar o desenho final pretendido, traduzindo-se este num 

impacte positivo.  

Por outro lado, na fase de exploração, as principais ações geradoras de impactes decorrem da 

presença de edifícios e áreas pavimentadas (impermeabilização), da circulação de veículos, do 

sistema de drenagem, das necessidades de água (sistema de rega do campo de golfe e 

abastecimento humano), das operações de manutenção (fertilização e tratamentos) e da produção 

de águas residuais. Nesta fase importa salientar que, na componente 1, a água utilizada para o 

sistema de rega do campo de golfe terá origem superficial, no lago que se localiza junto ao buraco 1 

que se constituirá como reservatório principal de rega e cujo volume de armazenamento suporta as 

necessidades de rega diária projetadas. 

Sobre os recursos hídricos subterrâneos, as principais ações geradoras de impactes negativos na 

fase de construção, estão relacionadas com a desmatação do coberto vegetal, circulação de veículos 

ligeiros e pesados e sementeira da área de jogo – fertilização. Na fase de exploração as principais 

ações decorrem da resença de áreas pavimentadas (impermeabilização), da circulação de veículos e 

das operações de manutenção (fertilização e tratamentos). Importa neste contexto destacar que, em 

relação à fertilização, o uso de adubos de libertação lenta, sobretudo em greenes e tees, tal como o 

projeto prevê, reduz o problema da lixiviação pelo facto de alguns serem insolúveis e libertarem o 

nitrogénio solúvel de uma forma lenta. Ainda assim, considera-se necessário proceder a um 

adequado controlo e ajuste de todos os fertilizantes que serão utilizados no campo às verdadeiras 
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necessidades das espécies vegetais, de modo a reduzir a probabilidade de ocorrência de 

contaminação dos recursos hídricos superficiais. 

Para os sistemas ecológicos (flora e fauna), os principais impactes na fase de construção são 

diretos estando associados às operações de desmatação de áreas consideráveis, à movimentação 

de terras e à circulação de máquinas, que têm de imediato como consequência a destruição de 

habitat e uma perturbação significativa das comunidades faunísticas, através de atropelamentos 

ocasionais de mamíferos e répteis.  

Durante a fase de exploração, o principal impacte advirá da perturbação resultante do aumento de 

circulação de pessoas e veículos. No entanto, uma vez que a área será toda reconstruida do ponto 

de vista da vegetação não se perspetivam novos impactes, excepto se ocorrer alguma interferência 

com a galeria ripícola da ribeira da Gaia. Adicionalmente, nesta fase poderá haver um impacte 

positivo se nos novos lagos for promovido aparecimento de espécies ribeirinhas, designadamente a 

borrazeira-branca e a tabua contribuindo para recriar os ambientes que atualmente se verificam 

nalguns dos lagos e zonas húmidas. Tal poderá promover uma recuperação e recolonização mais 

rápida por espécies aquáticas ao nível dos anfíbios e da avifauna. Por outro lado, a revegetação total 

ou parcial dos lagos possibilitará uma mais rápida colonização da área pelas espécies aquáticas que 

atualmente estão presentes, melhorando e valorizando ambientalmente a área do projeto. 

Considerando a requalificação que o projeto preconiza para a área e em face das espécies 

atualmente presentes, nesta fase, poderá haver um incremento gradual da comunidade faunística, 

podendo o impacte global sobre a fauna revelar-se positivo. 

No que se refere à paisagem, os principais impactes ambientais negativos na fase de construção, 

relacionam-se com uma eventual diminuição de visibilidade junto das zonas onde se efectuam as 

movimentações de terra, provocada pelo aumento do nível de poeiras no ar e consequente 

deposição no coberto vegetal envolvente e ainda com a presença de maquinaria pesada, construção 

de novos acessos temporários e depósitos de materiais de construção. As alterações na utilização e 

função dos espaços e modificações nas estruturas visuais existentes e a descontinuidade nas 

relações estabelecidas entre os diversos elementos e espaços, assim como a eventual afectação da 

galeria ripícola da ribeira de Gaia e as alterações na morfologia do terreno, devido às movimentações 

de terra, com consequente interrupção nas linhas e formas naturais do relevo dos locais 

atravessados, conduzindo ao aparecimento de zonas de descontinuidade visual, são outros impactes 

negativos decorrentes da fase de contrução. 

Na fase de exploração consideram-se como impactes negativos a introdução de elementos 

construídos estranhos à paisagem e construção de moradias, assim como a construção do hotel e 

museu e ainda como impacte positivo a alteração do relevo e do coberto vegetal para implantação do 

campo de golfe. 
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No que toca à qualidade do ar, durante a fase de construção prevê-se um aumento das emisões de 

poeiras (partículas) e gases de combustão, resultantes das mobilizações de terras e circulação de 

veículos, respectivamente. Os locais onde os impactes na qualidade do ar se revestem de maior 

significado correspondem aos recetores sensíveis à poluição atmosférica, que são 

fundamentalmente as povoações ou aglomerados populacionais próximos do local das obras. 

Dadas as características da 2.ª fase do Cegonha Negra Golf Resort & SPA e das suas componentes, 

considera-se que as ações decorrentes da fase de exploração, de um modo geral, não contribuem 

para uma significativa degradação da qualidade do ar, sendo os impactes na qualidade do ar, na 

zona do projeto, aceitáveis para um empreendimento desta tipologia, não sendo expectável a 

ocorrência de situações críticas de poluição atmosférica que possam afetar as zonas habitacionais e 

de sensibilidade ecológica (vegetação).  

Ao nível do ambiente sonoro, na fase de construção, considera-se que o impacte ambiental 

negativo decorrente das emissões de ruído coincide com a duração da construção do 

empreendimento, estando associado especialmente à circulação de veículos (que geram também 

impactes negativos indiretos nas vias de circulação utilizadas) e ao funcionamento de máquinas e 

equipamentos. 

No decorrer da fase de exploração não é expectável a ocorrência de atividades suscetíveis de 

ocasionar emissões de ruído. No entanto, deve ser acautelada a ocorrência de grandes eventos de 

classe mundial na área de golfe, susceptíveis de concentrar um elevado número de pessoas e meios 

logísticos, que poderão potenciar o aumento de ruído, designadamente ao longo dos percursos, 

através das próprias equipas de competição e de recursos humanos afetos à organização do evento. 

Relativamente aos resíduos, na fase de construção o presente projeto adotará métodos construtivos 

que deverão permitir que a gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) se realize de 

acordo com os princípios da auto-suficiência, responsabilidade pela gestão, prevenção e redução, 

hierarquia das operações de gestão de resíduos, responsabilidade do cidadão, regulação da gestão 

de resíduos e da equivalência. Por outro lado, em estaleiro serão asseguradas condições de 

impermeabilização e armazenamento adequado de resíduos perigosos, em condições estanque, 

nomeadamente para operações de manutenção de máquinas e equipamentos de obra. Em 

consequência do descrito, os impactes que resultarão da fase de construção prevêem-se pouco 

significativos, temporários e reversíveis, de magnitude reduzida. 

Durante a fase de exploração, não se prevê a produção significativa de resíduos, contudo, a 

realização de grandes eventos desportivos (nacionais e internacionais), mais especificamente na 

área afeta ao campo de golfe (Componente 1), pontuais e de curta duração, são suscetíveis de 

concentrar um elevado número de pessoas e, em consequência, ocasionar uma maior produção de 
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resíduos. Os resíduos produzidos serão sobretudo RSU, cuja responsabilidade de gestão é da 

Resistrela. Ainda na fase de exploração, para além da produção de RSU, prevê-se também a 

produção de embalagens resultantes das operações de manutenção do campo de golfe (fertilização 

e tratamentos) e ainda de biomassa vegetal, resultante da própria manutenção do relvado do campo 

de golfe. Neste sentido as embalagens deverão ser encaminhadas para destino final adequado, 

enquanto que a biomassa resultante deverá ser destroçada e armazenada para reutilização como 

fertilizante ou aditivo às camadas de cobertura, pelo que nestas condições não se prevê a ocorrência 

de impactes negativos. 

Relativamente à Componente 2 (Unidade hoteleira e Museu) e Componente 3 (Aldeamento turístico), 

é expectável que nestas ocorra apenas a produção de Resíduos Sólidos Urbanos, sendo que a 

entidade gestora por este serviço (atualmente a Resistrela) deverá promover a instalação de 

equipamentos que permitam efetuar a recolha seletiva dos resíduos produzidos.  

Relativamente à sócio-economia, na fase de construção, é expectável um aumento do emprego, 

embora temporário, associado ao sector da construção civil para a realização das obras do campo de 

golfe, do Hotel e Museu e das Moradias, o que contribuirá para a dinamização da economia local. Os 

impactes negativos nesta fase decorrem da circulação de veículos e maquinaria afetos à obra o que 

poderá levar à degradação de algumas das infraestruturas viárias e também aumentar o perigo de 

acidentes e conflitos rodoviários. Na fase de exploração são expectáveis impactes positivos 

decorrentes da criação de 240 empregos diretos (sendo nesta fase ainda difícil de prever os 

empregos indiretos que poderão ser gerados), o que possibilitará um aumento da atratividade local, 

bem como a oportunidade de aumentar a população residente, quer ao nível da freguesia, quer 

mesmo ao nível dos municípios da região. 

Relativamente ao ordenamento do território, a área de intervenção encontra-se atualmente 

classificada como área de salvaguarda estrita, destacando-se a presença das condicionantes REN, 

RAN pelo que os impactes ao nível da ocupação do solo são negativos. No entanto, o processo de 

revisão do PDM da Guarda ao contemplar uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão para 

esta área (UOPG20 – Vale da Gaia) que enquadra nomeadamente o projeto em estudo, demonstra 

que existe uma clara orientação estratégica municipal que acolhe e pretende a concretização do 

projeto. Ainda, tratando-se de um projeto de interesse municipal e como tal já reconhecido pelos 

orgâos autárquicos, considera-se que este projeto se enquadra com as disposições do regulamento 

do PDM. 

Ao nível da fase de exploração, o impacte gerado pela concretização deste projeto terá um impacte 

positivo muito significativo ao nível do ordenamento do território municipal e regional pois concorre 

para a implementação da estratégia de desenvolvimento municipal e regional e pode gerar novas 

dinâmicas territoriais de revitalização demográfica e territorial na região. 
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No âmbito da caracterização da situação de referência do património cultural e arqueologia foram 

identificadas três ocorrências de interesse patrimonial, inseridas na área de incidência directa do 

projeto. Contudo, duas das ocorrências correspondem a achados isolados, boleados e sem 

associação a outros materiais arqueológicos, pelo que foram considerados como indícios e não como 

sítios arqueológicos, não se justificando uma avaliação de impacte ou a proposta de minimização 

específicas. Relativamente à ponte sobre a Ribeira da Gaia, ainda que esta se insira na área de 

incidência direta do projeto, os trabalhos previstos em fase de construção apenas incorrem num 

impacte indireto sobre a área envolvente à ponte. Na fase de exploração não se prevê que a 

utilização do projeto turístico acarrete qualquer impacte sobre os elementos patrimoniais 

identificados. 

 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

Não se perspetiva que a fase de desativação de alguma das componentes do projeto venha a 

ocorrer a curto prazo, tanto mais que existem projetos complementares executados e em execução, 

e após a conclusão da 2.ª fase, encontra-se prevista ainda uma 3.ª fase para o “Cegonha Negra Golf 

Resort & SPA”. Não obstante, a desativação do projeto implicaria a reconversão de toda a área 

promovendo o desmantelamento de áreas construídas e retorno a usos adequados aos instrumentos 

e legislação em vigor. Todos os produtos da desativação teriam que ser devidamente encaminhados 

para destino adequado e a reconversão da área deveria tendencialmente promover o retorno da área 

ao uso misto florestal/agrícola/natural, utilizando a gestão ativa do território ao contrário do que hoje 

ocorre na mesma área.  

Nesse contexto e genericamente, seriam expectáveis impactes nulos sobre a geologia e 

geomorfologia, solos, qualidade do ar, ambiente sonoro e património, positivos sobre a paisagem, 

património natural e recursos hídricos e negativos sobre a sócio-economia e o ordenamento do 

território. No entanto, a magnitude e importância dos impactes resultantes são imprevisíveis e 

incertos. Quanto aos resíduos, para a fase de desativação, é expectável que estes sejam muito 

semelhantes aos identificados na fase de construção, constituindo-se como resíduos de construção e 

demolição, sendo que os impactes também se preveem muito semelhantes aos identificados na fase 

de construção. 

 

IMPACTES CUMULATIVOS 

Considerando o projeto em avaliação, foi feita uma avaliação dos impactes cumulativos que teve em 

consideração os impactes decorrentes da concretização do projeto em associação com os impactes 

que resultem dos projetos complementares identificados.  
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Na fase de construção, considera-se que a Academia de Golfe Quinta da Bica (construída e em 

exploração), em complementaridade com a 2.ª fase do Projeto Turístico não irá apresentar impactes 

cumulativos. Também a 3.ª fase do “Cegonha Negra Golf Resort & SPA” (a executar) não se prevê 

que venha sobrepor-se na construção ao presente projeto, pelo que não se prevêm impactes 

cumulativos para a fase de construção. 

 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Face ao tipo de projeto em estudo e aos impactes ambientais previstos no capítulo referente à 

análise de impactes, considerou-se necessário a implementação de um plano de monitorização da 

qualidade da água no lago principal, para a fase de exploração do projeto. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O “Cegonha Negra Golf Resort & SPA” corporiza o Projeto Turístico Integrado de Desenvolvimento 

do Vale da Gaia, que abrange território dos concelhos de Belmonte e Guarda, já iniciado e a integrar 

3 fases sequenciais: 

1.ª fase - no concelho de Belmonte com a implantação da Academia de Golfe Quinta da Bica 

(construído e em exploração) e a construção do Aldeamento Turístico da Quinta da Bica (em 

construção); 

2.ª fase - desenvolve-se no concelho da Guarda e prevê a construção de 1 campo de golfe de 

18 buracos, 1 Hotel de 5 estrelas, 1 Museu e 1 Aldeamento Turístico com 65 moradias 

unifamiliares, sendo este projeto o objeto do presente EIA; 

3.ª fase – Resort turístico composto por componente habitacional, componente hoteleira e 

componente de apoio na área da restauração, lazer e outros. 

A área de intervenção, constituída por vários artigos e apresentando uma área total de cerca de 

90,32ha, contempla a implementação de um campo de golfe de 18 buracos, projeto de execução 

desenhado pelo conceituado golfista Severiano Ballesteros, e encontra-se integrada numa zona de 

paisagem natural, que no projeto atual, será integrado com uma pequena componente de 

aldeamento turístico (com 65 moradias) vocacionado para o turismo judaico consubstanciado num 

projeto para um Hotel de 5 estrelas e um Museu da autoria do Arquiteto Frank Gehry. 

Este projeto integrado visa a requalificação de uma zona mineira abandonada e originará uma nova 

dinâmica territorial e sócio-económica, compatível com o atual PDM da Guarda mas já 

salvaguardada em proposta preliminar de revisão do mesmo. 

As condicionantes REN e RAN a afetar correspondem hoje a áreas degradadas sendo também elas 

em boa parte requalificadas, com afetação permanente numa área residual. Não obstante, as 

componentes 2 e 3 só poderão ser viabilizadas mediante a aprovação expressa da Tutela, no âmbito 

dos respetivos regimes legais. 

Os projetos destas componentes não se encontram ainda ainda no estado ideal de desenvolvimento 

pelo que serão objeto de verificação em sede de projeto de execução, nos termos do regime legal de 

AIA. 

Da avaliação dos vários fatores ambientais não foram identificados impactes ambientais 

significativos, passíveis de por em causa a concretização do projeto, pelo contrário os impactes 

positivos ao nível do ordenamento do território e sócio-económicos, são muito significativos e de 

elevada magnitude, permitindo uma intervenção sustentada de requalificação ambiental e territorial, 
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recuperando um passivo ambiental actualmente existente e que marca um território em declíneo 

demográfico. 
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PEÇAS DESENHADAS 

 

 

 

 

Peça Desenhada n.º 1: Enquadramento Nacional e Regional 

 

Peça Desenhada n.º 2: Localização do Projeto 
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