Conjunto Turístico – Coruche

Spa

Índice

1. Referência ao EIA ...................................................................................................................... 2
2. Período de elaboração do EIA ................................................................................................... 4
3. Antecedentes ............................................................................................................................ 4
4. Objetivo ..................................................................................................................................... 5
5. Descrição do projeto ................................................................................................................. 7
6. Descrição do ambiente afetado, dos impactes e das medidas previstas................................ 11
7. Descrição dos impactes residuais, da monitorização e das lacunas ....................................... 19
8. Conclusões............................................................................................................................... 20
9. Peças desenhadas ................................................................................................................... 22

1

Conjunto Turístico – Coruche

Spa

1. Referência ao EIA

O presente Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o
pedido de licenciamento relativo a um projeto de um CONJUNTO TURÍSTICO / RESORT. O
projeto apresenta um desenvolvimento que, para efeitos de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), corresponde à fase de Estudo Prévio.

O projeto desenvolve-se num terreno com a área total aproximada de cerca de
1.000.000,00m2, localizado na freguesia da Erra, no concelho de Coruche, tendo como
requerente a sociedade Imoconsagri – Investimentos Imobiliários, Ldª.

O Conjunto Turístico “Vale Mosteiro, Nature, Resort, Golf & SPA” (doravante designado por
Conjunto Turístico) irá ocupar uma área de aproximadamente 93,7 ha.

O programa a implementar assume a forma de um CONJUNTO TURISTICO (Resort), tal como
definido no nº 15 do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, compreendendo um sustentável
conjunto de equipamentos e atividades, que se pretendem de grande qualidade e integração
no meio envolvente, de forma a harmonizarem-se perfeitamente com a paisagem circundante,
aqui muito valorizada pela coexistência do campo de golfe previsto e envolvente periférica.

O citado Conjunto Turístico é constituído por vários Empreendimentos Turísticos Autónomos e
por um conjunto de instalações funcionalmente interdependentes, situados em espaços com
continuidade territorial, servidos por vias e caminhos existentes e a construir, permitindo o
trânsito de veículos de emergência, dispondo de estacionamento de uso comum, no qual
existem algumas linhas de água e faixas de terreno afetas a funções de proteção e conservação
de recursos naturais, espaços verdes exteriores envolventes para uso comum e destinam-se a
proporcionar alojamento e serviços complementares de apoio a turistas.

Atendendo à publicação no dia 31 de outubro o novo Regime Jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental (RJAIA) pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013, correspondente ao atual regime jurídico da
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avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de
produzirem efeitos significativos no ambiente, que transpõe a Diretiva nº 2011/92/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados projetos públicos e privados no ambiente (codificação da Diretiva nº
85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho de 1985). Este diploma, que entrou em vigor a 1 de
novembro de 2013, revoga o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro.

Analisado o RJAIA e dada a tipologia do projeto, este enquadra-se no seu Anexo II (a que se
refere a alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º), na alínea c) do número 12 – Turismo, a qual
contempla para áreas sensíveis a obrigatoriedade de AIA para todos os hotéis, hotéisapartamentos, hotéis rurais e apartamentos turísticos.

O proponente é a sociedade Imoconsagri – Investimentos Imobiliários, Lda.
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2. Período de elaboração do EIA

O EIA foi elaborado entre novembro de 2013 e agosto de 2014.

3. Antecedentes

O EIA insere-se num programa geral de enquadramento regional muito mais vasto, tendente a
aproveitar as sinergias e potencialidades de desenvolvimento locais e a sua articulação e
projeção inter-regional, tendo em conta o equilibrado desenvolvimento das regiões, nas suas
vertentes económica, social e ambiental.

Para este objetivo em muito podem contribuir as aptidões naturais da zona, as novas
acessibilidades e mais recentemente o anúncio da localização do novo aeroporto de Lisboa.
Acessibilidades:
 Futuro Aeroporto – 30km
 Coruche e estação Ferroviária de Coruche -cerca de 6 Km
 Lisboa – 70km
 Montemor – 45km
 Almeirim – 30km
 Santarém – 40km
 Badajoz - 173km
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4. Objetivo

O conjunto turístico a desenvolver em Vale Mosteiro surgiu numa perspetiva de criação de
novas áreas de investimento, nomeadamente na oferta de produtos turísticos sustentáveis,
apostando numa maior e melhor oferta ao nível do turismo em que é privilegiado o contacto
com a natureza, promovendo uma oferta de qualidade ao nível da integração e
aproveitamento dos recursos naturais e paisagísticos.

O Conjunto Turístico de Vale Mosteiro insere-se numa área com excelentes aptidões para o
desenvolvimento do turismo, e cuja dinâmica atual permite perspetivar uma nova realidade no
âmbito do Turismo associado à prática do golfe.

Este conjunto turístico, para além do objetivo económico para o promotor, traduz-se ainda
como vantajoso para a economia regional na medida em que contribui para o
desenvolvimento turístico da região de Coruche, numa perspetiva de turismo sustentável e
ecológico, onde é considerada como meta a emissão de Carbono Zero.

O conjunto turístico proposto para Vale Mosteiro permite ainda, de certa forma, dar resposta
à procura deste tipo de equipamento na região, com uma tipologia e mercado ainda muito
pouco explorado.

Assim, o presente projeto permite dotar a região com uma unidade turística com uma
tipologia que permita aos seus utilizadores desfrutar, com todas as regalias, de um
empreendimento de quatro estrelas. O mercado alvo deste conjunto turístico consiste em
população que procura um local de maior comunhão com a natureza.

Para além dos benefícios para a população que irá usufruir deste espaço turístico, este
empreendimento traz igualmente vantagens para a população das proximidades, sendo
privilegiada a mão-de-obra e a matéria-prima local.
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É ainda de salientar que a construção de infraestruturas deste tipo induzem à criação de novos
postos de trabalho e a sua manutenção permite também o desenvolvimento de outras
atividades económicas que fornecerão serviços e produtos complementares que irão
aumentar a empregabilidade da região durante a exploração do conjunto turístico.
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5. Descrição do projeto

Ao nível da nomenclatura territorial para fins estatísticos do país, o presente projeto situa-se
no concelho de Coruche que integra a NUT III – Lezíria do Tejo, que por sua vez pertence à NUT
II – Alentejo. Nas figuras seguintes apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto e
a sua localização relativamente aos concelhos e freguesias.

O conjunto turístico localizar-se-á em Vale Mosteiro, na freguesia de Erra, concelho de
Coruche, Distrito de Santarém.

O terreno onde se pretende intervir apresenta uma extensa área, a rondar um milhão de
metros quadrados, com uma orografia muito diversificada, variando entre a cota 32.00m a Sul
e os 108.00m a Noroeste numa sucessão de pequenas colinas, vales e planícies,
proporcionando uma grande riqueza cénica e paisagística, bem como magníficos
enquadramentos visuais sobretudo sobre a povoação da Erra e a extensa Lezíria a Sul.
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Figura 1 - Fotografia do terreno em estudo.

Este Conjunto Turístico está previsto para uma classificação de empreendimento turístico de 4
estrelas, integrando uma componente de golfe.

O conceito do projeto pretende promover o espírito de slow life, num modelo alternativo de
turismo, onde é valorizada privacidade, surgindo em alternativa ao turismo de massas. Neste
Conjunto Turístico é dada especial prioridade à natureza envolvente, sendo privilegiada a
interligação dos utentes com o ambiente valorizando o contacto com a natureza e o touring
cultural e paisagístico.

Uma vez entrado em funcionamento, o conjunto turístico em estudo funcionará em
permanência durante a totalidade do ano, sem restrições de horário. No entanto, como é
expectável num empreendimento turístico desta tipologia, a afluência de utentes é variável ao
longo do ano, com maior ocupação prevista para os meses de Verão.
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A definição do projeto teve como ponto de partida a observação do lugar, as condicionantes
legais a respeitar e os objetivos de sustentabilidade ambiental, acrescido pela integração na
envolvente paisagística e cultural.

Este projeto pretende oferecer aos utentes o usufruto dos magníficos enquadramentos
visuais, sobretudo sobre a povoação da Erra e a extensa Lezíria a Sul.

Procura-se valorizar as denominações de origem protegida do local e da cultura envolvente ao
conjunto turístico, dando ênfase ao relaxamento e spa, priorizando padrões elevados de
arquitetura e design sustentável.

O projeto pretende igualmente contemplar um alinhamento que seja um exemplo de
eficiência energética, fazendo uso de soluções construtivas contemporâneas tendo como
objetivo as emissões de Carbono Zero, ou que, pelo menos se apresente como um balanço
final de emissões de gases com efeito de estufa reduzido.

Este empreendimento insere-se em dois dos dez produtos estratégicos preconizados no PENT:
“resorts” e “golfe”.

A área de localização do projeto apresenta características marcadamente rurais, em que as
zonas edificadas da envolvente são constituídas por pequenas quintas pertencentes a
propriedades da zona.

A povoação mais próxima do aldeamento turístico é a povoação de Erra, local onde segundo a
lenda, “D. Afonso Henriques errou, ao perder-se”.

Convém assinalar que o local dispõe de todas as condições para se assegurar o normal
funcionamento das infraestruturas necessárias ao funcionamento do empreendimento, com o
terreno servido a Sul por Estrada Municipal de ligação a Coruche (apenas cerca de meia dúzia
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de km’s) e no sentido oposto a povoação da Erra, nas proximidades imediatas, Escusa, Couço e
a Noroeste a estrada de ligação ao Frazão.

As vias internas existentes, devidamente assinaladas, serão recuperadas, refeitas e interligadas
com a rede de distribuição interna a implementar que se prevê com uma largura da faixa de
rodagem com cerca de 6,5m e passeios com o mínimo de 1.60m.

O troço central existente que atravessa a área da REN e que se pretende manter, deverá
assumir a forma de caminho florestal não asfaltado.

A rede viária apresenta-se extremamente simples podendo-se considerar de distribuição local,
tendo sido prevista uma eventual expansão para terrenos livres confinantes, pelo menos ao
nível da interligação de infraestruturas.

Nas peças gráficas e desenhos de pormenor integrantes do projecto, destacam-se materiais,
para além do vulgar betuminoso, o pavê, lajetas, sarrisca e mesmo a madeira.

O presente projeto adotará uma série de especificações com o objetivo de cumprimento dos
objetivos de emissões de Carbono Zero, que permitem minimizar o consumo energético e
consequentemente a produção de gases com efeito de estufa.

Para atingir os objetivos de sustentabilidade ambiental preconizados para o Conjunto Turístico,
serão adotadas medidas de eficiência energética, adotadas estratégias de sistemas solares
passivos, gestão da água e de gestão das águas residuais.
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6. Descrição do ambiente afetado, dos impactes e das medidas
previstas
A metodologia de avaliação de impactes baseia-se na comparação entre as situações futuras
das várias componentes ambientais e sociais, nos cenários de concretização do projeto e de
ausência deste. Assim, a caracterização da situação atual dessas componentes constitui,
juntamente com a evolução do ambiente afetado na ausência de projeto, o referencial para a
avaliação de impactes.

O projeto de loteamento em apreço é indispensável para o consequente desenvolvimento
turístico, pelo que, na ausência da sua concretização, fica adiada a oferta turística em Coruche.

No que diz respeito ao clima, geologia e geomorfologia, solos e ocupação do solo e recursos
hídricos, na ausência de qualquer projeto é previsível a manutenção da situação atual.

Em relação aos aspetos da ecologia, a ausência de intervenção permitirá manter toda a atual.

Em termos de qualidade do ar, na ausência de qualquer projeto, tendo em conta que, a nível
local, existem condições bastante favoráveis à dispersão de poluentes atmosféricos, também
não são expectáveis alterações.

Em relação ao ruído ambiente, considera-se que, na ausência de projeto, as condições sonoras
se manterão praticamente idênticas às observadas atualmente.

Do ponto de vista do ordenamento do território, a não concretização do projeto significa a
perca de oportunidade para a concretização das orientações estratégicas do PROTOVT, no que
se refere ao papel do pólo de Coruche na articulação do subsistema urbano Sorraia-Tejo com o
Alentejo Norte e Central e com a Península de Setúbal.
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Na ausência de projeto também não é expectável uma alteração significativa na paisagem da
área.

Síntese dos impactes com a concretização do projeto em apreço:
 Clima
Construção - Os impactes que se analisam relacionam-se com a presença física do
conjunto turístico, pelo que se referem sobretudo à fase de exploração. Não se
preveem impactes específicos da fase de construção.
Exploração - A disposição dos arruamentos prevista é bastante favorável em termos de
circulação atmosférica: suficientemente aberta aos ventos dominantes de noroeste
para evitar que, deste lado, haja exposições frontais diretas a intempéries, mas, por
outro lado, suficientemente “encaixada” de modo a não criar excessivos
encanamentos de vento, promovendo um certo efeito de abrigo no interior.
Na fase de exploração, a atividade humana, a circulação de veículos, as emissões
atmosféricas e a iluminação pública, contribuirão para a criação o efeito de “ilha de
calor”, face às áreas desabrigadas adjacentes.
Este efeito, que será tanto mais vincado, quanto mais completa for a ocupação da zona
e será mais notório em dias frios com estabilidade atmosférica, favorecendo um maior
conforto climático local.
As alterações microclimáticas que possam ocorrer na fase de exploração podem ter,
face às condições atuais, cariz positivo em termos de conforto climático, mas são
muito localizadas e pouco expressivas, considerando-se irrelevantes.

 Geologia e morfologia
Ao nível da geologia os impactes ocorrentes relacionam-se essencialmente com o
desmonte do subsolo nas escavações a realizar para a fundação dos arruamentos e
colocação de infraestruturas; tratando-se de um impacte negativo, direto, certo,
permanente, irreversível, local, não minimizável, que assume reduzida magnitude e

12

Conjunto Turístico – Coruche

Spa

significado pelo facto de estarem envolvidas pequenas alturas de escavação e não
serem afetadas formações geológicas com valor conservacionista;
As mesmas ações são também responsáveis por impactes na morfologia na fase de
construção.
Tratma-se de impactes negativos, certos, diretos, apenas em parte permanentes, que
assumem reduzida magnitude e significado.

 Recursos hídricos e qualidade da água
Na fase de construção, diversas ações de obra podem provocar alterações na
drenagem natural da área, tratando-se, porém de impactes que, além de temporários
e reversíveis (nas áreas não edificáveis) são pouco significativos.
As atividades desenvolvidas durante a obra serão geradoras de material particulado e
de outros poluentes, contudo, adotando os cuidados necessários, não é expectável
que ocorra afetação na qualidade da água;
Todos os efluentes produzidos na fase de construção serão devidamente recolhidos e
tratados. A rede de recolha e transporte das águas residuais domésticas tem como
destino final a ETAR a construir no conjunto turístico;
A rede de águas pluviais conduzirá as águas de drenagem superficial provenientes dos
arruamentos, zonas de estacionamento e vias de comunicação para bacias de
retenção, onde as condições de qualidade das águas pluviais serão monitorizadas pelo
Município de Coruche.

 Solos

No decurso das obras a realizar, nas áreas afetas a desmatação e decapagem,
deposição de terras, implantação e funcionamento de estaleiro(s) e à movimentação e
parqueamentos de veículos e máquinas, podem ocorrer impactes relacionados com a
compactação dos solos, bem como riscos de erosão e de contaminação. Os impactes
referidos são negativos, diretos, prováveis, temporários, parcialmente reversíveis, de
magnitude reduzida, locais, minimizáveis e pouco significativos.
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Nas áreas destinadas à criação de superfícies pavimentadas para circulação e
estacionamento haverá remoção definitiva dos solos existentes, sendo criado um
impacte negativo direto, certo, permanente, irreversível, de magnitude moderada,
local, significativo.
Na fase de exploração não é de esperar a ocorrência de impactes negativos ao nível do
recurso solo, salvo em caso de ocorrência de contaminações acidentais, casos em que
a afetação do solo pode ser evitadas pela adoção de medidas adequadas.
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 Biodiversidade
A análise de impactes centra-se nas componentes abordadas na caracterização do
ambiente potencialmente afetado: flora, vegetação e habitats, répteis e aves.
Na fase de construção as ações ou atividades potencialmente geradoras de impactes
na biodiversidade são as seguintes:
- Implantação, funcionamento e desativação de estaleiros;
- Deposição de terras (movimentos de terras e modelação do terreno);
- Tráfego de veículos e funcionamento de máquinas e equipamentos de obra;
- Desmatação, decapagem e limpeza do terreno;
- Presença de pessoas;
- Fertilização;
- Aplicação de fitofármacos.
Na fase de exploração importa considerar as seguintes ações ou atividades geradoras
de impacte:
- Tráfego rodoviário e estacionamento de veículos;
- Rega e fertilização;
- Aplicação de fitofármacos;
- Presença de pessoas.
O presente projeto não terá impactes significativos ou muito significativos na
biodiversidade. Alguns dos impactes não são minimizáveis, porque não são evitáveis.

 Qualidade do ar e ambiente sonoro

As ações de construção serão principalmente responsáveis pela emissão de partículas
em suspensão que, pelas suas características, estes impactes serão negativos, sendo,
no entanto, de caráter temporário, localizados e passíveis de minimização.
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Na fase de exploração do projeto o controlo das emissões atmosféricas será efetuado
no âmbito do processo de licenciamento das unidades a instalar.

Na fase de construção, tendo em conta os níveis sonoros típicos dos equipamentos a
utilizar, é expectável que, durante a fase de obra, considerando os elevados níveis
sonoros que se verificam junto da mesma, os impactes acústicos negativos apresentem
magnitudes elevadas.
No entanto e dado que a fase de construção será limitada no tempo, os impactes
acústicos originados, embora de incidência negativa, serão certos e temporários
(enquanto a obra durar), descontínuos (uma vez que ocorrem apenas em período
diurno) e reversíveis (através, durante a obra, de ações de minimização do ruído)
apresentando, ainda, caráter direto, cessando totalmente após a conclusão da obra.

Tendo em conta o exposto, e ainda a inexistência de recetores sensíveis
potencialmente afetados pelo ruído com origem nas atividades a realizar na fase de
construção, os eventuais impactes acústicos provocados podem ser considerados
pouco significativos e de escala local ou até pontual.

Na fase de exploração, recomenda-se a realização de uma campanha de monitorização
do ambiente sonoro no final do primeiro ano de exploração, de forma a avaliar a
necessidade de implementação de medidas de minimização do ruído.

 Socioeconomia

Da análise de impactes efetuada pode concluir-se que o projeto, ao criar as condições
necessárias para o desenvolvimento desta futura zona turística terá impactes positivos
significativos no que respeita à criação de emprego e desenvolvimento das atividades
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económicas, à escala local e sub-regional, tanto na fase de construção, como,
sobretudo, na fase de pleno funcionamento.

Terá também impactes positivos no que respeita à fixação de população jovem e no
potencial de atração de novos residentes para o concelho de Coruche, contribuindo
para contrariar as tendências demográficas regressivas das últimas décadas.

A sua implantação contribui ainda para a concentração e ordenamento das atividades
com efeitos positivos no território, evitando a dispersão do edificado.

Relativamente aos impactes negativos, poderão ocorrer incómodos ambientais
resultantes da obra e da circulação de veículos pesados. Estes impactes, que se espera
não sejam significativos, poderão ser adequadamente mitigados pela adoção de
medidas de gestão ambiental.

Na fase de funcionamento o empreendimento contribuirá negativamente para o
aumento da circulação rodoviária nas vias de acesso, mas de modo pouco significativo.

 Paisagem

De acordo com a avaliação desenvolvida, na fase de construção, ocorrem impactes
negativos significativos, que se prendem com as movimentações de terras e com a
presença de outros elementos totalmente exógenos à matriz paisagística de
referência, uma vez que perdurarão após a fase de obra.

Trata-se de impactes negativos, diretos, certos, temporários, localizados, de
magnitude moderada, reversíveis, significativos, mas que se tornam pouco
significativos após a adoção de medidas de mitigação.
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Na fase de exploração há a referir o impacte relacionado com a presença de uma
malha de arruamentos de cariz urbano, o qual se classifica como negativo, direto,
certo, permanente, localizado, de magnitude moderada, reversível, significativo,
tornando-se pouco significativo após a adopção de medidas de mitigação.

Por outro lado, também na fase de exploração, há ainda a considerar um impacte de
sinal contrário, positivo, relacionado com a presença de espaços verdes dos
arruamentos e de proteção. Além de positivo, este impacte classifica-se como direto,
certo, permanente, localizado, moderado, reversível, pouco significativo, tornando-se
significativo com a adoção de medidas de potenciação.
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7. Descrição dos impactes residuais, da monitorização e das
lacunas

Na elaboração do EIA não é de referenciar nenhum aspeto cujo desconhecimento tenha
limitado a análise e avaliação efetuada.

As medidas consideradas necessárias para evitar, minimizar ou compensar os potenciais
impactes negativos identificados no ponto anterior do presente RNT, são medidas
compensatórias e propostas apenas quando se considera que não é possível evitar ou reduzir
um impacte de forma significativa e, assim, propõe-se a reposição de um valor ou recurso
equivalente noutra localização ou noutro horizonte temporal.

Propõem-se também, quando pertinente, medidas potenciadoras de impactes positivos, ou
seja, medidas que visam desenvolver os efeitos positivos que a concretização do projeto irá
originar.

O EIA estabelece medidas relativas às fases de projeto, construção e exploração, nos fatores
ambientais clima, geologia e geomorfologia, recursos hídricos, solos, biodiversidade, qualidade
do ar, ambiente sonoro, ordenamento do território, componente social e paisagem; e ainda
outras medidas não abrangidas anteriormente, no âmbito do controlo de poluição e boas
práticas.

Na apresentação das medidas de mitigação pertinentes a considerar no âmbito de cada fator
ambiental durante a fase de construção, consideram-se as medidas constantes no documento
“Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção” elaborado pela Agência Portuguesa
do Ambiente, disponível no respetivo site da internet, e apresentado em Anexo ao EIA.
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Tendo em conta a natureza dos impactes avaliados o EIA propõe um programa de
monitorização para a qualidade da água de drenagem pluvial proveniente dos arruamentos e
zonas de estacionamento e um programa de monitorização do ambiente sonoro na entrada
em funcionamento.

8. Conclusões

O EIA do Projeto Conjunto Turístico de Vale Mosteiro procurou identificar os principais
impactes – positivos e negativos – desta intervenção.

É no âmbito socioeconómico que se encontram a maior parte dos impactes positivos
esperados.

Durante a fase de construção, são de prever impactes sociais positivos de significado
moderado relacionados com a criação de emprego, e com o estímulo de atividades
económicas a montante e a jusante, pelo fornecimento local de bens e serviços relacionados
com as atividades de construção.

Na fase de exploração o principal efeito positivo relaciona-se com o facto de que só após a
conclusão do projeto se torna efetiva a oferta turística.

Só então será possível o desenvolvimento de uma nova zona turística e, consequentemente a
concretização dos objetivos de desenvolvimento territorial e socioeconómico que presidiram à
execução estudo, esperando-se consequências benéficas e continuadas na economia e
emprego, reforço da centralidade do centro urbano de Coruche e ganho em economias de
aglomeração.
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A implementação de um empreendimento desta natureza constitui uma intervenção no
território que origina, naturalmente, alguns impactes ambientais negativos nas fases de
construção e de exploração, os quais são em maior ou menor número e com maior ou menor
importância, em função das características específicas do projeto, das características da área
afetada e sua evolução previsível, e da concretização e eficácia das medidas de mitigação e
gestão ambiental propostas.

A análise e avaliação efetuadas no presente EIA permite concluir que não se prevê a
ocorrência de quaisquer impactes negativos com significado, negativos suscetíveis de
comprometer a viabilidade do projeto.

O desenvolvimento do projeto foi efetuado com preocupações de ordem ambiental que se
traduziram na definição de soluções ajustadas às condicionantes existentes, permitindo
conservar e valorizar as áreas mais sensíveis.

Complementando e reforçando as disposições previstas pelo projeto, o EIA propõe medidas de
mitigação de impactes negativos para as fases de construção e de exploração, medidas de
potenciação de impactes positivos e a realização de um programa de monitorização no âmbito
da qualidade da água de drenagem superficial e do ruído.
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9. Peças desenhadas
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