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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Empreendimento Turístico da Medronheira de Cima, localizado na 
freguesia de Grândola, concelho Grândola.  
 
O documento foi elaborado para responder aos requisitos do Decreto-Lei nº 69/2000, de 
3 de Maio que obriga à apresentação de Estudo de Impacte Ambiental para aldeamentos 
turísticos que excedam 5 ha, hotéis com um número de camas superior a duzentas e 
campos de golfe com mais de 45 ha, e da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 
 
De uma forma resumida, o projecto a submeter a Avaliação de Impacte Ambiental 
consiste no licenciamento de um empreendimento turístico que contempla a construção 
de um estabelecimento hoteleiro, um aldeamento turístico (Aldeamento Turístico da 
“Medronheira de Cima”), um clube de campo com centro hípico e um campo de golfe. A 
área total do empreendimento é de cerca de 220 ha.  
 
A entidade responsável pelo projecto é a empresa MEDRONHEIRA – SOCIEDADE 
IMOBILIÁRIA, S.A. De referir que, em Maio de 2004, foi entregue um primeiro Estudo de 
Impacte Ambiental do Empreendimento Turístico da Medronheira de Cima, elaborado 
entre, Novembro de 2001 e Março de 2004, o qual mereceu parecer de 
desconformidade da Comissão de Avaliação nomeada para o efeito. O presente EIA 
constitui a reformulação do primeiro Estudo de Impacte Ambiental apresentado, tendo 
sido realizado entre Janeiro e Novembro de 2005.  
 
O EIA foi realizado pela empresa BIODESIGN – Arquitectura Paisagista, Planeamento e 
Consultadoria Ambiental, Lda., tendo envolvido uma equipa multidisciplinar constituída 
por 13 técnicos. 
 
Neste documento faz-se uma apresentação do projecto, uma caracterização dos 
descritores ambientais mais susceptíveis de serem afectados pelo mesmo e uma avaliação 
dos principais impactes e medidas de minimização recomendadas no EIA 
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2. O EMPREENDIMENTO TURÍSTICO DA MEDRONHEIRA DE CIMA 
 

2.1. LOCALIZAÇÃO  
 
O empreendimento turístico em análise ocupará uma área de cerca de 220 ha e situar-
se-á no concelho e freguesia de Grândola, a cerca de 4 a 5 km da vila de Grândola no 
sentido Este, na propriedade denominada “Medronheira de Cima” (ver Desenho AB - 01). 
 

2.2. OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO  
 
São propostos neste empreendimento a construção de um estabelecimento hoteleiro, de 
um aldeamento turístico e de dois projectos com interesse para o turismo concretizados 
no Clube de Campo/Clube Hípico e Clube de Golfe. No Clube Hípico, será desenvolvida 
uma escola de equitação e saltos, bem como outras actividades equestres em picadeiro; 
o Clube de Golfe integrará também a componente de aprendizagem, mas vocacionada 
para competições nacionais e/ou internacionais. 

 

Com as acessibilidades proporcionadas pela A2, com dois nós de ligação em Grândola, 
o projecto foi desenvolvido para oferecer atractivos e actividades para visitas diárias para 
os sectores turísticos regional, nacional e internacional, e oferecer capacidade de estadia 
para reservas turísticas directas e transitórias, tanto a curto como a longo termo.  

 

O golfe assume-se como o elemento preponderante na estratégia de desenvolvimento 
turístico da “Medronheira de Cima”. As características da topografia local, a paisagem e 
em particular as vistas sobre a charca/lagoa existente na propriedade, fornecem o 
enquadramento paisagístico para a implantação deste campo de golfe, com o objectivo 
estrutural de desenvolver a prática desportiva desta modalidade ao nível local e regional. 

 

Assim, o Empreendimento Turístico da Medronheira de Cima tem como objectivo 
incrementar a quantidade e a qualidade da oferta turística e desportiva (nomeadamente 
para a prática do golfe em Portugal) ao nível nacional e sobretudo ao nível da região do 
Alentejo. De facto a oferta de infra-estruturas para a prática de golfe é muito reduzida na 
Região do Alentejo (existem apenas 2 campos de golfe), situando-se o campo de golfe 
mais próximo em Tróia, a cerca de 40 km de Grândola. 

 

Este projecto irá contribuir para a diversificação e aumento da actividade turística na 
região de Grândola e sua envolvente, em particular do Turismo do Golfe. Este facto 
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representará um acréscimo de oferta turística importante para o turismo da região não 
associado directamente à utilização das praias desta zona do Litoral Alentejano. 

 

Há ainda a referir que este projecto, embora de grande importância para o turismo, trará 
também elevados benefícios para os habitantes do concelho de Grândola e dos 
concelhos limítrofes uma vez que irá beneficiar a economia local. A construção do 
Empreendimento Turístico da Medronheira de Cima irá atrair um número substancial de 
visitantes e oferecer emprego na área.  

 
2.3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

 
2.3.1. Descrição Geral do Empreendimento 

 
O Empreendimento Turístico da “Medronheira de Cima” e infra-estruturas associadas 
contempla a construção e exploração dos seguintes elementos (ver Desenho AB-02): 
 

 Aldeamento Turístico (C) - “Medronheira de Cima”, localizado a Norte junto à 
Estrada Municipal 543 e à Auto-Estrada A2; 

 Hotel resort, localizado igualmente a Norte; 

 Clube de Campo/Clube Hípico, associado a actividades equestres, dispondo de 
Picadeiro e Escola Equestre; 

 Clube de Golfe/Campo de Golfe de 18 buracos, Academia de Golfe e Campo 
de Treino com 6 ou 9 buracos; 

 Clube e Campos de Ténis; 

 Portarias. 
 

O empreendimento possuirá diversas infra-estruturas, instalações e equipamentos de uso 
comum, nomeadamente, arruamentos, passagens, acessos e logradouros para uso 
comum dos utentes; postos de transformação de energia eléctrica; captação, estação de 
tratamento e reservatórios de água potável independentes; reservatórios de combustíveis 
líquidos e gasosos; redes internas de telefones, fornecimento de água, gás, electricidade e 
respectivas ligações às redes gerais; parques de estacionamento de utilização comum; 
serviço de recolha diária de resíduos sólidos; serviço de segurança e vigilância; meios de 
segurança/detecção e controlo de entradas e detecção automática de incêndios. 
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Os edifícios do Aldeamento Turístico C serão exteriormente construídos na traça típica 
alentejana, com paredes e chaminés caiadas. Este aldeamento será constituído por 81 
fracções, 78 das quais com unidades de alojamento e 3 fracções destinadas a 
equipamentos, comércio e serviços. O número máximo de camas turísticas previsto é de 
468 camas. 
 
O Hotel resort (ou Hotel do Golfe) será constituído por 7 edifícios com edificação em 
banda, à semelhança da tipologia do Bairro de Cadoços, e incluirá restaurantes, lojas, 
cinema e um pequeno centro de negócios. Formará um conjunto de edifícios que se 
desenvolvem no seguimento do Aldeamento Turístico C. O número máximo de camas 
previsto é de 490 camas. 
 
O Clube de Golfe/Campo de Golfe encontra-se associado Hotel resort. O campo de 
golfe desenvolve-se numa zona de clareira, de relevo plano ocupando uma área com 
cerca de 46 ha, para as áreas de tees, greens e fairways. Os rough são áreas de 
enquadramento ao campo de golfe e serão constituídas por zonas de mata que não 
influenciam a jogabilidade do campo. O campo de golfe proposto será constituído por 
dois circuitos, um de 9 e outro de 18 buracos. No Desenho AB-02, é possível visualizar o 
esboço preliminar do lay-out do campo a construir. 
 
O Campo de Golfe possuirá um Clube de Golfe que integrará, um “Clubhouse”, uma 
“Proshop”(loja profissional de golfe), uma Academia de Golfe e um Campo de Treinos, 
para aprendizagem e prática das técnicas de jogo. Estas instalações funcionarão 
associadas ao hotel resort. O campo de treinos será constituído por greens devidamente 
formados que podem ser usados igualmente como alvos dentro do alcance e, como um 
campo de aproximação de 6 ou 9 buracos.  
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Desenho AB-01 Enquadramento Regional l Localização 
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DesenhoAB-02 - Layout do Empreendimento 
 

BIODESIGN, Lda. - 010531FAB00NT0   6 

EIA do Empreendimento Turístico da “Medronheira de Cima” – Dezembro 2005  

Volume I – Resumo Não Técnico 



 

O Clube de Campo e Clube Hípico a localizar no extremo Sul do Empreendimento 
Turístico da “Medronheira de Cima”, junto à charca/lagoa, será composto por Lojas de 
artigos hípicos, Restaurante (casa de Pasto), Picadeiro e Estábulos e, uma pequena 
unidade de alojamento para tratadores e pessoal associado aos cuidados dos cavalos. 
Prevê-se a presença de um total de 25 cavalos. Pretende-se que este complexo esteja 
vocacionado para os desportos equestres em picadeiro, como aprendizagem, escola e 
saltos. Os percursos serão de gravilha, pretendendo-se tirar partido de caminhos já 
existentes na propriedade. Os cercados, picadeiro e anexos agrícolas serão construídos 
em estruturas leves em madeira e ferro, amovíveis, de forma a aligeirar a infra-estrutura, 
possibilitando a sua construção no espaço rural, facilitando a sua integração na 
paisagem. 
 
O Clube de Ténis localizar-se-á no complexo do Hotel resort e incluirá, Ginásio, Piscina 
coberta e descoberta, Campo de ténis e Health Club. 
 
O Empreendimento Turístico da “Medronheira de Cima” engloba ainda zonas verdes de 
enquadramento das áreas construídas e de protecção à proximidade da auto-estrada e 
parques de estacionamento. 
 

Em termos de capacidade este Empreendimento permitirá o alojamento de 958 pessoas e 
a permanência temporária de 325 pessoas (presença associada aos restaurantes, etc.). A 
estes terá ainda de ser adicionado o número de postos de trabalho, que de acordo com o 
promotor serão da ordem dos 300 trabalhadores. 

 
2.3.2. Acessibilidades 

 
Presentemente acede-se à propriedade “Medronheira de Cima” a partir da EM 543, 
através do Bairro dos Cadoços, do Bairro Novo dos Cadoços e pela propriedade 
“Serrasul”, através da passagem desnivelada existente sob a Auto-Estrada. O acesso ao 
empreendimento turístico da “Medronheira de Cima” far-se-á igualmente por este acesso, 
prevendo-se no entanto a abertura de um novo acesso directo à estrada municipal 
Grândola-Évora (EM 543), no extremo Norte da propriedade “Serrasul”, junto à auto-
estrada, promovendo a venda de uma faixa paralela à auto-estrada, desta propriedade 
em favor da propriedade “Medronheira de Cima”, para que o acesso a este 
empreendimento seja mais franco e não dependa unicamente do acesso pelo Bairro dos 
Cadoços (ver Desenho AB-02). Os acessos a partir da EM 543, Grândola-Évora, do 
Bairro dos Cadoços e Bairro Novo dos Cadoços, até à passagem desnivelada sob a auto-
estrada serão asfaltados em toda a sua extensão. Para além da rede viária principal do 
empreendimento existirão ainda caminhos de serviço e acessos de distribuição. Estes 
serão gravilha e/ou terra batida (ver Desenho AB-02). 
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2.4. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS E OUTRAS EMISSÕES  
 

2.4.1. Origem e Necessidades de Água 
 

O projecto considera duas alternativas para a origem de água: Alternativa 1 – todo o 
empreendimento será abastecido através dos dois furos existentes na propriedade (ver 
Desenho AB-02); o furo nº 3 será utilizado para produção de água para consumo 
doméstico e rega (espaços verdes e campo de golfe); o furo nº 4 será utilizado para 
captar água exclusivamente para rega (espaços verdes e campo de golfe). O projecto 
prevê ainda a re-utilização dos efluentes tratados gerados no empreendimento para rega. 
Tendo em conta a qualidade da água dos furos 3 e 4 (foram realizadas análises à água 
destes furos durante a realização do EIA) verifica-se a necessidade de proceder ao 
tratamento da água, quer para consumo humano, quer para rega; Alternativa 2 – em 
alternativa à utilização da água subterrânea proveniente do furo nº 3 para produção de 
água para consumo doméstico, o projecto prevê o abastecimento a partir da rede 
pública. Em termos de necessidades de água, o projecto prevê as seguintes: 
 

Quadro 1 – Estimativa dos Consumos Médios de Água para o Empreendimento Turístico da 
Medronheira de Cima 

CONSUMOS MÉDIOS USOS 
(m3/dia) (m3/ano) 

Consumo Doméstico 
(incluindo os animais) 

340 124 100 

Rega Espaços Verdes 115    41 507 
Rega Campo de Golfe 660 241 000 
TOTAL 1 115 406 607 

 

De salientar que ao nível da estimativa dos consumos de água do empreendimento 
considerou-se que o campo de golfe da Medronheira de Cima será um campo de 
“sequeiro”, ou seja, apenas as zonas dos tees e greens serão mantidas verdes e com rega 
permanente enquanto que as restantes áreas – fairways serão regadas apenas quando 
necessário e os rough não serão sujeitos a rega. Este facto diminuirá consideravelmente 
as necessidades de água para rega. Por outro lado foram previstas espécies de relva com 
baixas necessidades de água e um sistema de rega com uma rede de rega 
maioritariamente por aspersão (fairways), com uma eficiência de 80% e parcialmente por 
gota-a-gota enterrada, com uma eficiência de 95%. 
 

Previu-se igualmente que a rega do campo de golfe e espaços verdes será efectuada 
entre as 00:00 h e as 06:00 h da manhã, altura do dia, onde as temperaturas serão mais 
baixas e a evapotranspiração será menor. Para a obtenção de maior eficácia possível no 
consumo de água, previu-se ainda a instalação de um sistema automático de rega que 
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permitirá a optimização dos tempos de rega segundo as necessidades de cada zona ou 
seja, diferenciada para os tees/greens e fairways; os tempos e locais de rega serão 
definidos por um computador central, segundo diferentes programações, como base nas 
informações recolhidas numa estação de campo e numa estação meteorológica a instalar 
no local. 
 

2.4.2. Circuito da Água 
 
Em termos de circuito, a água subterrânea proveniente dos furos nº 3 e nº 4 (Alternativa 
1), após tratamento adequado, será bombada: ou para reservatórios de água potável, no 
caso da água destinada a consumo doméstico, ou para o lago de armazenamento de 
água para rega a construir no campo de golfe, no caso da água destinada à rega do 
campo de golfe e espaços verdes. Posteriormente a água para rega será distribuída para 
as diferentes áreas do campo a regar. O projecto prevê a construção de um lago de 
armazenamento de água para rega, com capacidade de armazenamento de 
aproximadamente 75.000 m3, que permitirá realizar a gestão da água disponível para 
rega no Inverno e no Verão. O lago será devidamente impermeabilizado. Este lago 
receberá ainda os efluentes tratados do empreendimento que serão reutilizados para 
rega. 
 

2.4.3. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais e Pluviais 
 
As águas residuais domésticas e pluviais geradas no Empreendimento Turístico da 
“Medronheira de Cima” serão encaminhadas para duas redes de drenagem separativas: 
rede de águas residuais domésticas e rede de águas pluviais.  
 
O projecto considera como tratamento para as águas residuais domésticas e das 
cavalariças e picadeiro a construção de três Estações de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR). No caso do aldeamento turístico e do hotel, o tratamento previsto nas duas ETAR 
permitirá a reutilização do efluente tratado para rega dos espaços verdes e do campo de 
golfe. O volume de água a reutilizar estima-se em cerca de 241 m3/dia. No caso das 
águas residuais das cavalariças e picadeiro (volume previsto de cerca de  
27 m3/dia), o tratamento previsto na ETAR assegurará que o efluente terá características 
de modo a que a sua rejeição numa linha de água ou de drenagem se realize sem 
prejuízo para o ambiente.  
 
As águas residuais pluviais serão drenadas dos edifícios, pavimentos e estacionamentos 
através de sumidouros e posteriormente encaminhadas para uma rede de colectores 
pluviais, cujo traçado acompanhará o da rede de águas residuais domésticas. A sua 
descarga será realizada no meio receptor (linhas de água). 
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As águas de escorrência provenientes do campo de golfe (tees e greens) e que possam 
encontrar-se contaminadas com fertilizante serão captadas pelo sistema de drenagem a 
instalar nestas áreas do campo. O sistema preconizado consistirá numa rede de tubagens 
que recolherá estas águas sub-superficiais. Para que tal seja possível prevê-se a 
impermeabilização dos greens e dos tees com tela. As eventuais águas de escorrência 
serão encaminhadas para reed beds ou leitos de macrófitas (charcas de caniçais 
especialmente preparadas), onde serão sujeitas a tratamento. No Desenho AB-02 é 
possível visualizar a localização dos referidos reed-beeds. Depois de passarem nos “reed 
beds”, as águas poderão ter dois destinos, ou reutilização para rega (encaminhamento 
para o lago de armazenamento de rega) ou descarga na linha de água natural. O 
projecto prevê o controlo da qualidade das águas de escorrência antes de qualquer 
tratamento, facto que funcionará como uma ferramenta para avaliar e corrigir o resultado 
final da gestão do sistema de rega e drenagem do campo de golfe. O controlo da 
qualidade das águas de escorrência após tratamento permitirá avaliar a eficiência do 
tratamento preconizado, que se pretende garanta a remoção de fertilizantes 
eventualmente presentes nestas águas, de forma a tornar compatível a descarga destas 
águas no meio receptor natural. 
 

2.4.4. Gestão dos Recursos Hídricos 
 
No que respeita à gestão da água proveniente dos furos nº 3 e nº4 e considerando os 
resultados dos ensaios de bombagem realizados no âmbito do presente EIA para 
determinação dos caudais de exploração recomendados tem-se que: caudal total (furo 3 
e 4) – 1 210 m3/dia e caudal total (furo 3 e 4) – 441 500 m3/ano. 
 
Sendo as necessidades de água da ordem de 406 600 m3/ano e tendo em conta o 
volume de efluente tratado a reutilizar para rega, estima-se que o consumo de água 
subterrânea para abastecimento do Empreendimento (considerando a Alternativa 1) seja 
da ordem dos 355 700 m3/ano. 
Face aos valores apurados em termos de necessidades do projecto e aos volumes 
extraíveis a partir dos furos executados, conclui-se que as disponibilidades em termos 
anuais estão asseguradas, correspondendo as necessidades de água a cerca de 80% das 
disponibilidades. 
 
Relativamente aos caudais máximos, o projecto do empreendimento prevê soluções de 
armazenamento de água com capacidade suficiente para garantir, nos meses de Verão, a 
quantidade de água necessária ao empreendimento. 
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2.4.5. Abastecimento de Energia 
 
O Empreendimento Turístico da “Medronheira de Cima” será abastecido de energia 
eléctrica através da execução de uma baixada em média tensão. Está prevista a 
construção de 3 postos de transformação. O projecto preconiza a utilização de energias 
alternativas, nomeadamente o recurso a energia solar. Esta será utilizada para 
aquecimento de água doméstica e de piscinas. O abastecimento de gás será assegurado 
com recurso à instalação de dois reservatórios. 
 

2.4.6. Outras Emissões 
 

2.4.6.1. Resíduos Sólidos 
 
A construção do Empreendimento Turístico da “Medronheira de Cima” e a sua posterior 
exploração dará origem a diferentes tipologias de resíduos, não se encontrando nesta 
fase do projecto especificados nem quantificados. Para a fase de exploração, e no que 
respeita à gestão dos resíduos sólidos equiparados a urbanos, o projecto prevê a 
implementação de um sistema autónomo de recolha de resíduos sólidos, os quais serão 
por sua vez transportados para integrarem o sistema municipal de tratamento dos 
mesmos. 
 
Relativamente aos resíduos verdes e aos resíduos do Centro Hípico, não existe ainda uma 
definição sobre qual(is) a(s) solução(ões) de tratamento que será(ão) adoptada(s). 
Assumiu-se no EIA que a solução de tratamento a adoptar permitirá ao Empreendimento 
cumprir todos os requisitos legais em vigor em matéria de gestão de resíduos, solução 
esta que será devidamente dimensionada e especificada a nível do Projecto de Execução. 
 

2.4.6.2. Emissões de Ruído e Poluentes Atmosféricos 
 
As emissões de ruído e de poluentes atmosféricos serão essencialmente devidas à 
circulação de veículos no empreendimento, assumindo-se que ocorrerão em níveis não 
significativos. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 
 
Efectua-se em seguida uma breve caracterização do ambiente potencialmente afectado, 
ou seja, do estado actual dos principais descritores ambientais susceptíveis de serem 
afectados pelo projecto. 
 
A área do empreendimento turístico da Medronheira de Cima corresponde a uma 
superfície praticamente plana e horizontal, com altitude entre 80 e 90 metros. A rede de 
drenagem superficial caracteriza-se pela existência de inúmeras linhas de água, a grande 
maioria de regime torrencial, tratando-se de cabeceiras de linhas de água, que apenas 
apresentam caudal quando chove. No sector Sul observa-se uma pequena charca/lagoa, 
com poucos metros de profundidade, que terá sido originada por ocasião da construção 
da Auto-estrada A2 e da área de serviço próxima. Tanto a charca como os aterros da A2 
e da área de serviço constituem as principais alterações morfológicas recentes da área do 
empreendimento e área envolvente. 
 
No que respeita aos recursos hídricos superficiais, o terreno onde se pretende construir o 
Empreendimento Turístico da Medronheira de Cima não apresenta qualquer ocupação 
industrial ou urbana, pelo que não existem presentes fontes de poluição pontuais. O local 
tem sido utilizado para a pastorícia ao longo de muitos anos, sem qualquer outra forma 
de actividade agrícola. Presentemente, é usado por cerca de 800 ovelhas, em regime de 
rotatividade, com a propriedade vizinha da “Serrasul”. A presença destas ovelhas constitui 
aúnica fonte poluente presente no local. Relativamente à presença da Auto-estrada, e 
embora as águas pluviais desta rodovia sejam descarregadas para os terrenos adjacentes 
é possível verificar no local que todas as referidas águas pluviais são encaminhadas para 
a propriedade vizinha, não existindo comunicação entre as linhas de água existentes nas 
duas propriedades. Embora não exista nenhuma linha de água na área de implantação 
do empreendimento ou nas suas proximidades onde seja efectuado o controlo da 
qualidade da água superficial, dado o carácter arcadamente rural da área em análise, 
não se prevê que a actividade pastorícia presente no local contribua significativamente 
para a degradação da qualidade da água dos recursos hídricos superficiais locais.  
 
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, os aspectos mais relevantes a ter em 
conta prendem-se com a presença de várias captações de águas subterrâneas, quer na 
área de implantação do empreendimento, quer na sua envolvente próxima. Estas 
captações são utilizadas maioritariamente para rega. A água dos furos existentes na 
propriedade onde será construido o empreendimento destinam-se a ser utilizados para 
rega e para produção de água para consumo humano (Alternativa 1). No âmbito da 
realização do EIA foram realizados ensaios de bombagem nos furos presentes na 
propriedade, tendo-se concluído que estes apresentam uma boa produtividade. 
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Relativamente à qualidade das águas subterrâneas as análises realizadas no âmbito do 
EIA revelaram que a utilização das águas dos furos 3 e 4 para produção de água para 
consumo humano e rega apresenta algumas condicionantes sendo necessário prever o 
tratamento da água para esses fins (as águas locais apresentam um elevado teor em sais). 
No que respeita à vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas na área de estudo, 
verifica-se que na maior parte da área esta corresponde a vulnerabilidade intermédia. 
 
De uma forma geral, os solos da área de intervenção caracterizam-se por serem pobres 
sob o ponto de vista do teor orgânico, com grande erodibilidade. São moderadamente 
bem drenados, com uma permeabilidade moderada. Apresentam uma baixa capacidade 
de armazenamento de água, estando por vezes o nível freático próximo da superfície 
durante o período de excesso de água. Em termos de ocupação dos solos, trata-se de 
uma área essencialmente rural. A área de estudo é dominada, maioritariamente, pelas 
culturas arvenses ou cerealíferas, pelo montado de sobro num sistema tradicional de 
produção agro-silvo-pastoril e por um plano de água/charca artificial. 
 
Relativamente à flora e vegetação foi possível dividir a área de estudo em cinco habitats 
distintos: culturas arvenses e de sequeiro (a unidade mais representativa), montado de 
sobro com pastagens ou matos e com culturas arvenses e de sequeiro, pastagens e 
espelhos e linhas de água. Em termos de fauna, de um modo geral, pode-se dizer que a 
área em estudo, devido à variedade de biótopos e respectiva interligação, constitui uma 
área interessante para a ocorrência de uma fauna diversificada. De todos os grupos 
considerados, o dos anfíbios é o que aparenta ter uma importância mais reduzida na área 
de implementação do Projecto do Empreendimento Turístico da Medronheira de Cima, 
em contraposição ao grupo das aves que se revelou de grande importância. 
 
No que respeita à qualidade do ar, as principais fontes de poluição atmosférica 
identificadas na área do empreendimento foram o tráfego rodoviário, em particular da 
Auto-Estrada Lisboa-Algarve (A2) e da EM 543. Não existem fontes de poluição industrial 
significativas nas proximidades área de estudo. Os valores de tráfego verificados na A2 
são pouco significativos podendo assumir-se que, de uma forma global, os valores de 
concentrações de poluentes atmosféricos presentes na área de estudo se encontrarão 
expectavelmente em níveis inferiores aos limites admissíveis para a qualidade do ar 
ambiente estabelecidos na legislação aplicável. Os principais receptores sensíveis na área 
de estudo são, para além de algumas habitações isoladas, as povoações do Bairro dos 
Cadoços e Bairro Novo dos Cadoços, localizados cerca de 1.500 a 2.000 metros a 
Oeste da rodovia e ainda Montinho cerca de 1.500 metros a Este. Nestes aglomerados 
populacionais não é previsível a ocorrência de situações de incomodidade imputáveis à 
rodovia. 
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No que se refere ao ambiente sonoro, a principal fonte de ruído na área em estudo é o 
tráfego automóvel que circula na Auto-Estrada. Em muito menor grau verifica-se 
pontualmente a influência de outras rodovias, designadamente a EM 543. Na vizinhança 
imediata da Auto-Estrada não se observam presentemente quaisquer utilizações sensíveis 
(habitações ou outras) do ponto de vista do ruído. Os locais onde foram realizadas as 
medições de ruído (no âmbito do EIA) próximo de áreas habitacionais mostram valores 
variáveis nunca excedendo os limites estabelecidos na legislação aplicável para zonas 
sensíveis, respectivamente para o período diurno e para o período nocturno. Não 
obstante registar-se alguma influência do tráfego rodoviário nos níveis de ruído ambiente 
local, as zonas mais afastadas da Auto-Estrada são caracterizadas por um ambiente 
sonoro relativamente sossegado. No sentido de avaliar a influência da Auto-Estrada no 
ruído ambiente da área de implantação do Empreendimento Turístico da “Medronheira 
de Cima” foi efectuado um estudo de previsão dos níveis de ruído de tráfego rodoviário. 
A análise dos valores determinados permite concluir que, na envolvente da Auto-Estrada 
registam-se níveis de ruído elevados, até uma distância de cerca de 22 metros (no 
período diurno) e até cerca de 3 metros (período nocturno) relativamente à plataforma da 
faixa de rodagem. 
 
Em termos de património arqueológico, na prospecção de campo efectuada não foram 
identificados quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas a intervencionar, embora, por 
dificuldades de visibilidade, não se possa afirmar que não existem vestígios arqueológicos 
à superfície das referidas áreas, com excepção da área de implantação do campo de 
golfe a qual apresentava uma boa visibilidade superficial. Note-se que a região onde se 
insere a área em estudo é caracterizada por uma grande presença de vestígios de 
ocupação da época romana. 
 
Do ponto de vista paisagístico podem identificar-se na área do empreendimento e sua 
envolvente directa cinco tipos de padrões organizacionais com tipologias cénicas 
diferenciadas. “Montado de sobro com pastagens ou matos” é uma das unidades mais 
representativas, com uma intervenção humana bastante marcada. “Montado de sobro 
com culturas cerealíferas” é a mais ampla das unidades de paisagem existentes. O seu 
relevo aplanado coberto por areias define a paisagem do ponto de vista fisiográfico, 
funcional e mesmo visual, a intervenção humana é aqui também bastante marcada. Estas 
duas unidades apresentam qualidade visual de paisagem elevada. “Pastagens”, unidade 
que, dada a inexistência de coberto arbóreo, é uma zona com uma escala muito 
interessante, ampla, com vista rasgadas sobre toda a envolvência, cuja serenidade só é 
perturbada pela proximidade da Auto-Estrada. Esta unidade, juntamente com as “culturas 
cerealíferas” e as “linhas/espelhos de água”, é igualmente importante do ponto de vista 
paisagístico, uma vez que faz parte de um mosaico cultural, associado ao montado de 
sobro, constituindo assim uma verdadeira unidade de produção agro-silvo-pastoril. Na 
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proximidade da área de implantação do empreendimento, existe povoamento urbano 
consolidado, o Bairro dos Cadoços e Bairro Novo dos Cadoços, com um desenho 
urbano muito característico dos povoamentos desta região alentejana, mantendo ainda 
muitas das suas características no que se refere à tipologia da arquitectura, com 
habitações unifamiliares de um a dois pisos, à estrutura regular das ruas e outros 
elementos urbanos. 
 
No que se refere aos aspectos socio-económicos, em termos de dinâmica populacional 
observa-se que a década de 90 foi marcada por um crescimento ao nível da região do 
Alentejo Litoral e do concelho de Grândola. A freguesia em estudo registou um 
crescimento populacional menos significativo, comparativamente com a média do 
concelho. Esta freguesia conta actualmente com cerca de 10.400 habitantes, 
correspondente a cerca de 70% dos habitantes do concelho. Do ponto de vista 
económico a freguesia de Grândola apresenta uma forte preponderância de mão-de-
obra no sector terciário, confirmando a forte vocação turística destes espaços. O sector 
primário ocupa uma percentagem mínima da população. O sector secundário ocupa 
cerca de 23% da população.  
 
No que respeita às condicionantes legais e de ordenamento do território, de acordo com 
a Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) de Grândola, a área de 
estudo insere-se na Faixa Interior do Concelho de Grândola, em área não urbanizável, 
abrangendo a Classe de Espaço – Espaços Florestais de Produção. No entanto, o PDM 
permite a ocupação turística desta faixa quando respeitar a iniciativa de turismo no 
espaço rural ou estabelecimentos hoteleiros cumprindo determinados parâmetros 
urbanísticos. A análise da Planta de Condicionantes do PDM de Grândola e da Carta da 
Reserva Ecológica Nacional aprovada para o concelho de Grândola indica, relativamente 
à área definida pelo limite do empreendimento, que parte considerável desta se encontra 
classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN) - Cabeceiras das linhas de água; 
verifica-se a existência de servidões rodoviárias (A2 e EM 543), servidões do domínio 
hídrico (linhas de água e respectivas margens), servidões da rede de alta e média tensão 
e a servidão de uma zona de caça turística. 
 

4. EFEITOS NO AMBIENTE E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 
Tendo em consideração a apresentação dos dados principais do projecto e a 
caracterização do local, referem-se, de seguida, os efeitos potenciais e as principais 
medidas preventivas/minimizadoras aconselhadas para os efeitos negativos do projecto. 
Os efeitos do projecto são diferentes consoante se refiram à fase de construção ou de 
exploração do empreendimento turístico da Medronheira de Cima. O programa de 
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monitorização proposto, permitirá acompanhar a implementação das medidas de 
minimização propostas e avaliar a sua adequação ao projecto. 

 
4.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

 
Em termos gerais os principais impactes negativos far-se-ão sentir na fase de construção 
do empreendimento, como consequência da instalação e operação de estaleiro(s) de 
obra, da movimentação de máquinas e veículos, da desmatação/desarborização, da 
escavação e terraplenagem, da abertura de acessos internos, da construção dos edifícios, 
da ocupação e impermeabilização dos solos nos locais dos edifícios, acessos e da 
operação de máquinas em geral. 
 
No que respeita à geologia e geomorfologia, durante a fase de obra poderão verificar-se 
fenómenos de erosão do solo; diminuição da infiltração (quer por aumento da área 
impermeabilizada, quer por compactação dos terrenos) gerando, ocasionalmente, 
fenómenos de ravinamento; poderão ainda surgir instabilidades geotécnicas, em especial 
na construção das fundações dos edifícios, relacionados com a presença de níveis 
argilosos e com a intersecção do nível freático; poderão também surgir problemas de 
assentamentos relacionados com as litologias arenosas; ocorrerá ainda a modificação 
local da morfologia do terreno. Os potenciais impactes referidos consideram-se 
negativos, de âmbito local e não significativos, em função da adopção de diversas 
medidas de minimização recomendadas. 
 
Considerando a caracterização climática e microclimática efectuada, assume-se que o 
projecto em estudo não deverá apresentar significativas afectações no clima. 
 
Relativamente aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos os principais efeito do 
projecto na fase de construção reflectir-se-ão ao nível das alterações da drenagem 
natural e das alterações ao nível da qualidade da água: 
 
Ao nível da drenagem natural verificar-se-á um aumento das águas escoadas 
superficialmente e uma diminuição das águas de infiltração devido à remoção do coberto 
vegetal e à maior compactação do solo durante a realização dos trabalhos de 
construção. A importância destes efeitos localmente revelou-se no entanto pouco 
significativa, nomeadamente se forem adoptadas as medidas de minimização 
recomendadas. A impermeabilização dos solos e as alterações da morfologia local dos 
terrenos terá igualmente efeitos ao nível da drenagem natural. Dado que as áreas a 
impermeabilizar serão relativamente reduzidas e que as alterações do relevo do terreno 
prevêem a manutenção o mais possível das bacias de drenagem existentes, os efeitos 
negativos resultantes revelaram-se pouco importantes, ou seja, o aumento dos caudais 
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superficiais não induzirá problemas ao nível dos caudais de cheia, nem a potencial 
redução da recarga do sistema aquífero subterrâneo local, devido à impermeabilização 
parcial de solos será afectada de forma relevante; 

 
Ao nível das alterações da qualidade das linhas de água existentes e das águas 
subterrâneas na área de implantação do projecto as acções que poderão gerar efeitos 
negativos mais significativos para o ambiente local são, a preparação dos solos para 
criação dos espaços verdes e campo de golfe, que implicarão a utilização de fertilizantes 
e pesticidas e as operações de manutenção e abastecimento de máquinas e veículos da 
obra, que poderão originar derrames acidentais de substâncias como óleos, gasóleo e 
outros produtos da mesma natureza. A importância desses efeitos negativos dependerá 
das características da substância derramada, da sua quantidade e do número de 
ocorrências acidentais verificadas. Para minimizar os efeitos negativos destas acções o 
projecto prevê a implementação de uma série de medidas de minimização, baseadas 
essencialmente em boas práticas de aplicação, manuseamento e armazenamento deste 
tipo de produtos. Também a produção de efluentes líquidos e resíduos sólidos poderão 
originar a eventual contaminação das águas superficiais e subterrâneas locais. Encontra-
se previsto o controlo das águas residuais produzidas no estaleiro de forma a evitar a sua 
descarga sem tratamento no solo (instalação de fossas sépticas), bem como uma série de 
medidas de gestão para os resíduos a produzir durante a realização da obra, que 
garantirão a sua adequada gestão e consequentemente a minimização dos potenciais 
efeitos negativos associados à sua produção. 
 
No referente aos solos, os principais efeitos negativos associados à construção do 
empreendimento prende-se com a destruição do coberto vegetal e alterações da 
morfologia do terreno (o que pode conduzir à ocorrência de fenómenos de erosão que 
serão minimizados através da adopção das medidas de minimização previstas), com a 
movimentação de terras, com a ocorrência de derrames acidentais de óleos e outras 
substância similares (o que pode levar à contaminação dos solos e conduzir 
indirectamente à contaminação das águas superficiais e subterrâneas) e à gestão dos 
solos e dos relvados, que deverá ser cuidadosamente realizada de forma a evitar a adição 
em excesso de adubos e pesticidas, facto que a ocorrer poderia conduzir à contaminação 
das águas subterrâneas locais. A não aplicação em excesso destes produtos (o que 
deverá ser controlado através de análises ao solo), bem como reposição o mais rápido 
possível do coberto vegetal, conduzindo à estabilização dos solos, entre outras medidas 
recomendadas no EIA permitirão minimizar a probabilidade de ocorrência de fenómenos 
de lixiviação destes compostos e consequentemente os efeitos negativos da aplicação de 
fertilizantes e pesticidas aos solos na fase de construção. Em função das medidas 
consideradas quanto à minimização de efeitos de erosão, impermeabilização, 
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compactação e contaminação perspectiva-se que os potenciais impactes residuais nos 
solos não serão significativos.  
 
Como efeitos positivos há a referir que a gestão dos solos e dos relvados permitirá 
melhorar algumas das características dos solos locais, por exemplo aumentar o teor em 
matéria orgânica dos solos, o que contribuirá para aumentar as suas características 
produtivas. 
 
Quanto à ocupação do solo verifica-se que o necessário corte de sobreiros associado à 
ocupação pelo empreendimento (cerca de 78 unidades), embora numa área 
relativamente pequena, constitui um impacte negativo e significativo, face à protecção 
legal que vigora sobre sobreiros em povoamentos ou isolados. No entanto, este efeito 
negativo poderá ser compensado pela plantação de novos sobreiros na área do 
empreendimento como substituição daqueles que forem cortados. 
 
Relativamente à flora e vegetação, a afectação de zonas que apresentam interesse de 
preservação local do ponto de vista ecológico, nomeadamente o corte de montado de 
sobro a Norte e a potencial afectação de linhas de água e da lagoa existente a Sul 
constituirão impactes negativos significativos, embora minimizáveis, conforme já referido. 
A nível da fauna, a transformação de uma zona aberta (pastagens e culturas cerealíferas) 
em campo de golfe irá afectar, essencialmente, espécies pertencentes ao grupo das aves, 
especialmente rapinas que perderão uma importante zona de caça, pois estas zonas 
constituem um importante biótopo de alimentação. Genericamente, o projecto implicará 
nesta fase a alteração dos habitats naturais provocando impactes em todos os grupos de 
vertebrados terrestres existentes, com menor expressão para os anfíbios, uma vez que não 
se perspectivam intervenções nos habitats preferenciais deste grupo. Para os restantes 
grupos espera-se que este impacte seja negativo, significativo, irreversível e não 
minimizável. A construção do empreendimento poderá ainda condicionar o afastamento 
de um grande número de espécies, em especial aves e mamíferos, algumas delas com 
estatuto de ameaça diferente de “Não Ameaçado” (cegonha-branca, frisada, peneireiro-
cinzento, rola-comum, entre outras) potenciando um impacte negativo significativo 
embora minimizável e, um aumento das taxas de mortalidade, impacte negativo e 
expectavelmente pouco significativo. 
 
Durante a fase de construção a potencial degradação da qualidade do ar é 
essencialmente devida à suspensão de poeiras, características de trabalhos onde estão 
envolvidas movimentações de terras, assumindo, por vezes, magnitude muito elevada, em 
particular em períodos secos do ano. Estes impactes negativos serão contudo 
fundamentalmente circunscritos aos locais onde decorrerão obras e na sua envolvente 
próxima, de reduzida magnitude e temporários, não afectando de forma sensível 
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aglomerados populacionais ou a qualidade do ar no seu contexto local ou regional, pelo 
que, se adoptadas as medidas de minimização recomendadas, não serão significativos. 
Deve enfatizar-se a importância da aplicação rigorosa de medidas para controlar estas 
emissões na fase de construção, de modo a reduzir a um nível mínimo os possíveis 
incómodos para as habitações localizadas em maior proximidade às áreas de intervenção 
directa e para os utentes da Auto-Estrada naquele troço, que serão os receptores 
potencialmente mais vulneráveis a estas situações, repita-se, de cariz muito localizado, e 
duração muito limitada no tempo. 
 
Dadas as características do projecto, os impactes no ambiente sonoro assumem maior 
magnitude durante a fase de construção. O ruído gerado durante algumas das fases de 
construção emitido por máquinas e equipamento poderá atingir níveis bastante elevados. 
Estes fenómenos serão, contudo, circunscritos no tempo. Nas fases mais avançadas de 
construção dos edifícios os níveis de ruído produzidos serão comparativamente inferiores. 
Deste modo, o ruído emitido nesta fase afectará significativamente zonas na imediata 
vizinhança do local onde decorrerem os trabalhos. Às distâncias a que se encontram os 
edifícios de habitação situados a Noroeste (habitações situadas próximo da EM 543), da 
ordem dos 600 metros como distância mínima e as habitações mais próximas do 
Montinho, que embora se situem próximo dos limites do empreendimento, localizam-se a 
distâncias de cerca de 450 metros das áreas de construção do Empreendimento, 
designadamente da área do Golfe, não são expectáveis impactes negativos significativos 
no ruído ambiente junto de áreas sensíveis, pelo que não se considera necessário a 
adopção de medidas de minimização relativamente às operações de construção. Não 
obstante a circulação de veículos pesados de transporte de terras e de materiais poderão 
induzir o acréscimo temporário dos valores dos níveis de ruído junto das rodovias por 
onde circularão, embora expectavelmente de magnitude reduzida. Contudo, se as 
operações de transporte decorrerem durante o período nocturno, poderão verificar-se 
potenciais situações de incómodo para as populações que residam junto das rodovias por 
onde circularão os veículos pesados de transporte, pelo que se recomendam diversas 
medidas que, se aplicadas, permitem minimizar este incómodos a níveis não significativos. 
 
Relativamente ao património arqueológico apesar de não terem sido identificados 
quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas a intervencionar, face à conhecida ocupação 
romana que a região conheceu no passado, deve tomar-se em consideração no decorrer 
dos trabalhos de construção a potencial existência de património arqueológico no local, 
não detectado à superfície, e tomar-se os devidos cuidados nas operações a realizar, em 
especial aquelas que envolvam movimentação de terras, perante a possibilidade de novos 
achados. Estes, a ocorrerem, poderão constituir potenciais impactes positivos, 
contribuindo para um maior conhecimento da ocupação histórica da região. Se não 
forem tomadas as devidas medidas cautelares poderão igualmente ocorrer impactes 
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negativos. Assim no caso de eventualmente se vir a detectar qualquer vestígio 
arqueológico, deve dar-se imediato conhecimento ao Instituto Português de Arqueologia 
(IPA), no sentido da análise da sua importância e da adopção da solução julgada 
conveniente; deve ainda considerar-se a necessidade do acompanhamento por parte de 
um arqueólogo das movimentações de terras a efectuar. A adopção desta medida 
cautelar permitirá assumir a não ocorrência de impactes negativos significativos nesta 
vertente. 
 
Ao nível da paisagem a construção de acessos à obra, a implementação de estaleiros e a 
circulação de veículos, acarretará efeitos negativos ainda que temporários e minimizáveis. 
Dado que existem no local áreas mais sensíveis do que outras, a selecção criteriosa dos 
locais para implantação de caminhos e estaleiro permitirá atenuar os efeitos negativos 
decorrentes da sua presença no local. O corte e remoção do material vegetal terá 
igualmente consequências ao nível da paisagem local. O efeito negativo mais significativo 
prende-se com o corte de árvores, embora este impacte seja minimizável através da 
replantação das espécies afectadas em locais próximos. As alterações ao nível do relevo, 
nomeadamente na implantação do campo de golfe, constituirá um impacte negativo e 
significativo a pouco significativo, dependendo das alterações efectivas que vierem a ser 
realizadas, recomendando-se no entanto que seja adoptada uma modelação adaptada o 
mais possível a morfologia do terreno existente. Há ainda a referir os efeitos na paisagem 
da implantação de novas estruturas edificadas, facto que constituirá uma alteração 
significativa na imagem e modo de apreensão da actual paisagem, de cariz 
marcadamente rural. No entanto, e uma vez que se prevê a implantação destas 
edificações essencialmente em zonas com elevada capacidade de absorção visual, este 
facto contribuirá para minimizar os efeitos negativos decorrentes da sua implantação. 
Também o facto da volumetria dos edifícios a construir não exceder os 8 m permitirá uma 
integração visual na paisagem envolvente mais fácil, assim como a implementação de um 
projecto de arranjos exteriores adequado. 
 
Ao nível da qualidade visual da paisagem esta sofrerá, de um modo geral durante a fase 
de obra, efeitos negativos ao oferecer ao observador um aspecto desordenado e 
inacabado, embora estes efeitos sejam minimizáveis através por exemplo de instalação de 
barreiras arbóreas/arbustivas no perímetro da construção. Após o termino da obra deverá 
ser assegurada a reposição, a integração e a recuperação paisagística da área 
directamente afecta à obra e da indirectamente intervencionada  (por exemplo áreas de 
depósitos). 
 
Os principais impactes negativos ocorrentes durante a fase de construção  no respeitante 
à sócio-economia prendem-se com conflitos e condicionamentos introduzidos na vivência 
urbana e nas condições de circulação das populações dos aglomerados populacionais 
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mais próximos do Bairro dos Cadoços, do Bairro Novo dos Cadoços e das habitações 
existentes ao longo da EM 543 e a nascente da área de estudo.  Estes impactes negativos 
são gerados essencialmente pela movimentação de veículos pesados e de máquinas de 
apoio às obras, em áreas próximas dos referidos aglomerados populacionais e 
habitações, bem como de todas as actividades associadas à construção que serão 
indutoras de impactes ao nível da qualidade do ar e ruído, tendo por isso reflexos ao nível 
da vivência diária das populações, podendo verificar-se alguns incómodos. Tendo em 
conta que os expectáveis impactes negativos são localizados no tempo (cingindo-se ao 
período de duração das obras, sendo reversíveis) e que poderão ser minimizados, se 
adoptadas as devidas medidas de minimização, estes impactes são considerados não 
significativos. O investimento necessário para a construção do empreendimento turístico 
da Medronheira de Cima será da ordem dos 147 milhões de Euros, sendo por isso 
expectáveis impactes positivos a nível socio-económico. Esta situação reflectir-se-á 
também ao nível da criação/manutenção de postos de trabalho, sendo por isso o 
projecto indutor de impactes positivos significativos. 
 
A nível de ordenamento do território e no que se refere às disposições do Plano Regional 
de Ordenamento do Território Litoral Alentejano (PROTALI), este estabelece que em toda 
a Faixa Interior do concelho de Grândola (onde se insere e área do empreendimento), 
ainda que não se encontrem aí demarcadas áreas turísticas, será permitido o 
licenciamento de ocupações turísticas, desde que respeitem a estabelecimentos hoteleiros 
classificados à luz da legislação em vigor, cabendo aos planos directores municipais 
(PDM) a definição dos índices urbanísticos a respeitar na ocupação turística da Faixa 
Interior. Deste modo, o desenvolvimento de um empreendimento turístico desta tipologia 
enquadra-se nos objectivos específicos do PROTALI, considerando-se que a sua 
implementação constituirá um impacte positivo e muito significativo para a região em 
causa. Da análise entre as características do empreendimento turístico em questão e os 
parâmetros e índices definidos no PDM de Grândola, não se verifica qualquer 
incompatibilidade, uma vez que os índices propostos para o empreendimento respeitam 
aqueles definidos no PDM.  
 

Quanto às condicionantes, os impactes resultantes da construção do empreendimento, 
prendem-se com a afectação directa de áreas sujeitas a Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública, nomeadamente: 

 A afectação das áreas de Reserva Ecológica Nacional (Cabeceiras de Linhas de Água) 
pela construção do campo de golfe. Se for garantido no respectivo projecto que a sua 
implantação respeitará as formas gerais de topografia existentes, não se associando a 
este alterações relevantes no relevo existente, assegurando o adequado 
escoamento/drenagem natural desta área, considera-se a existência de uma possível 
compatibilização do campo de golfe com a tipologia de REN existente. 
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 a afectação de linhas de água, face ao não cumprimento da faixa de protecção de 
10 m definida na legislação. Atendendo ao facto de ser difícil, dadas as restantes 
condicionantes existentes, evitar a afectação, ainda que pontual, das referidas linhas 
de água e respectivas faixas de protecção, será necessário proceder a um pedido de 
aprovação do Instituto da Água (INAG), dado que a ocupação ou utilização destes 
terrenos fica condicionada à aprovação deste organismo; 

 o corte de sobreiros (essencialmente a Norte e num total de cerca de 78 unidades) 
para a construção do empreendimento. Considera-se este impacte como negativo e 
significativo. Como medida de compensação recomenda-se a replantação de 
sobreiros em número idêntico às árvores a abater. 

 
4.2. FASE DE EXPLORAÇÃO  

 
No que respeita à geologia e geomorfologia, na fase de exploração manter-se-ão os 
impactes resultantes da artificialização das formas, devido à presença das construções do 
empreendimento e à própria modelação do terreno. Estes impactes consideram-se 
negativos, com pouco significado e de âmbito local. O aumento da escorrência  
superficial, pelo aumento da área impermeabilizada, não se considera que possa vir a ser 
suficiente para provocar fenómenos de erosão, uma vez o empreendimento se localizará 
numa superfície praticamente plana, contempla a renaturalização de parte da área de 
intervenção não ocupada pelas construções e uma rede de drenagem das águas pluviais.  
 
Relativamente ao clima, considera-se que não existirão efeitos negativos importantes 
resultantes do projecto, não se prevendo qualquer alteração notória da situação actual.  
No que respeita aos recursos hídricos superficiais os efeitos do projecto far-se-ão sentir ao 
nível das alterações da drenagem natural e da qualidade da água. No que respeita aos 
caudais drenados para as linhas de água, não se prevê que a irrigação do campo de 
golfe e espaços verdes conduza a aumentos significativos destes, já que se pretende uma 
rega eficiente, capaz de fornecer, tanto quanto possível, apenas as quantidades de água 
necessárias, evitando-se os excessos. A descarga das águas residuais tratadas nas linhas 
de água existentes (no Inverno, quando estas não forem necessárias para rega) também 
não terá efeitos negativos significativos localmente já que os caudais a descarregar são 
bastante reduzidos quando comparados com os caudais naturais. O facto de se encontrar 
prevista a construção no campo de golfe de um lago para armazenamento de água para 
rega e lagos para o tratamento das eventuais escorrências do campo de golfe (reed beds) 
permite que, quando se verificar a ocorrência de elevadas precipitações, parte das águas 
pluviais possam ser aproveitadas para rega em detrimento das outras origens de água. 
Desta forma verifica-se, por um lado, um melhor aproveitamento e poupança de água e 
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por outro uma diminuição das afluências de água às linhas de água existentes, sobretudo 
em alturas de elevada precipitação, o que constitui um aspecto positivo. 
 
Relativamente às alterações da qualidade da água superficial, estas poderão ocorrer 
devido à presença das escorrências sub-superficiais da drenagem do campo de golfe, que 
poderão conter níveis mais ou menos significativos de nutrientes, nomeadamente azoto e 
fósforo (provenientes da utilização de fertilizantes) e alguns pesticidas. A aplicação de um 
conjunto de boas práticas de gestão no campo de golfe que incluam fertilizações 
racionais e equilibradas, bem como uma correcta utilização da água, fertilizantes e 
pesticidas permitem minimizar os riscos de poluição. No campo de golfe a construir 
prevê-se a instalação de um sistema rega bastante sofisticado que permitirá proceder à 
correcta utilização da água, evitando desperdícios deste recurso e consequentemente 
excessos que potenciem a produção de escorrências. Este facto permitirá igualmente 
reduzir a aplicação de fito-fármacos e fertilizantes, uma vez que as perdas por lixiviação 
serão minimizadas. Também as espécies vegetais a instalar neste campo de golfe se 
caracterizam por terem necessidades mínimas de fertilizantes e água e por apresentarem 
elevada resistência a pragas. Estes factores conduzirão à minimização da utilização destes 
produtos, reduzindo naturalmente a eventual presença destes poluentes nas águas de 
escorrência. Também o controlo da qualidade das águas de escorrência, recomendado a 
nível do Plano de Monitorização constante do EIA, permitirá avaliar a eficiência, quer da 
rega, quer da gestão de fertilizantes e pesticidas, ou seja de dois dos factores 
determinantes para o controlo da poluição gerada pelo campo de golfe. Embora seja 
possível minimizar a produção e teor de contaminantes das águas de escorrência do 
campo de golfe, a sua produção não poderá ser totalmente evitada. Assim, e para as 
zonas onde a rega e a fertilização é mais intensiva – greens e tees o projecto prevê um 
sistema de drenagem sub-superficial que permitirá o encaminhamento dessas escorrências 
para reed-beds, onde estas serão sujeitas a tratamentos antes de serem reutilizadas para 
rega ou descarregadas no meio receptor natural. Desta forma, as alterações ao nível da 
qualidade das águas superficiais será pouco significativa, por um lado devido à 
minimização da concentração de poluentes nas águas de escorrência e por outro devido 
à existência de um tratamento adequado destas escorrências previamente à sua descarga 
no meio receptor, o que permitirá garantir níveis de qualidade ambiental adequados.  
 
Também a produção de efluentes domésticos poderá ter efeitos negativos ao nível dos 
recursos hídricos superficiais. No caso deste empreendimento, as águas residuais 
provenientes do Aldeamento C e Hotel Resort serão tratadas em duas ETAR´s (1 e 2) e 
posteriormente reutilizadas para rega dos espaços verdes e campo de golfe. Embora se 
preveja a reutilização dos efluentes tratados para rega haverá situações em que será 
necessário proceder à descarga dos efluentes tratados no meio receptor natural. 
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Atendendo aos níveis de tratamento preconizados considera-se que este impacte será 
negativo mas pouco significativo. 
 
Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, os principais efeitos associados ao projecto 
prendem-se com o consumo de águas subterrâneas e com as alterações da qualidade da 
água. De acordo com o projecto, as necessidades de água subterrânea são de cerca de 
355 700 m3/ano, caso venha a optar-se pela alternativa 1 e de cerca de 231 571 
m3/ano, caso venha a optar-se pela alternativa 2, tendo em conta que as águas residuais 
tratadas satisfazem cerca de 36% das necessidades de rega do Empreendimento. 
 
Os furos que efectuarão o abastecimento (furos 3 e 4) apresentam caudais 
recomendáveis de exploração de 25,2 m3/h cada, o que corresponde a um total de 441 
500 m3/ano, sendo suficiente para as necessidades do empreendimento, em ambas as 
alternativas – os consumos previstos na alternativa 1 representam 80% do caudal 
debitado pelos furos, enquanto que na alternativa 2 esses consumos representam cerca 
de 52%. 
Estima-se que as necessidades de água subterrânea do empreendimento representem 
entre 0,08% e 0,64% das respectivas disponibilidades em termos do aquífero (a nível 
local e a nível concelhio). Deste modo conclui-se que os consumos não são significativos, 
pelo que há um impacte negativo ao nível das disponibilidades hídricas subterrâneas 
locais, embora pouco significativo. Considerando todos os restantes consumos previstos 
para a área de implantação do empreendimento conclui-se que os consumos totais 
representam cerca de 14% do volume anual extraível do sistema aquífero na área 
envolvente ao projecto. Considera-se um impacte negativo embora pouco significativo 
dada a reduzida representatividade dos consumos em relação à disponibilidade hídrica 
do aquífero na área envolvente.  
 
Relativamente à alteração da qualidade da água subterrânea esta pode ter origem em 
vários factores associados à exploração do empreendimento turístico, naturalmente com 
riscos distintos. Considera-se que o maior risco está associado à aplicação de pesticidas e 
fertilizantes, no campo de golfe e também nos espaços verdes do empreendimento, 
principalmente se não forem utilizados procedimentos e taxas de aplicação correctas, 
constituindo assim uma potencial fonte de poluição difusa. Com risco menor, surgem as 
eventuais contaminações por águas residuais, resíduos sólidos e pela circulação de 
viaturas. Em relação aos impactes com origem na actividade de fertilização e de 
tratamento fitossanitário do campo de golfe e espaços verdes, estes impactes têm uma 
importância idêntica à descrita para a fase de construção, podendo ser minimizados, 
nomeadamente através da adopção de boas práticas de gestão que diminuam a 
possibilidade de contaminação das águas subterrâneas. A implementação do Plano de 
Monitorização para as águas subterrâneas assume grande relevância. De salientar mais 
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uma vez algumas das soluções já assumidas no projecto que se revestem de carácter 
fundamental na minimização dos riscos de contaminação das águas subterrâneas como 
sejam a impermeabilização dos greens e tees, do lago de armazenamento de água para 
rega e dos reed-beds. 
 
Também a presença dos lagos (sejam eles o de armazenamento de água para rega sejam 
eles as lagoas de macrófitas previstas para o tratamento dos efluentes gerados no campo 
de golfe e no aldeamento e hotel resort) pode constituir um impacte negativo ao nível das 
águas subterrâneas uma vez que constituem locais onde se pode verificar à acumulação 
de produtos com origem nas práticas fitossanitárias e de fertilização. No entanto, e uma 
vez que se encontra prevista a impermeabilização do fundo destes lagos assume-se que 
apenas em caso de ocorrência de uma rotura estes lagos poderão constituir uma fonte 
adicional de contaminação das águas subterrâneas. Assumem assim grande importância 
a implementação das medidas de minimização que permitam detectar a ocorrência de 
fugas ou perdas no sistema de água de rega do campo (o que permitirá detectar tão cedo 
quanto possível a eventual ocorrência de uma rotura na impermeabilização), bem como o 
Plano de Monitorização proposta ao nível das águas subterrâneas. 
 
No que respeita aos solos os efeitos mais relevantes na fase de exploração estão 
relacionados com a rega. O projecto prevê duas origens distintas de água para rega: 
água subterrânea e efluente tratado das ETAR´s 1 e 2. No que respeita à utilização da 
água subterrânea proveniente dos furos 3 e 4 para rega, o projecto prevê o seu 
tratamento prévio antes da sua utilização, dado que as concentrações para alguns 
parâmetros presentes na água são elevadas (a utilização da água bruta proveniente dos 
furos 3 e 4 representa um risco elevado de salinização dos solos). Considerando que o 
tratamento a adoptar garantirá o cumprimento dos valores legalmente estabelecidos para 
águas de rega não são de esperar consequências negativas  ao nível dos solos 
associadas à rega do campo de golfe e espaços verdes com água subterrânea. No que 
respeita à utilização dos efluentes tratados provenientes da ETAR´s 1 e 2 para rega, 
também não são de esperar impactes relevantes ao nível da salinização dos solos. Os 
efluentes serão sujeitos a um tratamento que engloba remoção de nutrientes, filtração e 
desinfecção, o que permitirá controlar a concentração de sais no efluente tratado para 
rega.  
 
Relativamente ao uso do solo, trata-se de uma ocupação em parte irreversível, uma vez 
que dificilmente será devolvida a totalidade da sua actual função - presentemente com 
ocupação agrícola (culturas arvenses), florestal e silvo-pastoril. No entanto, apenas se 
consideram como muito importantes os efeitos negativos da afectação da actual 
ocupação de solo associada ao corte dos sobreiros existentes, uma espécie protegida por 
lei. Este efeito será minimizado através da plantação de novos sobreiros. 
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Ao nível da flora e vegetação destaca-se igualmente o corte de  sobreiros como o efeito 
negativo mais relevante ao nível deste descritor, embora este impacte potencialmente 
significativo seja minimizado ao prever-se a reposição das unidades cortadas. No 
desenvolvimento do projecto dos espaços verdes do empreendimento, se forem tidas em 
atenção as medidas propostas no respeitante à não introdução de espécies exóticas (as 
quais poderão tornar-se infestantes e destrutivas para a flora local), os impactes negativos 
resultantes assumirão um carácter pouco significativo.  Na vertente da fauna, o 
empreendimento potenciará a alteração dos habitats disponíveis, o afastamento de 
algumas espécies, a atracção de novas espécies ou o aumento relativo de espécies pré-
existentes, a criação de um efeito barreira que poderá impedir a normal circulação das 
espécies, alterações fisiológicas por potencial contaminação do meio e um aumento da 
morte por atropelamento. Estes impactes negativos consideram-se no geral não 
significativos, com excepção do afastamento de espécies e do efeito barreira que se 
consideram significativos. 
 
Ao nível da qualidade do ar nesta fase, a sua potencial degradação está intimamente 
relacionada com a circulação de veículos tanto no interior do empreendimento como nos  
seus principais acessos, sendo directamente dependente da taxa de ocupação humana 
que se verificar em cada período. O impacte negativo cumulativo na qualidade do ar 
associado ao tráfego gerado pelo empreendimento será, no entanto, de reduzida 
magnitude, face aos volumes de tráfego que já se verificam naquela região associados à 
Auto-Estrada, não sendo por isso considerado significativo. 
 
Ao nível do ambiente sonoro, na fase de exploração o ruído induzido pelo 
empreendimento deve-se essencialmente à circulação de veículos automóveis, este 
impacte negativo será, no entanto, de reduzida magnitude não sendo por isso 
considerado significativo. Por outro lado, dado que a área afecta ao Empreendimento se 
desenvolve na proximidade da A2 – Auto-Estrada do Sul, aquele ficará exposto ao ruído 
gerado naquela rodovia. O Aldeamento Turístico (C) - “Medronheira de Cima” e o Hotel 
Resort situam-se em proximidade da Auto-Estrada, ficando os seus edifícios sujeitos a 
níveis de ruído já com alguma expressão no período diurno no período nocturno. 
Admitindo a classificação de zona mista relativamente à faixa envolvente da Auto-Estrada 
não se perspectivam impactes negativos por violação das disposições legais. Verifica-se 
contudo ser necessário a implementação de soluções de controlo de ruído que passarão 
pela consideração, no projecto de execução, do reforço do isolamento sonoro 
proporcionado pelas fachadas (ao nível das paredes, janelas e portas) a sons de 
condução aérea das habitações a construir mais próximas da Auto-Estrada. 
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Não se perspectiva nesta fase a ocorrência de qualquer impacte positivo ou negativo na 
vertente património arqueológico, salvaguardando a protecção dos achados 
eventualmente encontrados durante a fase de construção e que permaneçam no local. 
 
Relativamente à paisagem prevê-se a continuação dos impactes previstos na fase de 
construção e decorrentes das acções de corte do coberto vegetal, da modelação de 
terreno, da implantação de estruturas edificadas, assim como da alteração de usos e 
funções da paisagem existente. No entanto ao nível da integração paisagística, verificar-
se-ão alterações decorrentes da evolução do coberto vegetal, não apenas em altura 
como em densidade com consequências positivas e directas na melhoria da integração 
paisagística do empreendimento. Também na fase de exploração assumirá um carácter 
mais marcante ao nível paisagístico o pleno desenvolvimento do coberto vegetal do 
campo de golfe, que constituirá uma alteração significativa na imagem e modo de 
apreensão da actual paisagem. De facto, e apesar de se prever um campo de golfe “de 
sequeiro”, adaptado às condições climáticas da região, a actual paisagem, reflectindo a 
sazonalidade das diferentes estações do ano, será substituída por um espaço que se 
manterá mais verde do que o actualmente existente, e que sobressairá na paisagem 
actual. Por outro lado, a presença do lago de armazenamento de rega e reed-beds a 
construir no campo de golfe potenciarão o desenvolvimento de novos tipos de vegetação, 
o que contribuirá para o enriquecimento biológico (quer vegetal, quer animal) e 
consequentemente visual da área de implantação do projecto. Este facto traduzir-se-á 
num impacte positivo. 
 
Há ainda a referir que, uma vez que se pretende que o Empreendimento Turístico da 
Medronheira de Cima seja de qualidade, é de prever ao nível da sua manutenção, um 
tratamento cuidado das zonas de jogo, bem como das restantes zonas verdes, facto que 
contribuirá para aumentar e manter uma elevada qualidade visual da paisagem. Este 
facto permite antever a não ocorrência de uma paisagem degradada oferecendo sinais de 
abandono e deficiente manutenção, o que constituirá um aspecto muito positivo 
associado à implantação do projecto.  
 
Ao nível socio-económico, a exploração do empreendimento terá como impacte positivo 
e muito significativo o aumento quantitativo e qualitativo da oferta no domínio turístico da 
região onde se insere. Com efeito, o Empreendimento Turístico da Medronheira de Cima 
aumentará a actual oferta turística da freguesia de Grândola em cerca de 17 vezes. A 
exploração de recursos endógenos no concelho, no presente caso através de um 
empreendimento turístico, revela-se como uma actividade capaz de gerar postos de 
trabalho e riqueza a nível local, condições importantes para a fixação das populações. 
No empreendimento turístico da Medronheira de Cima o número de postos de trabalho a 
gerar estima-se em cerca de 288 trabalhadores, tratando-se de um impacte positivo 
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significativo para o equilíbrio social e económico local. Considera-se ainda que os 
potenciais incómodos à população serão bastante atenuados, não resultando em 
impactes negativos significativos em termos socio-económicos. 
 
Ao nível do ordenamento e condicionantes, os impactes previstos são idênticos àqueles 
referidos na fase de construção. 
 
 
 
 
Lisboa, 07 de Dezembro de 2005 
 
 
 

BIODESIGN 
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