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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Identificação do projeto e enquadramento 

A presente Proposta de Definição do Âmbito refere-se ao projeto execução do loteamento da Quinta dos 

Poços. 

 

Esta Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento da Quinta dos 

Poçosfoi elaborada de acordo com o Anexo I, da Portaria n.º395/2015 de 4 de Novembro. 

 

O projeto em estudo é constituído por seis artigos, dois no sitio dos Poços, um em Vale de Ferragudo, 

outro em Poço dos Pardais e outro na Quinta de S. Pedro, todos integrados na União de Freguesias 

Estombar/Parchal, concelho de Lagoa. 

 

Na sequência da aprovação da revisão do PU da UP1 (Aviso n.º 14160/2013 de 19 de Novembro), foram 

criadas as condições necessárias para ser desenvolvida a subunidade operativa de planeamento e 

gestão SP9b, a qual é constituída por espaço residencial urbanizável, que a Carvoeiro Golfe passou a 

ser detentora plena por aquisição da propriedade a poente (artº44 V), por forma a poder interligar a 

operação urbanística com o nó viário de interceção à via dos Corgos, conforme projetado, com faixa de 

espera e de desaceleração. 

 

A elaboração deste projeto de execução assenta no programa conjugado com o requerente e as 

condicionantes impostas pelo PU da UP1, onde se realça que a subunidade 9.b integra um espaço 

residencial, espaço verde de recreio e produção, espaço verde de enquadramento e proteção e uma 

área remanescente classificada como solo rural.  

 

A área da SP9b, integrada em solo rural, destina-se à implantação de parte de um campo de golfe com 

18 buracos e das necessárias edificações de apoio à sua manutenção e à prática de jogo, cujo projecto 

decorre no âmbito do procedimento da Avaliação de Impacte Ambiental, tendo sido emitido o TUA (Titulo 

de Utilização Ambiental) nº 20171121000244. 

 

Atendendo que a Carvoeiro Golf SA é a proprietária de todas as parcelas que compõem a Subunidade 

Operativa de Planeamento e Gestão SP9b, e a execução do plano prevê no seu art.º 79 não haver lugar 

a mecanismos de perequação, procede-se à elaboração do projeto de loteamento, que também, em 

conformidade com o n.º 5 do art.º 79, propõe a execução faseada nos termos do RJUE (Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação). 

 

De acordo com a alínea b) do n.º 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro de 

2017, uma vez que o loteamento de Quinta dos Poços apresenta uma área superior a 10ha, mais 
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concretamente de 12,3ha (soma de 91 Lotes que constam do projeto), esta deverá ser sujeita a 

Avaliação de Impacte Ambiental.  

 

1.2 Identificação do proponente e entidade licenciadora 

O proponente do projeto é a empresa Carvoeiro Golfe, SA,  com sede no Empreendimento Turístico do 

Gramacho – Lote 4 – Edifício dos Escritórios, Apartado 1011 – 8401-908 Carvoeiro LGA e com o nº de 

identificação de Pessoa Colectiva 501 276 084. 

 

A entidade licenciadora do projeto é a Câmara Municipal de Lagoa, após consulta à Autoridade de AIA e 

respectiva comissão de acompanhamento. 

 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 24 de 

março, e 179/2015, de 27 de agosto, e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, republicado pelo Decreto - 

Lei n.º 152 - B/2017 de 11 de dezembro, estabeleceu o regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 

ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 13 de dezembro de 2011. 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 

de novembro, o EIA será apresentado à Autoridade de AIA que corresponde à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).  

 

A emissão de licença e alvará de construção é condicionada a parecer favorável do EIA. 

 

1.3 Objetivos, estrutura e metodologia 

Os objetivos da proposta de definição do âmbito do loteamento da Quinta dos Poços, recaem sobre a 

identificação da tipologia de projecto, a zona em que se vai inserir e os factores ambientais susceptíveis 

de virem a ser afectados e os impactes que daí advém. 

 

A estrutura da presente proposta de definição do âmbito, obedece ao definido no Anexo III da Portaria 

n.º 396/2015 de 4 de Novembro e será elaborada segundo a seguinte metodologia: 

 

1. Caracterização do projeto, principais atividades associadas à execução do mesmo; 

2. Localização e caracterização da área onde o mesmo se vai inserir; 

3. Identificação de áreas sensíveis, conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial e 

com as servidões e restrições de utilidade pública; 

4. Identificação das principais acções associadas às fases de construção, exploração e desactivação;  

5. Identificação dos principais impactes nos factores ambientais na área de incidência do projecto. 
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1.4 Identificação da equipa 

A equipa responsável pela elaboração da proposta de definição do âmbito do loteamento da Quinta dos 

Poços é a seguinte: 

 

Coordenação:   

 Fausto do Nascimento Arquiteto Paisagista/ Eng.º Agrónomo 

   

Equipa Técnica:   

 Sónia Afonso Licenciada em Engenharia do Ambiente 

 Nelson Fonseca Licenciado em Arquitetura Paisagista 

 Filipa Mendes Licenciada em Arquitetura Paisagista 

 Inês Nascimento Diogo Licenciada em Arquitetura Paisagista 

 ERA – Arqueologia Património 

 ENGIRIGOR, Lda. Ambiente Sonoro 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

 

2.1 Objectivos e justificação do projecto 

O projeto do loteamento da Quinta dos Poços tem como principais objetivos: 

 

- Implementar uma coerência do espaço urbano no modo de fazer cidade e cuja edificação irá integrar-

se na envolvente, de forma cuidada e harmoniosa, promovendo a qualidade de vida dos utilizadores, 

numa complementaridade funcional com o equipamento golfe adjacente; 

 

- Respeitar o Plano de Urbanização da UP1 (Aviso n.º 14160/2013 de 19 de Novembro) e todas as 

disposições legais em vigor. 

 

O projeto que irá ser sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), consiste na construção de um 

loteamento urbano, encontrando-se o mesmo, atualmente em fase de Projeto de Execução. 

 

O projecto em estudo está integrado na UP1 de Lagoa, que por sua vez definiu a unidade operativa de 

planeamento e gestão SP9, esta SP procede à consolidação do perímetro urbano da UP1, através da 

estruturação de uma nova frente edificada de baixa densidade.  

 

Esta SP divide-se nas seguintes subunidades operativas de planeamento e gestão:  

a) SP 9a – a norte;  
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b) SP 9b – a sul.  

 

O loteamento de Quinta dos Poços integra-se na subunidade operativa de planeamento e gestão SP 9b. 

 

A SP9b integra um espaço residencial, espaço verde de recreio e produção, espaço verde de 

enquadramento e proteção e espaço rural.  

 

A área em estudo localiza-se entre o espaço habitacional urbanizado consolidado (nível de densidade A) 

a poente e espaço rural, a nascente, onde está integrado um Campo de Golfe, que foi sujeito a um 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental e na sequência da qual, foi emitido o TUA (Titulo de 

Utilização Ambiental) n.º 20171121000244 a 21 de Novembro de 2017. 

 

 

Mapa 1 - Enquadramento da área em estudo no Plano de Urbanização da UP1. 

 

2.2 Descrição do projeto 

O projecto do loteamento da Quinta dos Poços apresenta os valores correspondentes ao quadro 

regulamentar do Plano de Urbanização, cujas percentagens de ocupação são integralmente respeitadas, 

propondo-se no global do loteamento um total de 91 lotes.  
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Da totalidade de lotes previstos, 6 são organizados em agrupamentos de células, com tipologias 

variáveis, bem como, os polígonos base que respeitarão sempre o afastamento mínimo de 5m aos 

limites do lote, independentemente da organização espacial apresentada nas peças desenhadas.  

 

Este agrupamento de 6 lotes funciona como exercício temático de imagem e os restantes 85 serão 

destinados a moradias unifamiliares geminadas, que poderão ser desenvolvidas e transformadas em 

unifamiliares, na junção dos lotes confinantes na geminação.  

 

A área total dos lotes é de 123.820,00m2, nos quais se desenvolvem 303 fogos, na variação de 1 e 2 

pisos, com a área máxima de implantação de 27.146,00m2, 39.671,00m2 de área máxima de construção 

e 86.646,00m2 de área de impermeabilização.  

 

É de realçar que são propostos 408 lugares de estacionamento a nível interno dos lotes (privados) e 237 

lugares na organização geométrica dos arruamentos, que serão de carácter público, excedendo assim o 

rácio previsto, quer no plano de urbanização, quer na respetiva portaria. 
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Tabela 1 – Tabela síntese de índices urbanísticos 
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2.3 Identificação das alternativas a considerar 

As alternativas ao nível de localização, dimensão, conceção, técnicas foram analisadas aquando a 

elaboração do Plano de Urbanização do PU da UP1, que considerou o projeto actual como a melhor 

alternativa. Estas propostas foram igualmente analisadas através do procedimento de Avaliação 

Ambiental Estratégica, o qual acompanhou a execução do PU da UP1. 

 

Relativamente aos processos de construção, exploração e desactivação os mesmos serão analisados 

em simultâneo com a elaboração do estudo de impacte ambiental, de forma a serem o mais sustentáveis 

possível e que causarem o menor impacte no ambiente. 

 

2.4 Identificação das principais acções associadas às fases de construção, exploração e 

desativação do loteamento 

As principais acções associadas à fase de construção do loteamento da Quinta dos Poços são: 

 

1. Trabalhos preliminares onde se insere a instalação do estaleiro 

2. Movimentação de terras 

3. Construção das infraestruturas elétricas 

4. Construção das infraestruturas de abastecimento de água 

5. Construção das infraestruturas de águas residuais domésticas e pluviais 

6. Construção dos arruamentos 

7. Construção dos espaços verdes públicos 

8. Construção das infraestruturas de gás 

9. Construção das infraestruturas de telecomunicações 

10. Construção de equipamentos para deposição de resíduos sólidos urbanos 

11. Construção dos lotes 

  

As principais ações relacionadas com a fase de exploração do loteamento, prendem-se essencialmente 

com manutenção das infraestruturas, arruamentos e espaços verdes públicos (de enquadramento e 

protecção, que se encontram na envolvente das áreas do loteamento) e recolha e gestão de resíduos 

sólidos urbanos. 

 

Não se prevê uma fase de desactivação nesta tipologia de projeto uma vez que estamos perante a 

construção de vários edifícios (no interior de cada lote), de carácter privado e com proprietários distintos, 

que ao ser correctamente licenciado, não se prevêm razões para a sua desativação na totalidade. 

 

2.5 Lista dos principais tipos de materiais utilizados 

Os principais materiais utilizados nas obras do loteamento da Quinta dos Poços são: 

 

o Plásticos 

o Metais 
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o Madeiras 

o Betão 

o Inertes 

o Betuminosos 

o Cerâmicos 

o Papel 

o Vidro 

 

2.6 Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

2.6.1 Fase de Construção 

Prevê-se que na construção do loteamento da Quinta dos Poços, haja produção de resíduos de 

madeiras, plásticos e vidro; resíduos de embalagem; metais; misturas betuminosas; resíduos originados 

pela maquinaria pesada tais como óleos, filtros de óleo, pneus; materiais das embalagens e inertes.  

 

Os efluentes líquidos estarão associados às casas de banho de carácter temporário instalados no 

estaleiro. 

 

No que diz respeito às emissões, as fontes de emissão de ruído e de gases poluentes serão resultantes 

do funcionamento da maquinaria pesada (camiões, escavadoras, bulldozers) e da manutenção de 

espaços verdes durante a fase de exploração 

 

2.6.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, para além dos resíduos vegetais, poderão ainda existir resíduos originados pelas 

máquinas de manutenção – filtros de óleo e de ar, óleos usados, material absorvente (desperdícios) 

contaminado com hidrocarbonetos, materiais de embalagem contaminados com hidrocarbonetos 

(combustível, massas lubrificantes e óleos), existirão também os resíduos sólidos urbanos orgânicos e 

os resíduos recicláveis (papel e cartão, vidro e embalagens plásticas). 

 

Os efluentes líquidos estarão associados aos esgotos domésticos provenientes dos lotes e o ruído 

proveniente da manutenção de espaços verdes públicos (de enquadramento e protecção, que se 

encontram na envolvente das áreas do loteamento e nos lotes privados). 

 

2.7 Identificação das «substâncias perigosas», na aceção da alínea s) do artigo 3.º do Decreto -Lei 

n.º 150/2015, de 5 de agosto passíveis de estar presentes no estabelecimento, com informação 

relativa à classificação de perigosidade e indicação da quantidade prevista, quando aplicável o 

regime jurídico previsto naquele diploma, relativo à prevenção de acidentes graves que envolvam 

substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente 

Não estão previstas a utilização ou produção «substâncias perigosas», na aceção da alínea s) do artigo 

3.º do Decreto -Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. 
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2.8 Projetos associados ou complementares 

O projecto complementar ao loteamento da Quinta dos Poços é o Campo de Golfe situado a nascente da 

área de intervenção, conforme mencionado no ponto 2.1, que foi sujeito a um procedimento de Avaliação 

de Impacte Ambiental e na sequência do qual foi emitido o TUA (Titulo de Utilização Ambiental) n.º 

20171121000244 a 21 de Novembro de 2017. 

 

2.9 Programação Temporal 

2.9.1 Fase de Construção 

São previstos 4 anos como o tempo necessário para a construção das infraestruturas associadas ao 

loteamento da Quinta dos Poços.  

 

A construção dos lotes encontra-se temporalmente dependente da venda dos mesmos e da sua 

execução pelos proprietários. 

 

Tabela 2 – Programação temporal 

Loteamento | Quinta dos Poços 

                                                 

Calendarização dos obras de urbanização 

                                                 

Anos 1 2 3 4 

Trabalhos 
preliminares 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Movimentação 
de Terras 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Infraestruturas 
Eléctricas 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Infraestruturas 
de 
Abastecimento 
de Água 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Infraestruturas 
de Águas 
Residuais 
Domésticas 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Arruamentos 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Infraestruturas 
de Gás 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Infraestruturas 
de 
Telecomunicaçõ
es 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Construção de 
equipamentos 
para deposição 
de  Resíduos 
Sólidos Urbanos 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Construção dos 
Lotes* 

                                                

                                                

                                                

* A construção dos lotes está dependente da venda dos mesmos e da execução pelos proprietários. 
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2.9.2 Fase de Exploração 

As principais ações relacionadas com a fase de exploração prendem-se essencialmente com 

manutenção das infraestruturas, arruamentos e espaços verdes públicos (de enquadramento e 

protecção, que se encontram na envolvente das áreas do loteamento) e recolha e gestão de resíduos 

sólidos urbanos. Estas acções serão executadas sempre que necessário. 

 

2.9.3 Fase de Desactivação 

Não se prevê uma fase de desactivação nesta tipologia de projeto uma vez que estamos perante um 

processo de loteamento, com construção de vários edifícios (no interior de cada lote) de carácter privado 

e com proprietários distintos, que ao ser correctamente licenciado não se prevêem razões para a sua 

desativação na totalidade. 

 

3. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

O loteamento da Quinta dos Poços localiza-se no distrito de Faro, concelho de Lagoa, abrangendo a 

união de freguesias de Estômbar e Parchal, Vale de Ferragudo, Poço dos Pardais e Quinta de S. Pedro. 

 

 

Mapa 2 – Enquadramento Geográfico e localização da área em estudo. 

 

A área em estudo é confinada a poente com o sítio dos Corgos, a norte, a sul e a nascente com uma 

zona rural onde se vai situar o futuro campo de Golfe da Quinta de S. Pedro. 
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A propriedade é servida pela EM1268 que permite a ligação eficaz com a EN125 à qual dista 2,5 km e 

com a A22 (7 km). Situa-se a 63 km do Aeroporto Internacional de Faro e a 114 km de Espanha. 

 

No Anexo II apresenta-se a planta de localização à escala nacional e regional sobre a carta militar n.º 

603 à escala 1:25 000. 

 

A área do projeto encontra-se sujeita ao Plano Diretor Municipal de Lagoa (Resolução de Conselho de 

Ministros n.29/94 de 10 de maio e Declaração de Retificação nº 167/94 de 30 de Setembro, alterados 

pelos avisos n.º 26197/2008, de 31 de Outubro e n.º 3872/2012, de 12 de março) e ao Plano de 

Urbanização da UP1 (Aviso n.º 14160/2013 de 19 de Novembro). 

 

A área de intervenção do projeto não se encontra abrangida por qualquer condicionante ou servidão e 

restrição de utilidade pública. 

 

3.1 Descrição sumária da área de implantação do projeto 

A área correspondente ao presente projecto corresponde, do ponto de vista paisagístico e de uso do 

solo, a uma matriz agrícola, assente sobretudo em culturas tradicionais de sequeiro, características do 

sistema agro-pastoril do litoral sul do Algarve. Pontualmente, surgem alguns laranjais em avançado 

estado de abandono. 

 

 

Fotografia 1 – Pomares tradicionais. 
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Fotografia 2 – Pomares tradicionais. 

 

No terço norte, predominam as culturas arvenses de sequeiro e na parte central e meridional, as zonas 

de pomares de sequeiro, com domínio de Oliveira (Olea europaea), Amendoeira (Prunus dulcis), 

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua). 

 

 

 

Fotografia 3 – Culturas arvenses de sequeiro. 

 

Em alguns locais mais pedregosos, verifica-se uma regeneração, pontual, das áreas de matos, sendo 

dominados por tomilhais baixo de Tymbra capitata e carrascais dominados por carrasco (Quercus 

coccifera) e aroeira (Pistacia lentiscus). 
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Fotografia 4 – Tomilhal. 

 

Do ponto de vista faunístico, as espécies que, potencialmente, surgem neste local serão as adaptadas 

às realidades paisagísticas descritas, designadamente as comunidades associadas a meios abertos 

como as pastagens e as comunidades pseudo-florestais, associadas aos pomares de sequeiro. 

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS 

 

4.1 Lista das principais ações ou atividades de construção, exploração e desativação com 

potenciais impactes 

4.1.1 Fase de Construção  

1. Trabalhos preliminares onde se insere a instalação do estaleiro 

2. Movimentação de terras 

3. Construção de infraestruturas elétricas 

4. Construção de infraestruturas de abastecimento de água 

5. Construção de Infraestruturas de águas residuais domésticas e pluviais 

6. Construção de arruamentos 

7. Construção de infraestruturas de gás 

8. Construção de infraestruturas de telecomunicações 

9. Construção de equipamentos para deposição de Resíduos sólidos urbanos 

10. Construção dos lotes 

  

4.1.2 Fase de Exploração  

As principais ações relacionadas com a fase de exploração prendem-se essencialmente com 

manutenção das infraestruturas, arruamentos e espaços verdes públicos (de enquadramento e 

protecção, que se encontram na envolvente das áreas do loteamento), recolha e gestão de resíduos 

sólidos urbanos. 
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1. Manutenção de infraestruturas elétricas 

2. Manutenção de infraestruturas de abastecimento de água 

3. Manutenção de infraestruturas de águas residuais domésticas e pluviais 

4. Manutenção de arruamentos 

5. Manutenção dos espaços verdes 

6. Manutenção de infraestruturas de gás 

7. Manutenção de infraestruturas de telecomunicações 

8. Gestão de resíduos sólidos urbanos 

9. Gestão dos lotes 

 

4.1.3 Fase de Desactivação  

Não aplicável 

 

4.2 Ações ou atividades do projeto com potenciais impactes significativos 

O loteamento da Quinta dos Poços insere-se numa política de ordenamento do território a nível 

concelhio e a nível local, em que o espaço é considerado como um todo e que vai de encontro com os 

interesses sociais (populações), económicos e ambientais.  

 

É sobretudo sobre estes temas que o estudo de impacte ambiental se irá debruçar, propondo medidas 

ambientais e de monitorização, que respeitem o ambiente e que forneçam os meios necessários ao 

equilíbrio e recuperação daqueles elementos que o projeto, eventualmente, possa alterar.  

 

Os principais impactes, quer nas fases de construção e de exploração serão ao nível dos fatores clima, 

conservação do solo, recursos hídricos, conservação da natureza, sócio-economia, ordenamento do 

território, paisagem, património arqueológico e arquitetónico, resíduos e ruído.  

 

Na tabela 3 procede-se à identificação preliminar das ações ou atividades, nas fases de construção, 

exploração com potenciais impactes significativos no ambiente. 
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Tabela 3 – Identificação dos fatores ambientais relevantes na fase de construção, exploração e desativação com 

potenciais impactes significativos 

ATIVIDADES DO PROJETO 
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Ç
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Ç
Ã

O
 D

O
 S

O
L

O
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 H
ÍD

R
IC

O
S

 

P
R

O
T

E
Ç

Ã
O

 D
A

 
B

IO
D

IV
E

R
S

ID
A

D
E

 

P
A

IS
A

G
E

M
 

O
R

D
E

N
A

M
E

N
T

O
 D

O
 

T
E

R
R

IT
Ó

R
IO

 

P
A

T
R

IM
Ó

N
IO

 

R
IS

C
O

S
 N

A
T

U
R

A
IS

 E
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

S
 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
E

 V
ID

A
 E

 
D

E
S

E
N

V
O

L
V

IM
E

N
T

O
 S

Ó
C

IO
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

R
E

S
ÍD

U
O

S
 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
O

 A
R

 

A
M

B
IE

N
T

E
 S

O
N

O
R

O
 

F
A

S
E

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 

Trabalhos preliminares  x  x x    x x x x 

Movimentação de Terras 
 

x x x x x  x x x x x x 

Construção de infraestruturas   x x   x x x x x   

Construção de arruamentos x x x x x x  x x x x x 

Construção dos espaços verdes x x x x x x   x x x x 

Instalação de equipamentos de 
Resíduos sólidos Urbanos 

 x x   x x x x x   

Construção dos lotes* x x x x x x x x x x x x 

F
A

S
E

 D
E

 
E

X
P

L
O

R
A

Ç
Ã

O
 Manutenção de Infraestruturas    x     x x x   

Manutenção de Arruamentos   x     x x  x x 

Manutenção de espaços verdes x x x x x    x x x x 

Gestão de resíduos sólidos 
Urbanos 

        x x  x 

Gestão dos lotes   x      x x  x 

 

4.3 Fatores Ambientais relevantes 

4.3.1 Alterações Climáticas 

As alterações climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais, 

sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade.  

 

As alterações climáticas constituem assim um problema global, e as decisões no que respeita quer à 

mitigação, quer à adaptação envolvem ações ou opções a todos os níveis da tomada de decisão, desde 

o nível mais local e da comunidade ao nível internacional, envolvendo todos os governos nacionais. A 

resposta política a este problema requer uma ação concertada e assertiva, traduzida na tomada de 

medidas que minimizem as causas antropogénicas e que preparem a sociedade para lidar com os seus 

impactes biofísicos e socioeconómicos. 

 

Irá ser efetuado um levantamento sobre a natureza e as das emissões de gases com efeito de estufa, 

a vulnerabilidade do próprio projeto às alterações climáticas, bem como uma caracterização dos 

parâmetros climatológicos locais, tais como, a temperatura, humidade, vento e precipitação. 

 

 

 



PDA DO EIA DO LOTEAMENTO DA QUINTA DOS POÇOS 
 

 

 

 

19 

4.3.2 Conservação do solo  

No que respeita aos solos considera-se fundamental a conservação e gestão sustentável dos recursos 

pedológicos como objetivo ambiental. 

 

Assim sendo, será efetuada a caracterização do solo e os impactes ambientais mais significativos 

relacionam-se nas fases de construção com as ações de movimentação de terras, aterros e escavações 

de onde podem resultar alterações na estabilidade de taludes e eventual destruição das formações ou 

cortes geológicos e a desmatação e limpeza dos terrenos. 

 

4.3.3 Recursos Hídricos  

A atividade humana tem vindo a introduzir alterações ao nível da qualidade e dos níveis de 

disponibilidade do recurso água. Tal facto demonstra que é fundamental a realização de análises de 

qualidade deste recurso, uma vez que, a realização de algumas atividades neste meio podem alterar a 

sua composição e ser nocivas para a saúde pública e biodiversidade local.   

 

O objetivo ambiental do descritor recursos hídricos, passa pela manutenção da qualidade e 

disponibilidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

 

No âmbito da qualidade dos recursos hídricos foi definida uma metodologia de caracterização e 

avaliação em função dos requisitos legais de qualidade de água para rega dos espaços verdes, 

identificando-se como objetivo ambiental a manutenção e se possível a melhoria da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas da área de influência do Projeto.  

 

Relativamente às águas subterrâneas, o objetivo ambiental identificado diz respeito à sua gestão 

sustentável. A caracterização hidrogeológica da área em estudo incide na qualidade da água 

subterrânea e do ambiente geológico que suporta o aquífero e a possível influência do projeto no 

mesmo. 

 

Quanto, às águas superficiais, identificaram-se como objetivos ambientais a preservação das formas 

fluviais temporárias e a manutenção ou regularização do regime de escoamento.  

 

4.3.4 Proteção da Biodiversidade 

Os objetivos ambientais fundamentais a atingir no desenvolvimento do projeto são a preservação e a 

promoção da biodiversidade (faunística e florística), assim como, a implantação de medidas de gestão 

ambiental sustentável do projeto nas fases de construção, exploração, de modo a permitir a criação de 

condições ecológicas que promovam a fixação da fauna e flora, uma vez que, quer as espécies, quer os 

seus habitats, podem ser afetados pela pressão humana. 
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4.3.5 Paisagem 

Para o presente descritor é necessária a caracterização de diversos fatores estruturais da paisagem 

como fatores físicos, ecológicos e culturais, que permitam o conhecimento da paisagem local como um 

todo que interliga estes diferentes componentes e que cria uma imagem única e esteticamente agradável 

a cada observador. Esta abordagem integrada permitirá compreender o modo como a paisagem poderá 

vir a ser alterada com a implementação do projeto. 

 

4.3.6 Ordenamento do Território 

Neste descritor salienta-se a caracterização local do ordenamento do território e a compatibilidade e 

conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis. 

 

4.3.7 Património  

Irá ser analisado o património arqueológico e arquitetónico na área de incidência do projeto. 

 

Desta forma, o presente descritor terá como objetivos a identificação, descrição, localização, 

classificação e inventariação dos elementos de interesse arqueológico, arquitetónico e etnográfico que 

possam existir na área em estudo.  

 

4.3.8 Riscos Naturais e Tecnológicos 

De forma a promover e incrementar a segurança e qualidade vida das populações e do ambiente, é 

necessário o conhecimento pormenorizado dos fenómenos que constituem risco para estes (naturais e 

tecnológicos), a sua incidência no território nacional, ao nível local e os possíveis efeitos decorrentes da 

vulnerabilidade do projeto. 

 

Pretende-se antever e avaliar as possíveis consequências resultantes destes fenómenos, de maneira a 

minimizar os possíveis prejuízos humanos, ambientais e materiais, na área de influência do projeto. 

 

A minimização das consequências resultantes de riscos naturais e tecnológicos passa pela 

implementação de medidas de mitigação, aquando a elaboração do projeto. 

 

A identificação e delimitação das áreas associadas a riscos naturais e tecnológicos constituem assim, 

condições indispensáveis para a prevenção e minimização dos prejuízos decorrentes dos fenómenos e 

atividades perigosas, em matéria de gestão e ordenamento do território. 

 

4.3.9 Qualidade de Vida e Desenvolvimento Sócio Económico 

A qualidade de vida das populações está intimamente associada às necessidades humanas básicas, 

nomeadamente com as carências vitais, como a saúde, o bem-estar psicoemocional.  

 

Encontra-se igualmente associada a fenómenos de cariz económico, pessoal e familiar, às suas relações 

interpessoais e às relações coletivas da sociedade. 
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Pretende-se com a elaboração deste descritor identificar os potenciais impactes ao nível do 

desenvolvimento económico sustentável do concelho e na qualidade de vida das populações. 

 

4.3.10 Resíduos 

De acordo com o quadro legal em vigor irá ser efetuada uma caracterização dos resíduos produzidos 

durante a fase de construção e exploração do projeto tendo como objetivo a gestão sustentável dos 

resíduos gerados pelo mesmo.  

 

Deste modo, serão criados processos de gestão para garantir destinos de valorização, reutilização e 

reciclagem em detrimento da eliminação controlada.  

 

4.3.11 Qualidade do Ar 

Será efetuada uma caracterização dos recetores sensíveis e das fontes de poluição atmosférica e 

analisadas as condições de dispersão (regime de ventos dominantes) e depuração das características 

do meio. 

 

Pretende-se, desta forma, analisar e utilizar os dados disponíveis e existentes das estações oficiais de 

monitorização da qualidade do ar na área de influência do projeto. 

 

4.3.12 Ambiente Sonoro  

Relativamente ao ambiente sonoro, o seu objetivo ambiental diz respeito à manutenção de um nível 

elevado de conforto sonoro no local de implantação do projeto, deste modo, serão identificadas as fontes 

de ruído e os recetores sensíveis exteriores à área do projeto e será elaborada uma caracterização das 

disposições legais sobre o ruído ambiente (Regulamento Geral do Ruído – RGR).  

 

4.4 Aspectos que possam constituir condicionantes ao projecto 

Não é expectável que possam existir condicionantes à implementação do projecto de loteamento da 

Quinta de S. Pedro, uma vez que, como já referido, o mesmo se encontra integrado e enquadrado num 

Plano de Urbanização (PU da UP1) atualmente em vigor. 

 

4.5 Populações e grupos sociais potencialmente afectados ou interessados pelo projecto 

A população potencialmente interessada será a que se encontra directamente relacionada com a 

construção e exploração (mão-de-obra) do loteamento, bem como a população em geral que procura 

habitação. 

 

Não é expectável que qualquer grupo populacional seja afectado, negativamente, com a implantação do 

projecto em causa. 
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5. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE E 

SUA PREVISÍVEL EVOLUÇÃO SEM PROJETO, PARA CADA FATOR AMBIENTAL RELEVANTE 

ANTERIORMENTE IDENTIFICADO 

 

Será feita uma descrição sumária da situação atual do ambiente afetado e sua previsível evolução na 

ausência da intervenção, que permita uma leitura rápida das principais características do território onde 

se insere o projeto em estudo.  

 

Para cada fator ambiental relevante, identificado, a caracterização é feita tendo em atenção os objetivos, 

o tipo de informação a recolher, as fontes de informação, as metodologias de recolha e tratamento de 

informação e as escalas de cartografia identificada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Proposta metodológica de caracterização do ambiente afetado 

DESCRITORES OBJETIVOS 
FONTE DE 

INFORMAÇÃO 

METODOLOGIA DE 

RECOLHA 
CARTOGRAFIA 

ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 

▪ Afetação do microclima 

local 

▪ Efeito das alterações 

climáticas no local 

▪ Bibliografia 

▪ SNIRH 

▪ Visitas ao local 

▪ Tratamento dos 

elementos 

recolhidos 

- 

CONSERVAÇÃO DO 

SOLO 

 

▪ Caracterização da 

constituição e 

composição do solo 

▪ Bibliografia 

▪ Carta Geológica 

▪ Tratamento da 

informação obtida 

- 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

▪ Caracterização dos 

recursos hídricos na área 

do projecto 

▪ Legislação aplicável 

▪ Visitas ao local 

▪ Trabalho de campo 

▪ Tratamento da 

informação obtida 
- 

PROTEÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE 

▪ Identificação dos habitats 

e espécies existentes e 

potenciais, no sentido da 

sua futura proteção e 

valorização. 

▪ Listagem das espécies 

existentes e potenciais 

▪ Inventário e 

observação local 

▪ Legislação aplicável 

▪ A informação 

recolhida será 

tratada numa 

perspetiva de 

reconversão 

daquela área no 

sentido de 

recriação e 

proteção de 

habitats 

▪ Cartografia dos 

habitats, 

valores 

florísticos e 

faunísticos 

PAISAGEM 

▪ Análise biofísica da área 

e possíveis alterações na 

paisagem local 

▪ Fotografia aérea 

▪ Visitas ao local 

▪ Análise biofísica 

▪ Tratamento da 

informação 

▪ Carta de 

unidades de 

paisagem 

▪ Carta de 

estrutura da 

paisagem 
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ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 

▪ Compatibilização com os 

Instrumentos de Gestão 

Territorial aplicáveis 

▪ Fotografia Aérea 

▪ Legislação aplicável 

▪ Cartografia dos 

Instrumentos de 

Gestão Territorial 

aplicáveis 

▪ Recolha e 

tratamento da 

informação 

▪ PU da UP1 

▪ Extrato do PDM 

de Lagoa 

 

PATRIMÓNIO 

▪ Identificação, descrição, 

localização, classificação 

e inventariação dos 

elementos de interesse 

arqueológico, 

arquitetónico e 

etnográfico que possam 

existir na área em estudo 

▪ Visitas ao local 

▪ Trabalho de campo 

▪ Bibliografia 

▪ Legislação aplicável 

▪ Tratamento da 

informação obtida 

▪ Cartografia 

inerente à 

localização e 

caracterização 

dos sítios de 

interesse 

arqueológico e 

arquitetónico 

RISCOS NATURAIS 

E TECNOLÓGICOS 

▪ Antever e avaliar as 

possíveis consequências 

resultantes dos 

fenómenos naturais e 

tecnológicos, de maneira 

a minimizar os possíveis 

prejuízos humanos, 

ambientais e materiais, 

na área de influência do 

projeto 

▪ Fotografia Aérea 

▪ Legislação aplicável 

▪ Plano Municipal de 

Emergência de 

Proteção Civil 

▪ ANPC 

▪ Recolha e 

tratamento da 

informação obtida 

▪ Cartas de Risco 

▪ Cartas de 

Suscetibilidade 

de Risco 

QUALIDADE DE 

VIDA E 

DESENVOLVIMENTO 

SÓCIO ECONÓMICO 

▪ Análise da situação 

económica atual e seu 

desenvolvimento futuro, 

no que respeita a uma 

melhoria de qualidade de 

vida das populações 

▪ Estudo das 

populações e 

atividades económicas 

▪ INE 

▪ Turismo de Portugal 

▪ Tratamento da 

informação obtida 
- 

RESÍDUOS 
▪ Identificação dos 

resíduos 

▪ Legislação aplicável 

▪ Visitas ao local 

▪ Recolha e 

tratamento da 

legislação 

- 

QUALIDADE DO AR 

▪ Caracterização as 

principais fontes 

poluentes existentes, 

assim como os recetores 

sensíveis na área 

envolvente à área de 

projeto 

▪ Visitas ao local 

▪ Legislação aplicável 

▪ APA 

▪ Tratamento da 

informação obtida 

▪ Cartografia 

inerente à 

localização e 

caracterização 

principais 

fontes 

poluentes 

existentes e 

recetores 

sensíveis 
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AMBIENTE SONORO 

▪ Análise das fontes 

internas e externas de 

ruído e recetores 

sensíveis 

▪ Visitas ao local 

▪ Trabalho de campo 

▪ Legislação aplicável 

▪ Medição do ruído 

ambiente 
▪ Mapa de Ruído 

 

 

6. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 

6.1 Metodologia para a identificação e avaliação de impactes 

Pretende-se numa primeira fase identificar os possíveis impactes decorrentes do projeto em estudo, 

através do levantamento das características da área afeta ao mesmo, e posterior identificação dos 

pontos fortes e pontos fracos, tendo em conta cada um dos descritores a analisar, com subsequente 

cruzamento dos mesmos com as várias ações do projeto nas diferentes fases: construção e exploração. 

 

Esquema 1 – Metodologia adotada para o Estudo de Impacte Ambiental do loteamento da Quinta dos Poços. 
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Após a definição dos potenciais impactes associados às ações consideradas, determinar-se-ão as 

características dos impactes. 

 

Cada impacte será caracterizado de acordo com a sua natureza (positivo, negativo), ordem (direto, 

indireto), duração (permanente, temporário), distribuição espacial (localizado, disperso) e magnitude 

(pouco significativo, significativo ou muito significativo). 

 

Irá ser efetuada uma lista de ações do projeto nas diferentes fases, construção, exploração e 

desativação e uma lista dos objetivos ambientais que possam vir a ser afetados, para cada descritor. 

 

As duas listas irão ser relacionadas numa matriz de causa efeito, onde serão inscritos em cada célula 

uma estimativa quantitativa e qualitativa para cada impacte. 

 

Em cada célula da tabela será inscrito um valor, representando o significado do impacte, numa escala de 

1 a 3, temos:  

 

o 1 Impacte pouco significativo;  

o 2 Impacte significativo;  

o 3 Impacte muito significativo. 

 

O sinal + ou – indicará o sentido do impacte: positivo ou negativo. Para cada impacte será ainda indicada 

a natureza permanente (P) ou temporária (T) do impacte. 

 

Após a análise qualitativa e sua hierarquização serão definidas medidas de minimização ou potenciação 

que serão introduzidas no projeto e no Plano de Monitorização. 

 

6.2 Metodologia para a previsão de impactes cumulativos 

De uma forma geral a avaliação dos impactes cumulativos decorrentes da implementação do projeto 

passa pela identificação de eventuais situações em se venham a verificar ampliações de impactes 

existentes quer a montante, quer a jusante da área de projeto, nomeadamente, a relação direta e 

indireta, que o projeto terá com impactes resultantes de outros projetos ou usos do território que se 

verifiquem na área geográfica de influência. 

 

De modo a serem avaliados os impactes cumulativos do projeto dever-se-ão, numa primeira fase, ser 

identificados todos os impactes que advém da implementação do mesmo e numa segunda fase, o 

estabelecimento de eventuais relações destes com impactes existentes na sua envolvente. 
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7. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

 

Conforme já referido no capitulo as alternativas quer a nível de localização, dimensão, conceção, 

técnicas foram estudas aquando a elaboração do Plano de Urbanização do PU da UP1 que considerou o 

projeto actual como a melhor alternativa quer ao nível da localização, dimensão, concepção e técnicas, 

estas propostas foram estudadas igualmente através do procedimento de Avaliação Ambiental 

Estratégica, o qual acompanhou a execução do PU da UP1. 

 

Relativamente aos processos de construção, exploração e desactivação os mesmos vão ser estudados 

em simultâneo com a elaboração do estudo de impacte ambiental de forma a serem o mais sustentáveis 

possível e a causarem o menor impacte no ambiente, se forem obviamente identificado impactes 

negativos no Projeto de execução que não se possam minimizar ou anular irão obviamente ser 

propostas alternativas de forma a anular esse impacte. 

 

 

8. PLANEAMENTO DO EIA 

 

8.1 Proposta de estrutura para o EIA 

O EIA das obras abrangidas pelo Loteamento da Quinta dos Poços será constituído por Peças Escritas e 

por Peças Desenhadas e será estruturado da seguinte forma: 

 

I. Resumo Não Técnico 

II. Relatório Síntese 

III. Anexos Técnicos  

 

8.2 Estrutura do Resumo Não Técnico 

O Resumo Não Técnico (RNT) constitui um texto, redigido numa linguagem simples, que permite ao 

leitor não especializado familiarizar-se com as principais questões relacionadas com a decisão relativa 

ao projeto. 

 

A elaboração do RNT obedecerá aos “Critérios de Boa Pratica para a elaboração de Resumos Não 

Técnicos” publicados pela Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) em 2008. 

 

Desta forma, o RNT apresentará a seguinte estrutura: 

I. Introdução; 

II. Descrição do projeto; 

III. Descrição do ambiente afetado; 

IV. Caracterização dos impactes; 

V. Medidas de minimização e de potenciação; 
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VI. Plano de monitorização e gestão; 

VII. Conclusões. 

 

O RNT conterá algumas figuras ilustrativas bem como as plantas de projeto e a sua localização.  

 

8.3 Estrutura do Relatório Síntese 

O Relatório Síntese conterá a análise integrada dos Anexos Técnicos e apresentará a seguinte estrutura: 

 

Nota de apresentação 

Identificação da Equipa (Ficha Técnica) 

Índices (texto, quadros, figuras e anexos) 

Lista de abreviaturas utilizadas 

Glossário de termos técnicos 

I. Introdução; 

II. Objetivos e Justificação do Projeto; 

III. Descrição do Projeto; 

IV. Caracterização do Ambiente afetado pelo Projeto; 

V. Impactes Ambientais e Medidas de Minimização e Potenciação; 

VI. Monitorização e medidas de Gestão Ambiental dos Impactes; 

VII. Lacunas técnicas ou de conhecimentos; 

VIII. Conclusões; 

             Referências bibliográficas; 

             Anexos. 

 

8.4 Estrutura dos Anexos Técnicos 

Os Anexos Técnicos correspondem aos estudos sectoriais de cada tema, ou fator ambiental, 

considerado no âmbito deste EIA. Constituem uma análise sectorial, sem prejuízo de análises cruzadas 

com outros fatores ambientais relevantes, apresentando a informação detalhada e a documentação 

obtida e produzida no decorrer do EIA.  

 

Cada Anexo Técnico apresenta a seguinte estrutura: 

 

I. Introdução; 

II. Objetivos ambientais e metodologia; 

III. Descrição do Projeto nos aspetos relevantes na componente ambiental em estudo; 

IV. Situação atual do ambiente afetado e evolução previsível na ausência do Projeto; 

V. Avaliação de Impactes; 

VI. Medidas de Minimização e de Potenciação; 

VII. Plano de Monitorização e Gestão; 

VIII. Conclusões; 
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             Referências Bibliográficas; 

             Anexos. 

 

8.5 Indicação das especialidades técnicas envolvidas  

O EIA será elaborado pelo sob a Direção Técnica do Arquiteto Paisagista Fausto Hidalgo do 

Nascimento. 

 

A composição da equipa técnica é a seguinte: 

 

Fausto do Nascimento Arquiteto Paisagista/ Eng.º Agrónomo – Coordenador 

Sónia Afonso Engenheira do Ambiente 

Nelson Fonseca Arquiteto Paisagista 

Filipa Mendes Arquiteta Paisagista 

Inês Nascimento Arquiteta Paisagista 

ERA – Arqueologia Património 

ENGIRIGOR, Lda. Ambiente Sonoro 
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9. ANEXOS 
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ANEXO I – Plano Geral  
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ANEXO II – Planta de Localização  


