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XIV. RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

 

 

14.1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

 

O DL n.º 232/2007, de 15 de Junho, estabelece “o regime a que fica sujeita a avaliação dos 

efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica 

interna as directivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho1, e 

2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio2” (n.º1 do art.º 1.º). 

 

Apesar da Alteração ao Plano de Urbanização da Lameira (APUML) se revestir de um carácter 

pontual e não estruturante, entendeu-se, em consonância com a CCDR Algarve, submete-la a 

procedimento de Avaliação Ambiental. 

 

A essência da Avaliação Ambiental é a de incorporar valores ambientais nos ciclos de tomada de 

decisão permitindo avaliar as oportunidades e os riscos decorrentes da estratégia adoptada 

antes da tomada de decisão. Concretiza-se na elaboração de um relatório ambiental (RA) onde 

se “identifica, descreve e avalia os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da 

aplicação do plano ou programa, as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os 

objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos” (n.º 1, art.º 6.º, DL n.º 232/2007) e 

através de procedimentos de consulta pública, pressupondo a posteriori a ponderação entre os 

resultados obtidos no relatório técnico e os decorrentes da consulta pública. 

 

O presente documento surge para dar resposta ao disposto na alínea i) do art.º 6.º do DL n.º 

232/2007, de 15 de Junho, constituindo o Resumo Não Técnico das informações constantes no 

Relatório de Avaliação Ambiental do Plano, tendo por objectivo sintetizar os conteúdos aí 

dispostos, assumindo-se como um instrumento de apoio ao processo de participação pública. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Prevê a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. 
2 Estabelece a participação do público na elaboração de determinados planos e programas relativos ao ambiente. 
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14.2. METODOLOGIA 

 

 

O processo de Avaliação Ambiental da APUML (AA – APUML) desenvolveu-se em três fases: 

 

• Na 1.º fase, definiu-se o Âmbito da AA – APUML, estabelecendo o alcance da 

informação a constar no RA; 

• Na 2.ª fase, procedeu-se à análise e avaliação das propostas de alteração, culminando 

na elaboração de um Relatório Ambiental; 

• Na 3.ª e última fase, elaborou-se o Resumo Não Técnico do RA da AA – APUML, 

agora apresentado. 

 

 

 

14.3. OBJECTO DE AVALIAÇÃO: CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

 

 

O objecto da presente avaliação é a Alteração ao PUML e as opções estratégicas preconizadas.  

 

A área de intervenção localiza-se no concelho de Silves, na transição entre o Barrocal e o Litoral 

e abrange parte das freguesias de Alcantarilha e Pêra. Apresenta excelentes acessibilidades, 

marcadas pela proximidade à EN 125 e A22, com ligação ao IC1 e à A2, respectivamente, e 

ainda a Espanha. A acessibilidade internacional é ainda marcada pela proximidade relativa ao 

Aeroporto Internacional de Faro e ao Aeródromo de Portimão. 

 

O clima do concelho (como em toda a região do Algarve) e em particular da área do Plano é 

mediterrâneo, caracterizado por ter a estação seca coincidente com o Verão e a estação 

chuvosa no Inverno. A precipitação média anual ronda a ordem dos 500mm e temperaturas 

médias são na ordem dos 17 ºC (vd. cap. III). 

 

A área PUML corresponde, grosso modo, a um fundo de vale e respectivas vertentes e é 

atravessada pela Ribeira de Alcantarilha e alguns afluentes, dos quais de salienta a Ribeira de 

Lagoa. Todas as linhas de água que atravessam a área do plano têm carácter sazonal ou 

intermitente com regime torrencial. 

 

Salienta-se ainda que a área do Plano abrange em parte os aquíferos de Querença-Silves (a 

Norte) e Ferragudo-Albufeira (a Sul). 
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As freguesias onde a APUML se insere apresentam dinâmicas demográficas muito fracas, 

suportadas essencialmente por saldos migratórios positivos. O nível de instrução da população é 

fraco, o que, aliado à parca dinâmica demográfica, traz consequências negativas para o 

dinamismo e competitividade do território, com consequências ainda a nível da quantidade e 

qualidade da oferta de emprego disponibilizada. 

 

A área do plano é maioritariamente ocupada pelo campo de golfe, que predomina na paisagem, 

complementada por uma área urbana em consolidação. É servida por uma rede viária que 

contempla um troço da EM 529, por vias principais (onde se encontra implantada também uma 

ciclovia), vias locais e de emergência. A rede viária interna estrutura a distribuição das demais 

redes existentes, como a de abastecimento, de saneamento ou a eléctrica. 

 

 

 

14.4. OBJECTO DE AVALIAÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

 

Pretende-se com a APUML “Consolidar o Amendoeira Golf Resort como um resort integrado de 

referência, equilibrado, competitivo, atractivo e sustentável” através da “Aposta na exclusividade 

do uso turístico e na qualidade do empreendimento do Amendoeira Golf Resort privilegiando o 

golfe enquanto segmento turístico de maior valor acrescentado, reduzindo as áreas edificadas, 

salvaguardando e valorizando os seus recursos”. 

 

Foi efectuada uma análise aos potenciais pontos fortes e fracos e oportunidades e ameaças 

associados à implementação da APUML tendo-se verificado que as mais valias da estratégia e 

propostas preconizadas prevalecem, em muito, sobre os pontos fracos detectados. Na realidade 

as propostas agora definidas apresentam um maior potencial de promoção do desenvolvimento 

sócio-economico local, municipal e regional e contribuem para um mais eficaz ordenamento do 

território. 

 

A adequação do produto oferecido (um resort integrado ancorado no produto golfe) às 

características actuais da procura apresenta-se como uma mais valia em termos da 

sustentabilidade económica do empreendimento, com influências positivas na sócio-economia, 

sobretudo local e municipal. Importa, no entanto, atentar à conjuntura económica mundial e 

ainda à existência de produtos semelhantes nas proximidades que possam competir com o 

Amendoeira Golf Resort. 
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14.5. FACTORES CRITICOS PARA A DECISÃO 
 
 
Os Factores Críticos para a Decisão são determinados a partir da análise integrada das 

principais linhas de força/Questões Estratégicas do plano (QE), do Quadro de Referência 

Estratégico (QRE) que constitui um referencial de base para a avaliação tendo em conta as 

orientações definidas à escala do município, da região, do país ou da União Europeia e dos 

Factores Ambientais (FA) relevantes que poderão sofrer impactes com a implementação da 

estratégia preconizada pela APUML. 

 

 

Tendo em conta o acima referido foram identificadas as seguintes linhas de força/Questões 

Estratégicas: 

 

• Aposta na exclusividade do uso “turismo”; 

• optimização do uso do solo; 

• promover a diversificação da base económica regional e local; 

• promover a criação de emprego qualificado, directo e indirecto; 

• minimizar os impactes no ordenamento do território e ambiente,  

• devolução de solos à RAN via concentração urbana; 

• aumentar a área útil do campo de golfe. 

 

 

O Quadro de Referência Estratégico considerado constitui-se através da análise do: 

 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (Lei n.º 58/2007, de 4 de 

Setembro) 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (RCM n.º 102/2007, de 3 de 

Agosto) 

• Quadro de Referência Estratégico Nacional, 2007 – 2013 (QREN) 

• Programa Operacional do Algarve, 2007 – 2013 (PO Algarve) 

• Plano Estratégico Nacional do Turismo, 2006 – 20015 (PENT) 

• Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, 2005 – 2015 (ENDS) 

• Plano de Urbanização do Morgado da Lameira (RCM n.º 48/2003, de 29 de Março) 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento do concelho de Silves 

• PROF Algarve (DR n.º 17/2006, de 20 de Outubro) 

• Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) 

• Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PBHRA) 
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Os Factores Ambientais considerados relevantes para o plano foram: 

 

• Sócio-economia 

• Transformação do Uso do Solo 

• Recursos e “Riscos” 

• Qualidade do Ambiente Sonoro 

 

Como já referido, os FCD resultam da análise integrada das QE, do QRE e dos FA e constituem 

os temas fundamentais sobre os quais a avaliação se deve debruçar, estruturam toda a análise e 

avaliação ambiental sendo concretizados através de critérios de avaliação e de indicadores. 

 

Para a APUML, os FCD relevantes identificados e respectiva relação com os factores 

ambientais/critérios e indicadores de avaliação podem ver-se no quadro 14.1. 

 

Quadro 14.1 

Factores Críticos para a Decisão 

 

Factor Crítico para a 

Decisão 

Factores 

Ambientais 

Relevantes 

Critérios de Avaliação Indicadores 

Crescimento de emprego 

directo 

Qualificação do emprego Desenvolvimento 

Económico-Social 
Sócio-Economia Dinâmica Sócio-económica 

Oferta de bens e serviços 

complementares à actividade 

turística 

Optimização do uso do solo Área de RAN 

Transformação 

e Uso do Solo 
Servidões e Restrições de 

Utilidade Pública 

(condicionantes) 

elementos incompatíveis 

(número e tipo) 

“Riscos” Perigosidade e “Riscos” 

Ordenamento do 

Território e 

Sustentabilidade 
Recursos e 

“Riscos” Integração na Paisagem Qualidade paisagística 

Qualidade do 

Ambiente Sonoro 

Qualidade do 

Ambiente 

Sonoro 

Classificação acústica 

Indicador de ruído diurno-

entardecer-nocturno (LDen) 

Indicador de ruído nocturno 

(Ln) 

 Fonte: CMS/DPTIG, 2009 
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Os FCD foram avaliados de forma qualitativa em função do contributo da APUML para os 

objectivos ambientais e de sustentabilidade definidos no âmbito do QRE. Esta avaliação foi feita 

através da metodologia a baixo apresentada onde se estabeleceu a relação entre um símbolo 

(+/0/-) e o contributo: 

 

(++) contribui muito para o alcance dos objectivos ambientais e de sustentabilidade; 

(+) contribui para o alcance dos objectivos ambientais e de sustentabilidade; 

(0) não contribui (mas também não conflitua) com os objectivos ambientais e de 

sustentabilidade; 

(-) conflitua com o alcance dos objectivos ambientais e de sustentabilidade; 

(--) conflitua muito com o alcance dos objectivos ambientais e de sustentabilidade. 

 

Esta avaliação será a base para a definição de medidas de mitigação e para a formulação de 

recomendações de planeamento, gestão, avaliação e controlo. 

 

 

 

14.6. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS AMBIENTAIS 

 

 

Para avaliação dos efeitos ambientais desenvolveram-se cenários prospectivos elaborados para 

cada FCD, tendo os respectivos resultados sido avaliados com base nos sinais (+), (-) e (0). 

 

Em seguida sintetiza-se, por FCD, os resultados obtidos na definição de cenários como também 

a avaliação efectuada aos mesmos, as oportunidades e riscos gerados com a implementação da 

APUML e algumas medidas que visam eliminar e/ou minimizar os impactes negativos (ou riscos) 

identificados. 

 

 

14.6.1. FCD Desenvolvimento Económico-Social 

 

Com a definição do FCD Desenvolvimento económico-social pretende-se avaliar a capacidade 

de criação de emprego, de valorização e qualificação dos recursos humanos locais e da 

dinamização do tecido económico local através da oferta de um produto (turístico) de maior valor 

acrescentado, com potencialidades de se assumir como catalisador para o surgimento de outras 

actividades económicas. Para este FCD considerou-se apenas como critério de avaliação em 

cada um dos cenários a dinâmica sócio-económica. 

 

Da avaliação deste FCD obtiveram-se os resultados constantes no quadro 14.2. 
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QUADRO 14.2. 

Avaliação Ambiental – FCD Desenvolvimento Económico-Social 

 

Cenário A 

Cenário de Partida 

Cenário A.1 

Ausência de implementação da 

APUML 

Cenário A.2 

Cenário Proposto 

Factores Ambientais Relevantes – Sócio-Economia 

Critério de Avaliação – Dinâmica Sócio-Económica 

População envelhecida e não 

qualificada; 

Tecido económico muito débil, 

pouco diversificado e pouco 

competitivo. 

(--) 

Estagnação da situação sócio-

económica das freguesias onde 

a APUML se insere e do próprio 

concelho. 

(++) 

Fixação e atracção da 

população; 

Diversificação e alargamento da 

bacia de emprego qualificado 

(directo e indirecto); 

Maior dinamismo local; 

Maior oferta de bens e serviços. 

Avaliação Final (--) (++) 

Fonte: CMS/DPTIG, 2009 

 

 

Desta avaliação resultou a seguinte consideração de oportunidades (impactes positivos) e 

ameaças (impactes negativos) nos domínios da sócio-economia decorrentes da implementação 

da APUML (vd. Quadro 14.3.). 

 

Quadro 14.3. 

Oportunidades e Riscos – FCD Desenvolvimento Económico-Social 

 

Oportunidades Riscos 

Aumentar a atractividade e a adequação do 

Amendoeira Golf Resort às características do 

mercado de procura; 

Combater o crescimento populacional e o êxodo 

que se tem verificado; 

Criação de novos postos de emprego qualificado, 

directo e indirecto; 

Sinergias com empresas locais; 

Aumentar a disponibilização de bens e serviços; 

Combater a sazonalidade do turismo, com entrada 

de rendimentos ao longo de todo o ano. 

Demasiada dependência económico-social das 

freguesias onde a APUML se localiza; 

Fonte: CMS/DPTIG, 2009 
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Para combater a única ameaça detectada foram sugeridas as seguintes medidas de 

minimização: 

 

� criar condições para que empresas ligadas ou não ao sector do turismo se instalem 

nestas freguesias; 

� incentivar a população residente a obter formação profissional; 

� requalificar os centros urbanos das freguesias de forma a torná-los mais atractivos; 

� requalificar o património construído nas áreas envolventes ao plano no sentido de 

ampliar a área de influência das sinergias potenciadas pela APUML. 

 

 

14.6.2. FCD Ordenamento do Território e Sustentabilidade 

 

 

Os domínios do ordenamento do território e da sustentabilidade serão analisados segundo duas 

perspectivas, uma associada à transformação e uso do solo, outra associada aos recursos e 

“riscos”. Na primeira equacionar-se-á a capacidade da APUML em contribuir para a optimização 

do uso do solo e a potencial existência de elementos incompatíveis com a alteração agora 

proposta. No domínio dos recursos e “riscos” dar-se à especial atenção aos riscos naturais 

associados à implementação da APUML e ainda à capacidade que esta apresenta a nível de 

integração na paisagem. 

 

 

De forma a avaliar o FCD Ordenamento do Território e Sustentabilidade foram considerados os 

seguintes critérios de avaliação: 

 

1. Optimização do Uso do Solo; 

2. Servidões e Restrições de Utilidade Pública; 

3. “Riscos” 

4. Integração da Paisagem. 

 

Obtiveram-se os resultados que constam no quadro 14.4. 
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QUADRO 14.4. 

Avaliação Ambiental – FCD Ordenamento do Território e Sustentabilidade 

 

Cenário 1 –  

Cenário de Partida 

Cenário 2 –  

Ausência de implementação da APUML 

Cenário 3 –  

Cenário Proposto 

Factores Ambientais Relevantes – Transformação e Uso do Solo 

Critério de Avaliação – Optimização do Uso do Solo 

O uso urbano-residencial assume um modelo 

desadequado, predominando a dispersão das áreas 

urbanas 

(--) 

Conclui-se a execução do previsto no PUML, existe 

uma elevada percentagem de solo impermeabilizado 

tendo havido grande movimentação de terras para 

executar o proposto. Prevalece a dispersão do 

edificado. 

(++) 

A relocalização e concentração da construção 

possibilitam uma maior adequação à morfologia do 

terreno, potenciando uma redução da área de 

intervenção urbana e a devolução de solos à RAN. 

A introdução de caves permite uma melhor adaptação 

das construções à morfologia e declive do terreno. 

O zonamento agora proposto tem em conta as 

potencialidades do território 

Factores Ambientais Relevantes – Transformação e Uso do Solo 

Critério de Avaliação – Servidões e Restrições de Utilidade Pública (condicionantes) 

RAN: área afecta ao Campo de Golfe 

REN: abrange a quase totalidade do fundo da 

depressão, o Centro de Manutenção e o Centro 

Desportivo 

AHSLP: Não há referência desta condicionante em 

sede de regulamento. 

Rede viária: EN 269 e EM 529 com faixas de 

(+) 

RAN: não sofre alterações 

REN: não sofre alterações 

AHSLP: não sofre alterações, permanece a lacuna 

da não referência deste elemento em condicionantes 

Rede Viária: São concluídas as intervenções 

previstas. Não há espaço para a actualização da 

(++) 

RAN: aumento da área afecta à RAN 

REN: não sofre alterações 

AHSLP: a área afecta a AHSLP não sofre alterações. 

Sendo incluída em sede de regulamento, 

aumentando-se o rigor e coerência do plano 

Rede Viária: é incluída a A22 e respectiva área non 
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protecção de 12 e 10 m, respectivamente. A rede 

interna sofre relocalizações decorrentes da 

flexibilidade do plano; 

Ferrovia – localiza-se a Norte da área do plano; 

Rede Eléctrica: o traçado é relocalizado. 

Rede de Abastecimento: Integram a rede de 

abastecimento de águas do plano pontos de 

captação, reservatórios e a adutora das Águas do 

Algarve. A rede de abastecimento de águas do plano 

é relocalizada. 

Rede de Saneamento: é abandonada a opção da 

ETAR, sendo substituída por um emissário e duas 

estações elevatórias. 

Domínio Hídrico: É considerado em sede de 

regulamento, mas não se encontra representado 

cartograficamente. 

Rede de Gás: constituída pela rede de distribuição e 

por reservatórios, Não está representado 

cartograficamente nem em sede de regulamento. 

Classificação acústica: ausência de classificação 

planta de condicionantes; 

Ferrovia: não sofre alterações 

Rede Eléctrica: São concluídas as intervenções 

previstas. Não há espaço para a actualização da 

planta de condicionantes: 

Rede de abastecimento: São concluídas as 

intervenções previstas. Não há espaço para a 

actualização da planta de condicionantes: 

Rede de Saneamento: São concluídas as 

intervenções previstas. Não há espaço para a 

actualização da planta de condicionantes: 

Domínio Hídrico: não sofre alterações, permanece a 

lacuna da não referência cartográfica. 

Rede de Gás: não sofre alterações, permanece a 

lacuna da não representação cartográfica e da não 

referência em sede de regulamento. 

Classificação acústica: ausência de classificação 

aedificandi. A servidão a que a EN 269 fica sujeita é 

ampliada para 20m; 

Ferrovia: Não sofre alterações; 

Rede Eléctrica: Concluem-se as intervenções 

previstas, há lugar à actualização da planta de 

condicionantes; 

Rede de Abastecimento: Concluem-se as 

intervenções previstas, há lugar à actualização da 

planta de condicionantes; 

Rede de Saneamento: Concluem-se as intervenções 

previstas, há lugar à actualização da planta de 

condicionantes; 

Domínio Hídrico: é alterado e ampliado. Passa a 

estar representado em planta de condicionantes 

traduzindo-se no aumento do rigor e coerência do 

plano; 

Rede de Gás: Concluem-se as intervenções 

previstas. Há lugar à actualização da Planta de 

Condicionantes; 

Classificação Acústica: a área do plano passa a ser 

classificada como área mista. São identificados os 

principais focos de ruído e implementadas medidas 

de mitigação do impacte. 

Factores Ambientais Relevantes – Recursos e Riscos 

Critério de Avaliação – “Riscos” 
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Elevada perigosidade à ocorrência de cheias e de 

erosão do solo, mas com risco reduzido; 

Baixa perigosidade em termos de movimentos de 

vertentes; 

Elevada perigosidade sísmica 

(--) 

São executadas as intervenções previstas. Com elas, 

aumenta a mobilização de solo acarretando um maior 

potencial de agravamento das situações de 

perigosidade e riscos. 

(0) 

Os níveis de perigosidade e “risco” não sofrem 

alterações com as propostas efectuadas. É 

recomendada a elaboração de estudos técnicos 

específicos neste domínios a escalas de maior 

pormenor. São apontadas medidas de minimização 

dos impactos provocados por cheias/inundações. 

Factores Ambientais Relevantes – Recursos e Riscos 

Critério de Avaliação – Integração na Paisagem 

O campo de golfe com as suas áreas relvadas e 

lagos proporcionam um excelente enquadramento ao 

edificado. No entanto, a dispersão do edificado 

contribui para a fragmentação da paisagem. 

Através das actualizações da rede eléctrica é 

melhorada a qualidade paisagística da área do plano. 

(--) 

São concluídas as intervenções previstas. O 

potencial de integração da área do plano com a 

envolvente não é totalmente aproveitado, 

permanecem rupturas na paisagem. 

(++) 

A concentração preconizada vem resolver as 

questões de fragmentação. Também a introdução de 

caves permite a melhoria da qualidade paisagística e 

uma maior integração com a envolvente. 

A localização da unidade HT1 na zona a UL6, o 

aproveitamento habitacional do desvão da cobertura 

em telhado e o zonamento baseado nas 

potencialidades do território vêm potenciar o recurso 

paisagem. 

Avaliação Final (-) (++) 

Fonte: CMS/DPTIG, 2009
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Do resultado da avaliação consideraram-se as seguintes oportunidades (impactes positivos) e 

riscos (impactes negativos): 

 

 

Quadro 14.5 

Oportunidades e Riscos – FCD Ordenamento do Território e Sustentabilidade 

 

Oportunidades Riscos 

Redução das assimetrias Litoral/interior; 

Optimizar a utilização do solo, com benefícios 

económicos, ambientais e paisagísticos; 

Melhoria da sustentabilidade do recurso solo; 

Aumentar o rigor do plano, com a rectificação de 

lacunas identificadas. 

Identificação da perigosidade e “riscos” naturais da 

área do plano; 

Recomendar a elaboração de estudos técnicos no 

âmbito da perigosidade e riscos naturais. 

Introduzir melhorias na qualidade da paisagem, 

integrando melhor o Amendoeira Golf Resort com 

a envolvente e melhorando a relação 

edificado/verde. 

Especulação imobiliária e pressão urbanísticas nas 

áreas envolventes; 

Fonte: CMS/DPTIG, 2009 

 

 

Para combater os Riscos detectados sugere-se: 

 

� Implementar via IGT medidas rigorosas de controlo do uso do solo de modo a 

salvaguardar da especulação imobiliária as áreas agrícolas e florestais da envolvência; 

 

 

14.6.3. FCD Qualidade do Ambiente Sonoro 

 

 

A avaliação deste FCD assenta na análise do critério de avaliação classificação acústica da área 

do plano, considerando as fontes de ruído existentes e previstas.  

 

Obtiveram-se os seguintes resultados: 
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QUADRO 14.6. 

Avaliação Ambiental – FCD Qualidade do Ambiente Sonoro 

 

Cenário A 

Cenário de Partida 

Cenário A.1 

Ausência de implementação da 

APUML 

Cenário A.2 

Cenário Proposto 

Factores Ambientais Relevantes – Qualidade do Ambiente Sonoro 

Critério de Avaliação – Classificação Acústica 

Classificação como zona mista. 

Tanto em LDen como em Ln as 

principais fontes de ruído 

prendem-se com a circulação 

rodo e ferroviária não 

apresentando, no entanto, 

impactes significativos na 

qualidade do ambiente sonoro. 

(--) 

Ausência de classificação. 

Permanecem as fontes de ruído 

identificadas. Pode existir um 

conflito no sector SO do plano. 

(++) 

Classificação com zona mista. 

Permanecem as fontes com um 

ligeiro aumento dos níveis de 

ruído associados à entrada em 

funcionamento do Amendoeira 

Golf Resort. São tomadas 

medidas para a minimização dos 

níveis de ruído detectados. 

Avaliação Final (--) (++) 

Fonte: CMS/DPTIG, 2009 

 

 

Os impactes positivos (oportunidades) e negativos (riscos) decorrentes da implementação da 

APUML (cenário proposto) nos domínios da Qualidade do Ambiente Sonoro encontram-se 

analisados no quadro 14.7. 

 

 

QUADRO 14.7. 

Oportunidades e Riscos – Qualidade do Ambiente Sonoro 

 

Oportunidades Riscos 

Classificar acusticamente a área plano e identificar 

origens de focos de ruído. 

Implementação de medidas que eliminem ou 

mitiguem o ruído. 

Aumentar a qualidade do empreendimento 

Amendoeira Golf Resort tornando-o mais aprazível 

e atractivo. 

 

Fonte: CMS/DPTIG, 2009 
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14.7. AVALIAÇÃO SINTESE INTEGRADA DA APUML 

 

 

Apresenta-se agora a avaliação síntese integrada dos três FCD considerados. 

 

 

Quadro n.º14.8. 

Quadro Síntese de Avaliação da APUML 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA A 

DECISÃO 

CENÁRIO A.1 

Ausência de implementação da 

APUML 

CENÁRIO A.2 

Cenário Proposto 

Desenvolvimento económico-

social 
(--) (++) 

Ordenamento do Território e 

Sustentabilidade 
(-) (++) 

Qualidade do Ambiente Sonoro (--) (++) 

AVALIAÇÃO FINAL (--) (++) 

Fonte: CMS/DPTIG, 2009 

 

Da leitura do quadro 14.7. ressalta a avaliação francamente positiva que o cenário de 

implementação da APUML (A.2) apresenta em relação à opção da não implementação (A.1). 

Em todos os FCD considerados o cenário proposto surge com a avaliação mais positiva 

evidenciando ganhos substantivos em matérias de ambiente e sustentabilidade ambiental, 

económica e social. 

 

As oportunidades geradas pela APUML ao nível do Desenvolvimento Económico-Social 

permitem dinamizar um território que apresenta graves constrangimentos com benefícios à 

escala local, municipal e regional. Também em termos de Ordenamento do Território e 

Sustentabilidade e Qualidade do Ambiente Sonoro as opções estratégicas preconizadas pela 

APUML garantem benefícios e pouco ou nenhuns conflitos com o estabelecido no QRE. 

 

Não obstante das evidentes oportunidades que a APUML potencia, foram identificados nos 

capítulos anteriores alguns impactes negativos e sugeridas algumas medidas para a sua 

minimização e/ou eliminação que importa implementar.  
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No capítulo seguinte apresenta-se uma descrição das medidas de controlo previstas a efectuar, 

de futuro, em sede de monitorização do plano. 

 

 

 

14.8. RECOMENDAÇÕES PARA MONITORIZAÇÃO 

 

 

As medidas sugeridas para a monitorização do plano abrangem a sua totalidade e não apenas 

as áreas alvo de alteração e visam o alcance dos objectivos ambientais e de sustentabilidade 

preconizados. 

 

Nos domínios da Sócio-economia sugere-se: 

� o levantamento regular das estatísticas de ocupação do empreendimento no sentido de 

aferir eventuais oscilações de procura; 

� acompanhamento das características do mercado, desenvolvendo estratégias de 

adaptação sempre que se verificarem alterações nos padrões de procura; 

� análise da % de população empregada oriunda das freguesias de Pêra e Alcantarilha; 

� o levantamento do n.º de empresas criadas após entrada em funcionamento do 

empreendimento; 

� o levantamento da % de acções de formação efectuadas; 

 

Nos domínios do Ordenamento do Território e Sustentabilidade aponta-se para: 

� o controlo da quantidade e qualidade dos recursos hídricos; 

� o controlo e prevenção de ocorrência de cheias e movimentos de vertente; 

� o controlo e prevenção da erosão e sedimentação; 

 

Para o controlo da Qualidade Acústica sugere-se: 

� analisar se as medidas de minimização e/ou eliminação de ruído implementadas são 

eficazes; 

� elaboração de inquéritos de satisfação aos utentes do empreendimento ao nível do 

ambiente sonoro; 
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14.9. CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados obtidos pela AA-APUML evidenciam os benefícios da implementação desta 

alteração em todos os FCD analisados, com especial relevância para os impactes positivos que 

trará nos domínios da sócio-economia tanto à escala local como também municipal e regional. 

 

A estratégia proposta não conflitua com os objectivos ambientais e de sustentabilidade definidos 

em planos e programas de hierarquia superior, mostrando-se, por isso, estrategicamente 

vantajosa em relação à situação de referência. 
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