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o que é o golfe?
É uma modalidade desportiva de origem escocesa
que teve origem num jogo romano designado por
“Paganica” . Consiste em atirar, com ajuda de um“Paganica” . Consiste em atirar, com ajuda de um
taco, uma pequena bola ao longo de um percurso
que termina num buraco - onde a bola deve entrar.
O jogo é jogado em campos relvados, ou não, de
18 percursos (ou “buracos”) e o objectivo é o de
colocar a bola, nos diversos buracos, com o menor
número de pancadas.



o campo de golfe?
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(Fonte: Santana da Silva, 2009) 
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porquê falar em protecção do ambiente?porquê falar em protecção do ambiente?



impactoimpacto dodo golfegolfe nono ambienteambiente……
(+)
. pode servir de cortacorta--fogosfogos
. elemento purificador (da águaágua) e do arar
. prevençãoprevenção dada erosãoerosão – o campo de golfe pode reter o
solo 20x mais do que uma área tradicional de cultivosolo 20x mais do que uma área tradicional de cultivo
. roughs e zonas envolventes proporcionam bonsbons
habitatshabitats parapara muitasmuitas espéciesespécies
. podem ser utilizados para recuperaçãorecuperação dede zonaszonas
degradadasdegradadas

… na saúde – promoção de prática desportiva

… na economia/sociedade



impactoimpacto dodo golfegolfe nono ambienteambiente……
(-)
. é a modalidade que mais área necessita para ser
jogada
. consome recursos, tais como, água, fertilizantes,
fitofármacos, energia (electricidade, combustíveis efitofármacos, energia (electricidade, combustíveis e
óleos)
. disponibilidade e qualidade da água
. manipulação e utilização de substâncias perigosas
. alterações da topografia e fisiografia do local
. alterações na flora e fauna
. alterações na diversidade e sensibilidade ecológica
. produz resíduos (verdes e outros)
. desenvolvimento urbanístico



campo de golfe com 
elevados padrões de 

qualidade

maior número de maiores necessidades de água, maior número de 
jogadores

maiores stresses 
sobre a relva

maiores necessidades de água, 
fertilizantes, fitofármacos, 

energia e trabalho



… exige monitorização constante sobre as actividades
necessárias à manutenção das zonas relvadas, das
zonas envolventes, dos lagos e dos potenciais riscos
de contaminação do solo e das águas superficiais e
subterrâneas



. crescimento generalizado das preocupações sobre a s questões questões 
ambientaisambientais

. aparecimento de legislação mais restritivalegislação mais restritiva

. desenvolvimento de políticas económicas políticas económicas e de outras medidas 

EMEM GERALGERAL......

. desenvolvimento de políticas económicas políticas económicas e de outras medidas 
que fomentem a protecção ambiental

. empresas se empenhassem a controlar os impactos d as suas 
actividadesactividades, produtosprodutos e serviçosserviços sobre o ambiente

......LEVOULEVOU



. gestão ambiental de campos de golfe . gestão ambiental de campos de golfe 



• campo
• oficinas
• manutenção

gestão ambiental do campo de golfe

• manutenção
• recepção e loja
• club house & restaurante
• lagos

Oceânico Laguna
Vilamoura, Portugal



aspectos ambientais associados ao golfe

campocampo

• consumo de água 
• consumo combustíveis e energia• consumo combustíveis e energia
• fertilizantes e fitofarmacos
• produção de resíduos orgânicos
• consumo de areias
• efluentes
• emissões
• ruído



aspectos ambientais associados ao golfe
oficinasoficinas

• resíduos sólidos urbanos
• resíduos perigosos
• efluentes• efluentes
• energia

lagoslagos
• qualidade da água
• consumo de fertilizantes e de fitofármacos



aspectos ambientais associados ao golfe
recepçãorecepção

• resíduos sólidos urbanos
• consumo energia

clubclub househouse & restaurante& restauranteclubclub househouse & restaurante& restaurante
• consumo de água
• consumo de matérias primas
• consumo de energia
• resíduos sólidos urbanos e resíduos orgânicos
• óleos
• efluentes



aspectos ambientais associados ao golfeaspectos ambientais associados ao golfe

• consumo de água  - 500 000 m 3/ano

• consumo de energia eléctrica

• consumo de areias  - 400 t/ano• consumo de areias  - 400 t/ano

• aplicação de fertilizantes  - 30 t/ano

• aplicação de fitofármacos  - 10 kg/ha/ano

• consumo de combustiveis  - 25 000 litros/ano

• produção de resíduos orgânicos  - 300 t/ano

• conservação da natureza e da biodiversidade



gestão da águagestão da água
• monitorização - consumos e qualidade
• sistema de rega - sensores e estações climáticas
• selecção de espécies vegetais 
• utilização de águas residuais e recirculação• utilização de águas residuais e recirculação

• instalação de torneiras de controlo automático
• instalação de autoclismos de baixo caudal
• tratamento de efluentes
• sensibilização



gestão de energiagestão de energia
• optimização abastecimento de água
• monitorização de consumos
• utilização buggies eléctricos e/ou com painéis solar es

• utilização de energias alternativas
• aquisição de equipamentos de baixo consumo
• aproveitamento da luz natural
• isolamento
• sensibilização



gestão de resíduosgestão de resíduos
• recolha selectiva (orgânicos, perigosos)
• valorização de resíduos orgânicos
• garantia de destino final adequado
• sensibilização• sensibilização



aplicação de fertilizantes e fitofármacosaplicação de fertilizantes e fitofármacos
• monitorização solos e plantas
• monitorização consumo de fertilizantes
• programa de aplicação / quantidade e frequência
• criação de buffers• criação de buffers
• folhas de segurança dos fitofármacos
• gestão de embalagens



conservação da naturezaconservação da natureza
• criação e preservação de habitats
• preservação de biodiversidade



Oitavos
Cascais, 
Portugal



. sistemas gestão ambiental de . sistemas gestão ambiental de 
campos de golfe 



SGA pode ser definido como um sistema de 
documentos, procedimentos e instruções, 

com o objectivo de garantir a eficaz com o objectivo de garantir a eficaz 
implementação de um plano ou 

procedimentos ambientais e cumprimento 
de objectivos ambientais



Um sistema de gestão ambiental de um campo de golfe,
faz parte de um sistema de gestão funcional, que incluiinclui a
estrutura funcional , actividades de planeamento ,
responsabilidades , e procedimentos com o objectivo deresponsabilidades , e procedimentos com o objectivo de
implementar, concretizar, rever e manter a política do
ambiente.

Exemplo de manual de um sistema de gestão ambiental



Estabelecer objectivos 
e processos para 

atingir resultados de 
acordo com política 

ambiental

Implementar os Empreender acções para Implementar os 
processos

Monitorizar e medir 
face à política 

ambiental e objectivos

Empreender acções para 
melhorar o desempenho 

do sistema



benefíciosbenefícios

• integrar o ambiente em todas as áreas da empresa

• melhoria do desempenho ambiental
• menos água, energia e matérias primas
• mais reciclagem, menos resíduos para aterro 



benefíciosbenefícios

• redução do risco: emissões, derrames e acidentes

• melhores relações com público e reguladores• melhores relações com público e reguladores

• competitividade dos campo de golfe



expectativas do cliente
• diferenciação e singularidade

competitividade dos campos de golfecompetitividade dos campos de golfe

características do campo
• exotismo / distinção / diferença
• contacto com a natureza



Vale do Lobo
Algarve, Portugal



sistemas de gestão ambientalsistemas de gestão ambiental

. ISO 14001

. EMAS



ISO 14001ISO 14001
. International Organization of Standardization

. norma internacional para todo o tipo de organizaçõ es; surgiu em 19961996; 
foi revista em 20042004

. a série 14000 representa o alargamento das normas  de qualidade da série . a série 14000 representa o alargamento das normas  de qualidade da série 
9000; estabelece os requisitos para um sistema de g estão ambiental

. tem que estar identificados:
- requisitos de política ambiental
- objectivos e metas
- programa de gestão ambiental
- formação
- sensibilização e competência
- documentação do SGA, controlo, monitorização, etc.



ISO 14001ISO 14001

. Gestão mais consciente e eficiente dos recursos

. Optimização factores de produção

. Redução dos custos



EMASEMAS

. Eco-Management and Audit Sheme (1993)

. referencial europeu voluntário 

- surge no seguimento de uma norma de gestão ambienta l da British- surge no seguimento de uma norma de gestão ambienta l da British
Standards Institution – BSI 

. foi revisto em 20012001 (EMAS II) e em 20092009 (EMAS III)

. adaptado a todas as organizações e incide na norma  ISO 14001



. certificação ambiental de campos de . certificação ambiental de campos de 
golfe 



programas de certificação de gestão programas de certificação de gestão 
ambientalambiental

. Audubon

. TÜV Rheinland – Certificação ECO-GOLF

. Committed to Green

. Green Globe 21



AudubonAudubon CooperativeCooperative SanctuarySanctuary ProgrammeProgramme
for for GolfGolf CoursesCourses

. é um programa de certificação ambiental

. desde 1991, é considerado o mais importante nos U SA

. principais objectivos:
- conservação da vida selvagem
- redução dos potenciais impactos negativos do golfe  no ambiente

. providencia mecanismos para minimização dos impact os das actividades mecanismos para minimização dos impactos das activid ades 
dos campos de golfe dos campos de golfe e melhoria dos ecossistemas e h abitats com que o melhoria dos ecossistemas e habitats com que o 
campo de golfe interagecampo de golfe interage



AudubonAudubon CooperativeCooperative SanctuarySanctuary ProgrammeProgramme
for for GolfGolf CoursesCourses

. requisitos AUDUBON
- levantamento da fauna e flora
- gestão de habitats e vida selvagem
- redução do uso de produtos químicos- redução do uso de produtos químicos
- gestão da qualidade da água
- educação ambiental

. a sua implementação na fasefase dede projectoprojecto exige cuidadoso levantamento
da flora e fauna do local de forma a preservá-los durante a fas e de
construção; as mobilizações de solo e de modelação (shaping) tendem a
ser minimizadas



CommittedCommitted to to GreenGreen

. unidade de Ecologia da European Golf Association (EGA)

. é um programa de certificação ambiental

. suportado pelo trabalho realizado pela Audubon Internatio nal

. objectivos
- melhorar padrões ambientais
- gestão dos riscos ambientais
- gestão dos procedimentos
- gestão dos factores de produção
- gestão da auditoria (periodicidade de 3 em 3 anos)



TÜV TÜV RheinlandRheinland –– certificação certificação ecoeco--golfgolf

. empresa de origem alemã; fundada no séc. XIX

. presta serviços técnicos de inspecçãoinspecção, certificaçãocertificação e formaçãoformação

. promoção de desenvolvimento sustentável desenvolvimento sustentável e qualidade ambiental qualidade ambiental no . promoção de desenvolvimento sustentável desenvolvimento sustentável e qualidade ambiental qualidade ambiental no 
trinómio HOMEM - TECNOLOGIA - AMBIENTE

. TÜV ECOTÜV ECO--GOLFGOLF

. utiliza os requisitos da norma ISO 14001 (EMAS II)norma ISO 14001 (EMAS II)



TÜV TÜV RheinlandRheinland –– certificação certificação ecoeco--golfgolf

. aponta como principais benefícios:

- custos de consumo de água e energia

- redução de coimas associadas a danos ambientais- redução de coimas associadas a danos ambientais

- redução de prémios de seguros – redução dos riscos a mbientais e 
de acidentes



GreenGreen GlobeGlobe 2121

. dirigido exclusivamente à indústria das viagens e  turismo

. Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC – WorldWorld TravelTravel TourismTourism
CouncilCouncil )

. tem como base os princípios da ISO 14001 ISO 14001 

. acreditação com creditação com vários patamares:vários patamares:
-- filiaçãofiliação
-- benchmarkingbenchmarking
-- certificaçãocertificação



case case studystudycase case studystudy



… principais iniciativas ambientais 
implementadas em alguns campos implementadas em alguns campos 
de golfe com sistemas de gestão e 

certificação ambiental…



… a implementação de SGA e certificação em campos de
golfe está ainda longe de estar completa

… no Algarve (região onde se localizam cerca de 50%
dos campos de golfe existentes em Portugal), de um
total de 35 campos de golfe, temos :

- case study

total de 35 campos de golfe, temos :
- 15 implementaram SGA

dos quais:
- 6 adoptaram certificação ISO 14001
- 4 certificação TÜV - eco golf
- 4 optaram por não certificar
- 1 teve certificação Audubon



… particularidades de trêstrês camposcampos
(2 no Algarve; 1 na região de Lisboa)

- um está localizado sobre uma zonazona dede sapalsapal,
considerada reserva natural, junto à praia dos Salgados
– sem qualquer fonte de água subterrânea – utiliza água

- case study

– sem qualquer fonte de água subterrânea – utiliza água
residual tratada para a rega

- outro é um de 5 campos do grupo Oceânico
com SGA e certificação

- o último por estar localizado no Parque Natural
Cascais-Sintra (rede Natura 2000) e ter programa de
certificação AudubonAudubon SignatureSignature SanctuarySanctuary GoldGold



Herdade dos SalgadosHerdade dos Salgados



Herdade dos SalgadosHerdade dos Salgados

… racionalização do consumo de água

- para além da escolha de relva nos tees e
fairways ter incidido numa bermuda (Tifway 419), é o
único em Portugal cuja rega é feita 100% com águaágua
residualresidual tratadatratada

… monitorização constante da qualidade da água

- água da rega e a dos lagos, preservando e
incrementando a biodiversidade faunística,
nomeadamente avícola



… água residual tratada

Herdade dos SalgadosHerdade dos Salgados



… biodiversidade

Herdade dos SalgadosHerdade dos Salgados



… gestão de resíduos

Herdade dos SalgadosHerdade dos Salgados



… ruído

Herdade dos SalgadosHerdade dos Salgados



Oceânico Oceânico OldOld CourseCourse



… tratamento efluentes

Oceânico Oceânico OldOld CourseCourse

fito-ETAR



Oitavos Oitavos DunesDunes



… bioviversidade

Oitavos Oitavos DunesDunes

corredores ecológicos



… protecção/conservação
da fauna

Oitavos Oitavos DunesDunes

bebedouros



… conservação da flora

Oitavos Oitavos DunesDunes

e educação ambiental



… educação ambiental

Oitavos Oitavos DunesDunes



… produtos químicos

Oitavos Oitavos DunesDunes

fitofármacos

fertilizantes



… gestão de resíduos

Oitavos Oitavos DunesDunes

fitofármacos



… gestão parque máquinas

Oitavos Oitavos DunesDunes

hangar

oficina

stock de acessórios



… formação e informação

Oitavos Oitavos DunesDunes

sala de briefings e de formação



sistema de gestão ambiental permite 
adoptar  uma gestão proactiva gestão proactiva em 

… Conclusões… Conclusões

adoptar  uma gestão proactiva gestão proactiva em 
detrimento de uma gestão reactiva



gestão e a certificação ambiental dos 
campos de golfe permite identificar permite identificar 

… Conclusões… Conclusões

campos de golfe permite identificar permite identificar 
oportunidades de melhoria reduzindo ou oportunidades de melhoria reduzindo ou 
minimizando os impactesminimizando os impactes da actividade 

da empresa sobre o ambiente



gestão e a certificação ambiental dos 
campos de golfe são um factor de 

… Conclusões… Conclusões

campos de golfe são um factor de 
sustentabilidadesustentabilidade, promoçãopromoção e 

competitividadecompetitividade



ambiente enquanto factor de gestão interno

- qualidade do campo -

ambiente enquanto factor de competitividade

- promoção externa -



OBRIGADO!OBRIGADO!




