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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
Identificação 

Designação do Projecto: Hotel Rural da Quinta da Penha 

Tipologia de Projecto: Anexo II - ponto 12, c) Fase em que se encontra 
o Projecto: Estudo Prévio 

Localização: Concelho de Armamar, freguesia de Folgosa 
Proponente: J. C. Coimbra, S.A. 
Entidade licenciadora: Câmara Municipal de Armamar 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N) Data: 21 de Janeiro de 2011 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Desfavorável 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 932/2010 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 14/01/2010) 
Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do procedimento de AIA 

 O Projecto e Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Hotel Rural da Quinta da 
Penha foram remetidos pela Câmara Municipal de Armamar, para a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que se constituiu 
como Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 69/20000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro.  

 A Comissão de Avaliação (CA) nomeada para o efeito contou com representantes 
da CCDR-N, da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Norte, da 
Câmara Municipal de Armamar, da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRC-
N) e do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 
(IGESPAR). 

 O procedimento de AIA teve início no dia 3 de Maio de 2010. Ao abrigo do ponto 
5 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 Maio, com a redacção que lhe é 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, houve suspensão do 
prazo no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, através da solicitação de 
elementos adicionais, no dia 1 de Junho de 2010. Ao abrigo do ponto 6 do 
mesmo artigo 13.º, a 2 de Junho de 2010, foi ainda aditado um segundo pedido 
de elementos. 

 Os elementos mencionados foram recebidos a 20 de Julho de 2010. 

 Tendo-se verificado que a documentação então apresentada dava genericamente 
resposta ao solicitado, a Declaração de Conformidade foi exarada no dia 30 de 
Julho de 2010. 

 Foram ainda solicitados esclarecimentos e elementos a 2 de Agosto, 6 de 
Setembro e 3 de Novembro de 2010. O proponente apresentou os aditamentos 
em tempo, pelo que se entendeu estarem reunidas as condições para a normal 
prossecução do procedimento de AIA em questão. 

 A CA efectuou uma visita ao local no dia 9 de Setembro de 2010, tendo sido 
acompanhada por representantes do proponente e da equipa responsável pelo 
EIA. 

 A Consulta do Público decorreu entre os dias 13 de Agosto e 10 de Setembro de 
2010, num total de 21 dias úteis de consulta. 

 No dia 9 de Novembro de 2010 foi efectuada uma reunião da Comissão de 
Avaliação para aprovação da proposta de Parecer Final, tendo a DRC-N 
transmitido que o sentido de parecer a emitir seria desfavorável. A 
fundamentação desta decisão foi entregue em mão numa reunião realizada no 
dia 16 de Novembro de 2010, nas instalações da DRC-N, em Vila Real (Anexo IV 
do Parecer Final da CA). 

 No âmbito da presente avaliação foram ainda solicitados pareceres à Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e ao Turismo de Portugal, 
I.P. (TP).  

A DRAP-N refere que não foram detectados impactes negativos, resultantes do 
projecto, para as actividades agrícolas e populações rurais. O parecer emitido 
pelo TP salienta o entendimento de que a concretização do Hotel Rural da Quinta 
da Penha, que no seu projecto procurou recuperar e valorizar o património 
paisagístico do local onde se insere, irá contribuir, através da oferta prevista, para 
o desenvolvimento qualitativo do turismo na zona do Alto Douro Vinhateiro, 
salientando igualmente a necessidade de implementação das medidas de 
minimização de impactes negativos preconizadas, bem como dos adequados 
planos de gestão e monitorização ambientais. 

 Conclusão do Parecer Técnico Final da CA em Novembro de 2010. 
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 Preparação da proposta de DIA e envio para a tutela. 

 Realização de Audiência Prévia dos interessados, nos termos do artigo 100.º, e 
seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, entre 9-12-2010 e 07-01-
2011. 

Neste período foram efectuadas duas reuniões, a pedido do proponente: uma 
com a DRC-N e outra, posteriormente, com a CA (com a Directora de Serviços de 
Ambiente e o Chefe de Divisão de Avaliação Ambiental da CCDR-N e com o 
Director de Serviços de Bens Patrimoniais da DRC-N). 

 Apresentação das alegações do proponente a 7-01-2011. 

 Análise das alegações pela Autoridade de AIA e envio para a tutela dos 
resultados da referida apreciação (registo de entrada n.º 188, de 19-01-2011). 

Após apreciação dos elementos apresentados, conclui-se pela improcedência 
das alegações produzidas pelo promotor e a consequente manutenção do 
projecto de DIA desfavorável, face aos fundamentos contidos no parecer 
desfavorável do IGESPAR/DRC-N. 

 Emissão da DIA. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: Durante este período não foi emitido qualquer parecer. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Técnico da CA e na 
proposta de DIA da Autoridade de AIA, bem como na análise técnica da Autoridade de 
AIA aos elementos apresentados pelo proponente no âmbito da audiência prévia dos 
interessados, realizada nos termos do artigo 100.º, e seguintes, do Código do 
Procedimento Administrativo, destacando-se de seguida os principais aspectos que a 
justificam. 

O procedimento em causa respeita à avaliação de impacte ambiental de um projecto, 
apresentado em fase de estudo prévio, relativo a uma unidade hoteleira de 4 estrelas, 
designada “Hotel Rural da Quinta da Penha”, a instalar na freguesia de Folgosa, 
concelho de Armamar, na margem esquerda do rio Douro, na Região do Alto Douro 
Vinhateiro, em área classificada pela UNESCO, como Património Mundial, na categoria 
de “Paisagem cultural, evolutiva e viva”, no local onde actualmente existe uma unidade 
industrial de preparação de óleo e de azeite, a desactivar e demolir. 

A unidade hoteleira, que prevê 100 unidades de alojamento (82 quartos duplos, 18 
suites sénior), está projectada em socalcos com paredes de xisto, utilizadas como 
elementos visíveis de ligação entre os vários pisos do edifício, prevendo dois pisos 
subterrâneos (piso -1 e -2), destinados essencialmente para parqueamento. No piso 0, 
à cota 123,5 m, projecta-se a praça da recepção, a partir de onde se efectua o acesso 
ao Hotel. O átrio de entrada estabelece a divisão das áreas de restaurante (com 
capacidade para 108 pessoas) e salas de conferência (com 100 lugares sentados) 
com o centro de bem-estar (SPA), composto por salas de tratamento, ginásio (sala de 
musculação), banho turco e sauna, piscina interior e hidromassagem, e piscina 
exterior. Os pisos 1 a 4 destinam-se às unidades de alojamento (100), construídas em 
patamares, servidas por um corredor de acesso e apoiadas por copas de 
andar/serviços. Nos dois pisos superiores localizam-se 18 suites sénior. 

Da avaliação efectuada, conclui-se que o projecto induz impactes visuais negativos e 
muito significativos sobre o enquadramento natural e paisagístico em que se insere, 
em resultado da volumetria proposta, excessiva face à especificidade do carácter 
patrimonial da área em presença, do seu desenvolvimento em altura e da extensa 
continuidade e compacidade dos terraços, falsos socalcos, e fachadas e muros de 
suporte dos vários níveis.  

Face aos referidos impactes negativos induzidos pelo projecto em apreço, conclui-se 
que, do ponto de vista arquitectónico, a pretensão não dá cumprimento aos vários 
parâmetros estabelecidos no Regulamento do Plano Intermunicipal de Ordenamento 
do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV), salientando-se os efeitos negativos 
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de ruptura de escala e de leitura da paisagem e dos conjuntos edificado preexistentes.  

Tendo em conta que o projecto se insere no Alto Douro Vinhateiro, classificado como 
Património Mundial pela UNESCO, e que este pressupõe uma alteração ao edificado 
existente e do uso do solo, de acordo com o disposto no artigo 51.º da Subsecção II da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, (Lei do Património) a viabilização da presente 
pretensão está sujeita às restrições impostas pela salvaguarda do património 
classificado, designadamente à autorização da entidade que tutela o património, pelo 
que, face ao sentido desfavorável do parecer emitido pelo Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR)/Direcção Regional de Cultura do 
Norte (DRC-N) e aos impactes negativos nele evidenciados, se conclui que o presente 
projecto não tem enquadramento à luz do disposto no referido documento legal.  

Face ao carácter vinculativo do parecer desfavorável emitido pelo IGESPAR/DRC-N, 
entidade com tutela sobre o território em causa, conclui-se que o projecto do “Hotel 
Rural da Quinta da Penha” não poderá ser aprovado. 
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