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1 INTRODUÇÃO 

1 . 1  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O  E  D A  FA S E   

 

O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto 

de Execução para Obras de Edificação de um edifício destinado a comércio/serviços do 

tipo “Retail Center” designado por “Conjunto Comercial Quintas do Rogel - Alcantarilha” (o 

“Projeto”), que se localiza na Quinta do Rogel, em terreno pertencente à União de 

Freguesias de Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves.  

 

Para efeitos do procedimento de AIA o Projeto em apreço é apresentado na fase de Projeto 

de Execução.  

 

Na Figura 1:1Error! Reference source not found. apresenta-se a localização do Projeto à 

escala 1:25000 e na Figura 1:2 apresenta-se a implantação do Projeto.  
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Figura 1:1– Localização do Projeto (1:25.000) 
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Figura 1:2 – Implantação do Projeto (planta de ocupação com legenda) 

 

1 . 2  EN Q U A D R A M E N T O  L E G A L  D O  E IA   

 

O Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e 

privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente - Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações do Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e 

do Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
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dezembro, define no n.º 3 a 7 do artigo 1.º quais os projetos que estão sujeitos a AIA, 

apresentando nos Anexos I e II, as respetivas tipificações 

 

A subalínea i) da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151- B/2013, de 31 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, remete para os 

projetos tipificados no Anexo II, concretamente para o n.º 10 – “Projetos de infraestruturas”, 

alínea b) “operações de loteamento urbano, incluindo a construção de estabelecimento 

de comércio ou conjunto comercial e de parques de estacionamento”. De acordo com a 

referida alínea b) do n.º 10 do Anexo II, o procedimento de AIA é obrigatório nas seguintes 

situações: 

� Operações de loteamento urbano que ocupem área ≥ 10 ha ou construção superior 

a 500 fogos; 

� Estabelecimento de comércio ou conjunto comercial ≥ 3 ha; 

� Parque de estacionamento ≥ 2 ha. 

 

O presente Projeto, por integrar uma área superior a 3ha encontra-se, assim, sujeito a 

procedimento de AIA, sendo que apenas poderá ser emitida licença com a emissão de 

uma DIA favorável ou condicionalmente favorável. 

 

1 . 3  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D O  P R O P O N E N T E   

 

É requerente do presente Projeto, designado por Proponente, o proprietário do prédio que 

integra a área de intervenção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Silves sob o 

nº2470/20060511 e inscrito sob os artigos 101 (rústico) e 1997 (urbano), a empresa “Alroge, 

Lda.”, NIPC nº507436849, com sede na Rua Beato Inácio de Azevedo, nº386, 1º esqº, 

Ramalde, concelho do Porto, representada por Manuel Gomes de Sousa, NIF nº146468830 e 

por Fernanda Maria Baptista Ferreira de Sousa, NIF nº146468821. 

 

1 . 4  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D A  EN T I D A D E  L I C E N C I A D O R A  E  D A  EN T I D A D E  D E  

A IA  

 

De acordo com a legislação em vigor, a entidade licenciadora da operação de 

loteamento é a Câmara Municipal de Silves (CMS) e a Autoridade de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve (CCDR Algarve). 
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1 . 5  EQ U I P A  T É C N I C A  R E S P O N S Á V E L  E  P E R Í O D O  D E  E L A B O R A Ç Ã O  D O  

E IA  

 

O presente EIA foi elaborado pela BIODESIGN, Ambiente e Paisagem, Ldª no período 

compreendido entre setembro de 2017 e janeiro de 2018. A equipa técnica responsável 

pelo EIA consta do Quadro 1:1.  

 

Quadro 1:1 - Constituição da equipa técnica 

Técnico Área de especialidade Função 

Ana Luísa Ferreira Engenheira do Ambiente 

Coordenação 

Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia, 

Gestão de Resíduos e Sócio economia 

Sara Fernandes Arquiteta Paisagista Clima e Paisagem 

Cristina Martins Engenheira Biofísica 
Solos e Uso do Solo, Ordenamento do Território e 

Condicionantes 

Pedro Amorim Engenheiro do Ambiente 
Geologia, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e 

Qualidade da Água 

Rui Rufino (Mãe d’Água) Biólogo Ecologia (fauna, habitats, flora e vegetação) 

Alexandre Canha 

(Zephyrus) 
Historiador/Ramo Arqueologia Património 

Carla Oliveira (Engimind) Estudo de Tráfego Coordenação do Estudo de Tráfego 

 

2 METODOLOGIA 

2 . 1  A B O R D A G E M  M E T O D O L Ó G I C A  

 

A metodologia seguida para a elaboração do presente EIA assentou nos seguintes passos 

principais: 

� Definição genérica do âmbito do EIA, área de estudo e escalas de trabalho.  

� Descrição do Projeto, em interação com a Proponente e equipas projetistas. Reuniões 

de trabalho para discussão do Projeto, partilha de informação e definição das tarefas a 

realizar. 

� Consulta de um leque de entidades externas para recolha de informação e auscultação 

de preocupações. 

� Compilação da informação de base disponível sobre a área de estudo, 

complementada com reconhecimentos de campo e contactos diversos: 
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- Análise da bibliografia temática disponível e síntese dos aspetos mais relevantes com 

interesse para a avaliação dos impactes sobre o ambiente biofísico e 

socioeconómico; 

- Análise da cartografia topográfica da área de estudo e de imagens aéreas; 

- Análise dos IGT (Instrumentos de Gestão Territorial), condicionantes e diplomas legais 

associados; 

- Reconhecimento e trabalhos de campo específico realizados na área de 

intervenção pelos especialistas envolvidos no EIA, com expressão mais significativa 

para os domínios da ecologia, da paisagem, ocupação do solo, património e 

ambiente sonoro; 

 

� Formalização da caracterização da situação de referência, incluindo a sua evolução na 

ausência do Projeto; 

� Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes ambientais 

suscetíveis de serem originados pela construção, exploração e desativação do Projeto; 

� Definição de medidas preventivas, corretivas ou compensatórias dos impactes negativos 

e potenciadoras dos impactes positivos; 

� Definição de medidas de gestão e monitorização que se revelem necessárias e 

adequadas; 

� Elaboração do EIA contendo todos os documentos necessários para a entrega junto das 

entidades relevantes, incluindo o respetivo Resumo Não Técnico (RNT). 

 

Cabe referir que o presente EIA foi iniciado em setembro de 2017 ao abrigo do 

enquadramento legal então em vigor que definia o RJAIA, Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro com as alterações subsequentes. As orientações deste diploma legal relativas à 

estrutura e conteúdo de um Estudo de Impacte Ambiental,  associada à aplicação das 

boas práticas existentes e á experiência na realização deste tipo de avaliações, permitem 

definir um conjunto de descritores ou componentes a analisar no EIA e as metodologias 

consideradas mais adequadas para identificar e avaliar os impactes do Projeto sobre esses 

descritores. 

 

A publicação recente do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, veio introduzir 

alterações no âmbito e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente “ 

consagra a necessidade de avaliar outros fatores ambientais, de entre os quais se destacam 

(...) a avaliação do impacte do projeto sobre o clima — ponderando, designadamente, a 

natureza e o volume das emissões de gases com efeito de estufa, bem como a 

vulnerabilidade do próprio projeto às alterações climáticas  (...)a necessidade de proteger 
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os cidadãos dos riscos para a saúde e bem-estar decorrentes de fatores ambientais, 

avaliando também os impactes do projeto na população e saúde humana.”.  

 

Mais refere este diploma lega “ A adoção destes novos fatores ambientais consagra, assim, 

uma mudança de abordagem relativamente à análise de risco, que deixa de se limitar aos 

riscos do projeto sobre o ambiente, passando a ponderar igualmente os riscos do ambiente 

sobre o projeto, avaliando, ainda, em relação a determinados projetos, a sua exposição e 

resiliência a acidentes graves ou a catástrofes, e o risco de ocorrência desses acidentes ou 

catástrofes.” 

 

Não estão, contudo, ainda definidas nem consolidadas as metodologias de abordagem dos 

“novos descritores” referidos neste diploma legal. Para efeitos do presente EIA tentou-se 

enquadrar estas problemáticas e avaliar os impactes do projeto sobre as mesmas, 

explicitando-se as metodologias seguidas em cada um dos “novos” capítulos consagrados 

a estas temáticas. 

 

2 . 2  Á R E A  D E  I M P L A N T A Ç Ã O  D O  P R O J E T O ,  Á R E A  D E  E S T U D O  E  E S C A L A S  

D E  T R A B A L H O  

 

O Projeto do Conjunto Comercia Quinta do Rogel - Alcantarilha, e a sua área de 

implantação ou intervenção, engloba as seguintes componentes: 

� Conjunto Comercial propriamente dito, correspondendo à designada área de 

intervenção do Conjunto Comercial. 

� Via de acesso externa, desde a Rotunda de Alcantarilha (EN125) até ao 

empreendimento. Para esta componente do Projeto foi estabelecido um protocolo, 

tal como explicado no capítulo dos Antecedentes, que envolveu a C.M. de Silves, o 

proprietário dos prédios a intervir e ainda 4 proprietários de prédios confrontantes, 

onde ficaram estabelecidos os princípios orientadores para a execução e cedência 

das áreas afetas à execução da dita infraestrutura rodoviária, que será executada 

pelo requerente. 

� Ligação externa à rede de águas residuais domésticas e águas de abastecimento, a 

serem implantadas ao longo de um caminho existente, tal como acordado com a 

CM de Silves. 
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Figura 2:1– Representação esquemática da área de intervenção 

 

 

A área de estudo foi definida com base nas características do Projeto e da sua envolvente e 

nas temáticas a analisar em cada componente ou descritor ambiental, tendo-se 

considerado áreas de estudo distintas consoante o descritor a analisar: 
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� O terreno onde será implantado o Projeto (Conjunto Comercial, Via de Acesso Externa e 

Ligação às redes de águas residuais e águas de abastecimento) correspondendo à 

área de intervenção, constitui-se como a área de estudo para a identificação dos 

impactes diretos do Projeto sobre os descritores de ordem física: solos e uso do solo, 

geologia, ecologia e património.  

� Os impactes no ordenamento do território e condicionantes apresentam um caráter 

mais localizado ou abrangente consoante o instrumento em causa. 

� Para a avaliação dos impactes na sócio economia a área de estudo foi alargada às 

freguesias da área envolvente do Projeto, incluindo-se, ainda, uma análise a nível do 

concelho e da região, sempre que relevante.  

� Os impactes na paisagem, qualidade do ambiente (qualidade do ar, ambiente sonoro, 

qualidade da água e gestão de resíduos) e nos recursos hídricos foram considerados 

numa área mais abrangente determinada pela área de incidência espacial até onde se 

farão sentir estes impactes. 

� Os potenciais impactes no clima e alterações climáticas são supra territoriais. 

 

As escalas de trabalho resultaram da forma como a informação espacial se encontra 

disponível, tendo variado entre a escala 1/25 000 para enquadramento do Projeto e 

apresentação da área de estudo e de alguma cartografia temática e escalas de maior 

pormenor para a apresentação do Projeto. 

 

2 . 3  EN V O L V I M E N T O  D E  E N T I D A D E S  

 

Como parte integrante da metodologia de desenvolvimento de EIA, foram efetuados 

contactos com um conjunto de entidades com jurisdição sobre a área em estudo e/ou 

aquelas cuja atividade, presente ou futura, possa constituir condicionante para a 

implantação do presente projeto, para recolha de informação e auscultação de eventuais 

preocupações com o projeto. No quadro seguinte listam-se as entidades contactadas no 

âmbito do presente EIA.  

 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da informação recebida das entidades e no 

Anexo 2 as cópias das cartas/mails/pareceres recebidas. 
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Quadro 2:1– Contactos com entidades   

Entidade Sigla Informação recebida 

Agência Portuguesa do 

Ambiente (ARH Algarve) 
APA 

Enviam os dados disponíveis para uma zona envolvente de 

1km à área de implantação do projeto referentes a:  

- Captações de água subterrânea 

- Cartografia dos sistemas aquíferos e sua caracterização. 

- Estações de monitorização da qualidade da água 

- Massas de água rios 

- Bacias das massas de água 

Autoridade Nacional de 

Aviação Civil 
ANAC 

O local em estudo não se encontra abrangido por qualquer 

servidão aeronáutica civil ou zona de proteção de 

infraestruturas aeronáuticas. Esta Autoridade não tem nada a 

objetar ao desenvolvimento do estudo. 

Autoridade Nacional de 

Comunicações 
ANACOM 

Informa que a área em causa não está abrangida por 

qualquer servidão radioelétrica emitida no âmbito do 

Decreto-Lei nº 59/773 de 7 de novembro, pela qual a 

ANACOM seja responsável. Esta entidade não coloca 

qualquer objeção à implementação do projeto em causa na 

área de estudo indicada. 

Autoridade Nacional de 

Proteção Civil 
ANPC 

Informam que não foram identificados constrangimentos 

significativos decorrentes da implantação do projeto. Mais 

referem que numa ótica de salvaguarda de pessoas e bens, 

devem ser acautelados aspetos como: garantir as condições 

de acessibilidade e operação dos meios de socorro. Esta 

entidade sugere ainda a consulta do Serviço Municipal de 

Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal da área em 

estudo no sentido de proceder a uma análise mais 

detalhada das condicionantes suscetíveis de serem 

afetadas, bem como proceder à eventual atualização do 

Plano Municipal de Emergência e Plano Municipal de Defesa 

da Floresta contra incêndios 

Autoestradas do Algarve   

Devem ser respeitadas as zonas non-aedificandi definidas na 

Lei 34/2015 de 27 de abril. Devem ser observados os projetos 

de especialidade de modo a não afetar nenhuma das 

infraestruturas da concessão. Deve ser avaliado o impacte 

paisagístico que eventualmente possa condicionar a 

atenção dos condutores. Deve assegurar-se que não haverá 

impacte de segurança rodoviária, nomeadamente o risco 

(ou a facilitação) do lançamento de objetos para dentro da 

concessão. É da responsabilidade do Promotor garantir a 

proteção contra incomodidades de ruído ambiente 

resultante da circulação rodoviária. 

O aumento do número de vias da autoestrada é uma 

possibilidade prevista em contrato de concessão como 

sendo da responsabilidade da Entidade Concedente. 

Câmara Municipal de Silves CMS 
Envio de informação referente a ortofotomapa, rede de 

abastecimento de água e de águas residuais. 

Direção Regional de Cultura 

do Algarve 
DRC Algarve -- 

Direção Geral de Energia e 

Geologia 
DGEG -- 
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Entidade Sigla Informação recebida 

Direção Geral do Território DGT -- 

Infraestruturas de Portugal, 

SA 
IP, SA 

Informam que, para além do empreendimento em apreço 

“Conjunto Comercial Algarve Outlet Center” que lhes foi 

remetido ao abrigo do proc. 6260FAR170727, não têm 

conhecimento de se encontrarem previstas outras 

intervenções nesta zona da EN125 para além das 

preconizadas no projeto de requalificação da EN125. Este 

Projeto prevê medidas de redução na fonte de ruído, 

nomeadamente através da redução da velocidade de 

circulação (construção de 3 rotundas – Fonte da Matosa, 

Matosa/Torre e Pera/Algoz) com imposição de sinalização de 

limitação de velocidade e aplicação de camada de 

desgaste AC14 surf 35/50 BB. Informa ainda que em fase de 

licenciamento deverá ser garantido a aplicação de medidas 

de proteção e de isolamento acústico para o edificado 

relativamente ao ruído, nomeadamente aquele que tenha 

origem na ER125.  

Referem que qualquer proposta de intervenção/alteração 

na Rede Rodoviária Nacional, Estradas Nacionais e Estradas 

Desclassificadas, sob jurisdição do IP, SA terá que ser objeto 

de estudo específico e de pormenorizada justificação, 

devendo os projetos cumprir as disposições legais e 

normativas aplicáveis e serem previamente submetidos a 

parecer e aprovação da IP, SA. Salvaguardam que as 

preocupações da IP ao nível do ambiente sonoro se 

prendem com os níveis de ruído ambiente, induzidos pelo 

projeto em estudo e seu impacte nos recetores localizados 

junto das vias sob jurisdição desta empresa. Informam que 

eventuais medidas de minimização de ruído deverão ser da 

responsabilidade do Promotor. 

Energias de Portugal, SA - 

Distribuição 

EDP 

Distribuição 

Envio da rede de Média Tensão existente na área de estudo: 

existência de uma Linha de Média Tensão que cruza a área 

de implantação do Projeto 

Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas 
ICNF Informou acerca da informação existente. 

Direção Geral do Património 

Cultural  
DGPC 

Informam que não existe património classificado nem 

património arqueológico georreferenciado na área de 

estudo. Esta informação não invalida a existência de mais 

vestígios arqueológicos ainda não georreferenciados ou 

ainda não identificados nas áreas em apreço. Aconselham 

consulta do Portal do Arqueólogo e contacto com a CM de 

Silves 

Laboratório Nacional de 

Engenharia e Geologia, I.P. 
LNEG 

Enquadra a área de estudo em termos geológicos e 

geotécnicos. Informa que não são conhecidos valores 

geológicos com interesse de conservação na área de 

estudo. Aconselha a consulta da cartografia geológica de 

Portugal Continental 1:50.000. Informa que na área de 

implantação não é conhecido qualquer depósito mineral 

com interesse económico nem antigas explorações (minas). 

Refere que o EIA deve contemplar a caracterização dos 

descritores geológicos (incluindo hidrogeologia e recursos 

minerais). 
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Entidade Sigla Informação recebida 

Ministério da Defesa 

Nacional 
MDN 

Na área de influência do Projeto não se prevê qualquer tipo 

de impacte ao nível das servidões militares. 

Redes Energéticas 

Nacionais, SA 
REN, SA 

Informam que não existe nenhuma infraestrutura da RNT 

(Rede Nacional de Transporte) com servidão constituída que 

cruze a área de estudo do projeto. Informam igualmente que 

no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de 

Transporte de Eletricidade (PDIRT) para o período 2018-2017 

não está previstas nenhuma nova infraestrutura da RNT para 

aquela área. 

Redes Energéticas Nacionais 

- Gasodutos, SA 

REN 

Gasodutos, 

SA 

Informam que na área de estudo do projeto não existem 

quaisquer infraestruturas da RNTGN (Rede Nacional de 

Transporte de Gás Natural) em operação ou em projeto. 

Turismo de Portugal, IP TP 

Informam que na área em estudo foram identificadas 

ocorrências num buffer de 2.000 m. 

Alertam para o seguinte: 

- Os elementos disponibilizados não incluem informação 

relativa às seguintes tipologias de empreendimentos 

turísticos: Empreendimentos de Turismo de Habitação; 

Empreendimentos devorismo no Espaço Rural nas 

modalidades de Casas de Campo e de Agroturismo; e 

Parques de Campismo e de Caravanismo. Com efeito, as 

competências de apreciação de projeto e de 

classificação destes empreendimentos são da 

competência das Câmara Municipais, pelo que este 

Instituto não dispõe atualmente desinformação 

georreferenciada sobre os mesmos. Tal informação 

deverá, assim, ser obtida junto da Câmara Municipal 

respetiva. Aproveita-se, contudo, para informar que a 

listagem daquelas tipologias de empreendimentos 

turísticos poderá ser obtida no RNET (Registo Nacional dos 

Empreendimentos Turísticos), disponível no site deste 

Instituto. 

-  A informação georreferenciada constante das Figuras 

poderá não estar atualizada face a interrupção 

temporária do funcionamento do Gabinete SIG. 

Turismo do Algarve TAlgarve -- 

 

Foi realizada uma campanha de medição dos níveis sonoros junto dos principais recetores 

sensíveis identificados nas proximidades do futuro empreendimento (o Relatório é 

apresentado no Anexo 5. Ambiente Sonoro).  

 

Para além dos levantamentos e reconhecimentos de campo específicos para a 

caracterização dos sistemas ecológicos e ocorrências patrimoniais, foi realizada uma visita 

de reconhecimento ao local no dia 9.10.17 para aferir aspetos de ocupação do solo e 

paisagem. Nesse mesmo dia foi tida uma reunião com a Câmara Municipal de Silves para 
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obtenção de informação e discussão de preocupações da edilidade com o presente 

projeto. 

 

2 . 4  E S T R U T U R A  G E R A L  D O  E IA  

 

O presente EIA foi elaborado de acordo com o conteúdo previsto no Anexo V do Decreto-

Lei 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 

47/2014, de 24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-Lei nº 152-B/20117, 

de 11 de dezembro, cumprindo as regras estabelecidas na Portaria nº 395/2015 de 4 de 

novembro, que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer os 

procedimentos previstos no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, 

abrangendo, de forma abreviada os seguintes tópicos:  

� Descrição e caracterização física da totalidade do Projeto, incluindo materiais e 

energia, efluentes, resíduos e emissões; 

� Descrição de alternativas; 

� Descrição do estado do local e dos fatores ambientais suscetíveis de serem 

consideravelmente afetados pelo Projeto; 

� Descrição e avaliação dos impactes ambientais significativos decorrentes do Projeto; 

� Descrição das medidas e das técnicas previstas para evitar, reduzir ou compensar os 

impactes negativos no ambiente; 

� Descrição dos programas de monitorização previstos; 

� Resumo das eventuais dificuldades, incluindo lacunas técnicas ou de conhecimentos, 

encontradas na compilação das informações requeridas; 

� Resumo não técnico de todos os itens anteriores. 

 

O EIA é constituído por três volumes: 

� Volume 1 - Resumo Não Técnico 

� Volume 2 - Relatório  

� Volume 3 - Anexos  

 

O Relatório apresenta a seguinte organização: 

� Capítulo 1: Introdução 

� Capítulo 2: Metodologia 

� Capítulo 3: Antecedentes 
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� Capítulo 4: Descrição e Caracterização do Projeto, onde se descrevem a justificação e 

objetivos do projeto, a sua localização, os aspetos relevantes da intervenção e as suas 

principais características. 

� Capítulo 5: Caracterização do Ambiente Afetado, onde se procede ao levantamento e 

caracterização das componentes físicas e ambientais, de condicionantes e 

ordenamento do território e da componente social da zona em estudo, para 

estabelecer um quadro de referência das condições atuais. Neste capítulo tecem-se, 

ainda, algumas considerações relativamente às perspetivas de evolução do ambiente 

afetado na ausência do projeto. 

� Capítulo 6: Identificação e Avaliação de Impactes, onde se procede à identificação dos 

impactes suscetíveis de serem provocados pela implantação do Projeto, para a fase de 

construção e exploração. Neste capítulo apresenta-se, ainda, a síntese de impactes, 

uma análise dos potenciais impactes associados a uma eventual fase de desativação 

do projeto e uma análise de potenciais impactes cumulativos. 

� Capítulo 7: Medidas de Minimização, para os impactes significativos são identificadas e 

definidas medidas de minimização destinadas a reduzir os efeitos negativos do Projeto.  

� Capítulo 8: Plano de Monitorização. 

� Capítulo 9: Conclusões 

� Referências bibliográficas 

 

Tendo em atenção o disposto no artigo 47.º do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de outubro, 

com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e n.º 

179/2015, de 27 de agosto (“Tramitação desmaterializada”), o EIA é apresentado em 

suporte informático. 

 

3 ANTECEDENTES 

 

Sistematizam-se seguidamente os antecedentes deste processo, de acordo com a 

informação fornecida pelo Cliente: 

 

Em 2004 deu entrada na Câmara Municipal de Silves (CMS) um Pedido de Informação Prévia 

(PIP) relativo a uma pretensão de ocupação do local alvo do presente EIA (Proc. nº 

322/2004). No âmbito dessa fase processual foram consultadas todas as entidades 

necessárias e com competências na autorização de instalação de conjuntos comerciais 

(licenciamento comercial) com estas características. Nessa altura o local da presente 
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pretensão estava classificado na planta de ordenamento do PDM de Silves como espaço 

agrícola prioritário e Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 

A 21.04.2004 a CM de Silves definiu o interesse público do Conjunto Comercial através da 

emissão de uma Certidão de Interesse Público – ver Anexo 1), considerando de (...) Interesse 

Municipal a construção de um edifício com a área de 16 012m2, destinado a unidade 

industrial, comercial e armazéns, a edificar nos prédios descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Silves (...) com a área total de 39.189,30m2 (...) que se encontram classificados na 

carta de ordenamento e condicionantes do PDM, respetivamente como “espaço agrícola 

prioritário e RAN”. 

 

O PIP teve parecer favorável e foi no seguimento da aprovação do PIP que foi emitida a 

Certidão de Interesse público. 

 

A 5 de setembro de 2005 foi estabelecido um “Protocolo para a execução do troço/rotunda 

da E.N.125.11”, que envolveu a C.M. de Silves, o proprietário dos prédios a intervir e ainda 4 

proprietários de prédios confrontantes, onde ficaram estabelecidos os princípios 

orientadores para a execução e cedência das áreas afetas à execução de uma 

infraestrutura rodoviária que seria executada pelo requerente, correspondente à rede viária 

exterior de acesso ao empreendimento. Esta via faz parte integrante do Projeto de 

Execução da ER125-1 Alcantarilha – Armação de Pera, correspondendo aos cerca de 200m 

iniciais, cuja construção é assumida pelo Promotor do empreendimento. 

 

O Projeto de Execução da totalidade da via ER125-1 Alcantarilha – Armação de Pera foi 

elaborado em abril de 2006, desconhecendo-se quando se prevê que venha a ser 

construído.  

 

No âmbito da fase de Processo de Licenciamento Comercial (Proc. nº05/CC44/2005), de 

acordo com a Lei nº 12/2004 de 30 de março - que estabelece o regime de autorização a 

que estão sujeitas a instalação e a modificação de estabelecimentos de comércio a retalho 

e de comércio por grosso em livre serviço e a instalação de conjuntos comerciais são 

relevantes os seguintes eventos: 

� Em agosto de 2005 é elaborado o Estudo de Tráfego de suporte ao projeto para 

licenciamento comercial. 

� A 19 de janeiro de 2006 a  entidade EP – Estradas de Portugal informou a CCDR 

Algarve que (...) o acesso ao Empreendimento a partir da rede viária é proposto 

efetuar-se exclusivamente a partir de uma rotunda a construir na futura via de 
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ligação  entre Armação de Pêra e a Rotunda de Alcantarilha. Esta via de ligação (...) 

encontra-se em fase de projeto lançado a concurso pela Câmara Municipal de 

Silves, estando à data de elaboração deste estudo, em fase de estudo prévio. É 

referido ainda que é intenção da CMS submeter posteriormente à apreciação da EP 

a referida via (...). O estudo refere que será o empreendimento a assumir os encargos 

de construção da rotunda na referida via, assim como o troço de ligação à Rotunda 

de Alcantarilha, numa extensão aproximada de 200m (...) Mais informo de que o  

projeto definitivo deverá ser remetido a esta Direção de Estradas par licenciamento 

dos acessos (...)  

� Em março de 2007 a Direção Regional de Economia (DRE) do Algarve solicitou 

parecer à CCDR Algarve relativamente à aplicabilidade da exigência prevista na 

alínea d) do nº 1 do Artigo 11º (Tramitação) da Lei nº 12/2004 de 30 de março (...) o 

requerente deve juntar declaração de impacte ambiental favorável (...) ou 

documento comprovativo de se encontrar decorrido o prazo necessário para a 

produção do respetivo deferimento tácito (....),sobre a exigência de realização de 

Estudo de Impacte Ambiental para o projeto em causa. 

� Na sequência dessa comunicação, a CCDR Algarve referiu que de acordo com a 

alínea b) do nº 10 (Projetos de Infraestruturas), da legislação então em vigor - Anexo II 

do Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro – que estavam sujeitos a Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA), no caso geral, projetos de construção de 

estabelecimentos de comércio ou conjunto comercial nos termos definidos na Lei nº 

12/2004 de 30 de março, maiores ou iguais a 1,5ha e parques de estacionamento 

maiores ou iguais a 2ha, não abrangidos por plano municipal de ordenamento do 

território. 

� Mediante o ofício DSLCNI-2007-004152, de 13 de junho enviado à ex-DRE do Algarve 

a CCDR Algarve informou, ainda, que (...) atendendo ao parecer do Conselho 

Consultivo da AIA, de 16 de novembro de 2006 (...) os projetos carecerão de 

procedimento de AIA se “não explicitamente previstos por plano municipal de 

ordenamento do território”. Mais refere a CCDR Algarve (...) assim sendo, e mesmo 

após a ratificação da alteração do PDM, se o projeto não se encontrar nas 

condições expressas no parecer do Conselho Consultivo, ele estará sujeito a 

procedimento de AIA. No entanto, atendendo a que o projeto não tem 

enquadramento a nível do PDM, considera-se de momento não aconselhável a 

realização do procedimento de AIA (...). 

 

Entretanto em 2008, a CM de Silves procedeu à alteração do PDM de Silves na área 

concreta de intervenção, através do Aviso n.º 26109/2008, publicado na 2.ª série do DR, n.º 
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211, de 30 de outubro. No âmbito da alteração promovida pelo referido Aviso, esta área foi 

desafetada da RAN, e formalmente comunicada pela Comissão Regional da Reserva 

Agrícola do Algarve à Câmara Municipal de Silves, através do ofício n.º1351/CRRA/07, sendo 

autorizada a utilização não agrícola de solos da RAN, no âmbito da alteração que 

promoveu esta área à classe de “espaços de indústrias e armazéns”. 

 

No âmbito da alteração do PDM, publicada pelo Aviso nº 26100/2008 a entidade Estradas 

de Portugal E.P.E –Direcção de Estradas de Faro pronunciou-se quanto  à Zona Poente de 

Alcantarilha (...) estando em causa nesta zona a ampliação para nascente (ao longo da 

EN125) da zona Industrial/Comercial de Alcantarilha, é de referir que não há nada a opor 

desde que sejam salvaguardadas as seguintes condições: 

a) Não sejam realizados novos acessos à EN125, significando assim que as ligações 

rodoviárias da zona ampliada se deverão efetuar exclusivamente através da “futura 

via de ligação entre a rotunda de Alcantarilha de acesso á A22 e Armação de Pêra” 

b) O posicionamento deste novo ramal de ligação à rotunda de Alcantarilha deverá 

estar compatibilizado com o projeto da Variante a Alcantarilha, quer em termos de 

traçado, quer em termos de Perfis transversais, de forma a não inviabilizar uma 

eventual execução futura da Variante a Alcantarilha. 

c) As futuras edificações deverão garantir as distâncias às vias fronteiras conforme 

mencionado no DL 13/94 de 15 de janeiro, artigo 5º, alínea c)  isto é, 20 m de cada 

lado do eixo da estrada e nunca a menos de 5m da zona da estrada. (...) 

 

A 17 de dezembro de 2008 a ex-Direção Regional da Economia do Algarve emitiu a 

“Autorização de Instalação” de um conjunto comercial com a área bruta locável de 

13581,00 m2, (processo n.º 05/CC/131/2007). 

 

Na ata de reunião nº 2 da Comissão de Autorização Comercia (COMAC) do Algarve, 

realizada a 24.02.2015, foi deliberado autorizar com validade até 17.12.2018, o pedido de 

autorização excecional da instalação do conjunto comercial designado por “Algarve Outlet 

Center” ao abrigo do DL nº 182/2014, de 26 de dezembro. 

 

Após um longo e complexo período de seleção de uma nova “entidade exploradora” 

foram estabelecidas uma série das novas condicionantes funcionais e programáticas que 

tiveram como consequência o ajuste da “solução formal” do futuro Conjunto Comercial 

face à solução apresentada em fase de Licenciamento Comercial. Apesar das alterações 

introduzidas à “solução formal” o conceito-base não sofreu uma alteração significativa, 

mantendo-se como válido o conceito de um Conjunto Comercial composto por lojas “de 
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rua” ou com acesso franco ao exterior, destinadas à venda direta ao público do tipo Outlet 

ou Retail Center. Cabe apenas referir que o presente Projeto de Execução contempla uma 

área bruta de 16681,70 m2. Superior ao valor previsto em sede de Autorização de Instalação 

pelo que, de acordo com o projetista, a Licença de Autorização de Instalação existente 

terá que ser posteriormente atualizada.  

  

   

Fonte: elementos de projeto 

Figura 3:1 – Alterações ao layout do Projeto entre a solução de Licenciamento comercial (à esquerda) 

e o projeto de execução (à direita) 

 

Na sequência da fase de Licenciamento das Obras de Edificação pelo Município de Silves, 

aquando da formalização do procedimento de controlo prévio do Conjunto Comercial, foi 

entregue a esta edilidade o projeto de arquitetura do edificado e arranjos exteriores . No 

âmbito deste procedimento foi referido que o Projeto se encontrava sujeito a Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA), conforme subalínea i) da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 151- B/2013, de 31 de outubro, Anexo II, n.º 10 – “Projetos de infraestruturas”, 

alínea b) “operações de loteamento urbano, incluindo a construção de estabelecimento 

de comércio ou conjunto comercial ≥ 3 ha”, encontrando-se o seu deferimento pendente 

do resultado do procedimento de AIA. 

 

A 13 de junho de 2017 foi apresentado um "Pedido de Dispensa de Procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental" (Anexo 1). 

 

A 27 de julho de 2017, a CCDR-Algarve indeferiu o Pedido de Dispensa (Anexo 1) referindo 

que o RJAIA atualmente em vigor – Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro já não 
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considerava na sua redação a necessidade das áreas de implantação dos projetos estarem 

abrangidas por plano municipal de ordenamento do território, pelo que o procedimento de 

AIA dos projetos depende da sua dimensão. Mais refere esta entidade que (...) não tendo 

sido apresentadas condições excecionais que dispensem o procedimento de AIA, 

considera-se que face à sua dimensão, com uma área de 4,6ha, o mesmo estará sujeito a 

procedimento de AIA (...). 

 

Este é o contexto que antecedeu o desenvolvimento do presente Projeto de Execução e do 

respetivo EIA. 

 

4 DESCRIÇÃO E  CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

4 . 1  J U S T I F I C A Ç Ã O  E  O B J E T I V O S  D O  P R O J E T O   

 

O presente Projeto de Execução tem como objetivo principal formalizar o procedimento de 

controlo prévio do Conjunto Comercial relativo ao Processo de Instalação de um Conjunto 

Comercial com o número de processo 05/CC131/2007, cujo prazo de autorização 

excecional da instalação do conjunto comercial tem caducidade em 17 de Dezembro de 

2018 (Anexo 1- Elementos de Projeto). 

 

Para o tipo de empreendimento em questão, o cliente e o mercado são os maiores e 

melhores indicadores, já que justificam este tipo de projeto. As insígnias (marcas) orientam a 

área Retail quanto à necessidade existente. São elas os verdadeiros indicadores, exigindo 

novos espaços e alternativas. O Promotor juntamente com inúmeros parceiros, desenvolve 

projetos e novas unidades de negócio. 

 

Assim surgiu o projeto Retail em Alcantarilha, uma conjugação diária de solicitações feitas 

por grandes marcas nacionais e internacionais, de forma a colmatar algumas lacunas do 

mercado Algarvio. Salienta-se que foi elaborada uma análise e estudo relativo por parte de 

alguns grupos investidores internacionais que avalizaram todo o projeto. Contudo, estes são 

dados confidenciais e que não podem ser divulgados nesta fase. 

 

O Conjunto Comercial Quinta do Rogel – Alcantarilha alvo do presente EIA será do tipo 

“Retail Center”, pretendendo-se com este empreendimento explorar as inúmeras 

potencialidades da região Algarvia para a instalação deste tipo de espaços comerciais 

(devido ao fluxo constante de turistas nacionais e internacionais que se verifica por todo o 
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Algarve) e, simultaneamente, contribuir para a consolidação de uma rede de espaços de 

comércio e lazer mais abrangente e de qualidade na região. Prevê-se que este Conjunto 

Comercial venha a ter vários retalhistas e lojas de marcas conhecidas no mercado (que 

ocuparão as “lojas âncora”) e que marcam a sua presença quer nas zonas comerciais das 

várias cidades, quer nos restantes centros comerciais. 

 

4 . 2  LO C A L I Z A Ç Ã O  E S P A C I A L  E  A D M I N I S T R A T I V A  D O  P R O J E T O  

 

Tal como referido anteriormente, o Projeto localiza-se na atual União de freguesias de 

Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves, distrito de Faro. De acordo com as atuais divisões 

territoriais de Portugal, a área de intervenção insere-se na Região do Algarve, segundo a 

divisão administrativa em NUTS II e NUTS III. Na Figura 4:1 apresenta-se o enquadramento 

administrativo do Projeto.  
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Figura 4:1 – Enquadramento administrativo do Projeto 

 

Localmente a área de implantação do Conjunto Comercial é formado por dois artigos 

perfazendo uma área total de 41220,00m2, localizando-se a sul do nó de ligação da EN125 à 

A22 (rotunda de Alcantarilha).  

 

Atualmente o terreno engloba uma pequena construção de Caráter habitacional em 

estado devoluto com 310,00m2 de área coberta que, em função da presente proposta, será 
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demolida, sendo o restante terreno (40910,00m2) composto por vegetação arbustiva e 

árvores diversas como amendoeiras, figueiras, alfarrobeiras e oliveiras. No local verifica-se, 

ainda, a existência de seis sobreiros (Quercus suber), sendo um exemplar adulto e cinco 

exemplares jovens, protegidos legalmente em Portugal pelo Decreto-Lei n.º169/2001 de 25 

de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. 

Também se verificou a existência de um carrasco (Quercus coccifera). 

 

O prédio confronta com: 

� A EN125 e com a intersecção na rotunda de Alcantarilha, a Norte 

� Caminho existente a sul e a poente; 

� Propriedade de Manuel Rodrigues Fonseca, a nascente 

 

Em termos de infraestruturas rodoviárias, a área de intervenção apresenta boas condições 

de acessibilidade, materializadas pela EN125 e a A22. 

 

4 . 3  EN Q U A D R A M E N T O  D O  P R O J E T O  E M  Á R E A S  S E N S Í V E I S ,  

I N S T R U M E N T O S  D E  G E S T Ã O  T E R R I T O R I A L ,  C O N D I C I O N A N T E S  E  

E Q U I P A M E N T O S / I N F R A E S T R U T U R A S  R E L E V A N T E S  

4.3.1 Áreas Sensíveis (do ponto de vista ecológico e patrimonial) 

 

No âmbito do EIA entendem-se por zonas sensíveis, tal como definido na alínea a) do artigo 

2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro, com as alterações posteriores: 

 

“i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 

especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das 

Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das 

aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação 

dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas 

nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro”. De acordo com o artigo 15º da Lei 

107/2001, de 8 de setembro, sobre as categorias de bens, os bens imóveis podem pertencer 

às categorias de monumento, conjunto ou sítio. Os bens móveis e imóveis podem ser 

classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal. Um 

bem considera-se de interesse nacional quando a respetiva proteção e valorização, no 
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todo ou em parte, represente um valor cultural de significado para a Nação. Um bem 

considera-se de interesse público quando a respetiva proteção e valorização represente 

ainda um valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de proteção 

inerente à classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionado. 

Consideram-se de interesse municipal os bens cuja proteção e valorização, no todo ou em 

parte, representem um valor cultural de significado predominante para um determinado 

município 

 

Enquadra-se seguidamente o Projeto nas áreas sensíveis existentes: 

� Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho  

O presente Projeto não interfere com este tipo de áreas.   

� Rede Natura 2000   

A Rede Natura 2000 é composta por: 

- Zonas de Proteção Especial (ZPE) - estabelecidas ao abrigo da Diretiva Aves, que se 

destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves, e seus 

habitats, listadas no seu Anexo I, e das espécies de aves migratórias não referidas no 

Anexo I e cuja ocorrência seja regular;  

- Zonas Especiais de Conservação (ZEC) - criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com 

o objetivo expresso de "contribuir para assegurar a Biodiversidade, através da 

conservação dos habitats naturais (Anexo I) e dos habitats de espécies da flora e da 

fauna selvagens (Anexo II), considerados ameaçados no espaço da União Europeia. 

 

Na Figura 4:2 apresenta-se a localização do projeto e as zonas sensíveis acima 

mencionadas. O presente Projeto não interfere com áreas protegidas nem com áreas da 

Rede Natura 2000. O Sítio mais próximo corresponde ao PT035 - Lagoa dos Salgados que 

dista aproximadamente 2,5 km do empreendimento para sudeste. 
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Figura 4:2 – Representação das Áreas Sensíveis na região onde se insere o empreendimento 

 

� Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação   

O presente Projeto não interfere com bens classificados ou em vias de classificação. De 

acordo com informação fornecida pela DGPC (...) não existe património classificado 

nem património arqueológico georreferenciado na área de estudo (...). 
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4.3.2 Instrumentos de gestão territorial 

 

Na área de intervenção encontram-se em vigor os seguintes instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional, regional e municipal:  

� Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 44/2016 de 23 de Agosto. 

� Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT-Algarve), publicado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de Agosto, alterado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007 de 28 de Dezembro. 

� Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Algarve (PGRH da RH8), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, que aprova 

os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 

2016-2021. 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF - Algarve), publicado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 17/2006 de 20 de Outubro e encontra-se atualmente em 

revisão 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves aprovado por publicado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 161/95, de 4 de Dezembro, tendo tido diversas 

alterações/retificações que a seguir se enumeram: 

- 1ª Alteração – Regime Simplificado publicada pela Declaração n.º 166/2005 de 2 de 

Agosto 

- 2ª Alteração – Regime Simplificado publicada pela Declaração n.º 10/2008 de 8 de 

Janeiro 

- 1ª Retificação publicada pelo Aviso n.º 1879/2008 de 23 de Janeiro 

- 2ª Retificação publicada pelo Aviso n.º 1880/2008 de 23 de Janeiro 

- 3ª Alteração publicada pela Declaração n.º 106/2008 de 14 de Março 

- 4ª Alteração por Adaptação publicada pela Deliberação n.º 887/2008 de 26 de 

Março 

- 3ª Retificação publicada pela Declaração n.º 222/2008 de 23 de Junho 

- 4ª Retificação publicada pela Retificação n.º 1684/2008 de 22 de Julho 

- 5ª Retificação publicada pelo Aviso n.º 21662/2008 de 11 de Agosto 

- 5ª Alteração publicada pelo Aviso n.º 26109/2008 de 30 de Outubro 

- 6ª Retificação publicada pela Declaração de Retificação n.º 786/2009 de 12 de 

Março 

- 6ª Alteração publicada pelo Aviso n.º 9330/2017 de 14 de Agosto 
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A análise de conformidade do Projeto com os instrumentos de gestão territorial 

propriamente dito será apresentado com maior detalhe no capítulo 5.12 (situação de 

referência) e no capítulo 6.16 (avaliação de impactes), no âmbito do descritor 

“Ordenamento do Território”.  

 

4.3.3 Condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

 

Na área de estudo foram identificadas as seguintes servidões e restrições de utilidade 

pública:  

� Recursos Hídricos: Domínio Hídrico 

� Recursos Agrícolas e Florestais: Sobreiro Reserva Agrícola Nacional 

� Infraestruturas: Abastecimento de Água, Drenagem de águas residuais, Rede 

Elétrica, Rede Rodoviária Nacional e Rede Rodoviária Regional, Telecomunicações 

 

A análise das servidões e restrições de utilidade pública na área de intervenção será 

apresentada com maior detalhe no capítulo 5.12 (situação de referência) e no capítulo 6.16 

(avaliação de impactes), no âmbito do descritor “Condicionantes”.  

 

4.3.4 Equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente afetadas pelo Projeto 

 

Na área de intervenção do Conjunto Comercial existem infraestruturas elétricas que colidem 

com a obra a executar, correspondente a uma linha de média tensão da EDP que atravessa 

a área de intervenção.  

 

O projeto de eletrificação prevê a remoção da cablagem aérea na extensão que 

sobrepassa a área de intervenção, bem com a remoção dos apoios de betão que se 

encontram implantados na área, tendo em vista o enterramento desta extensão da linha. O 

projeto prevê, ainda, a construção de novos apoios junto ao caminho sul para que a linha 

daí para a frente possa continuar a ser aérea. De acordo com informação fornecida, foi 

recebido um ofício da EDP, datado de 17.04.2008 (referência 662/08/RCER) que refere que 

“Sobre a nova linha FR15-242SE Armação de Pêra – Morgado da Lameira, que agora 

pretendemos estabelecer, informamos que a mesma passará a subterrânea assim que o 

empreendimento o permita, em vala comum com o futuro troço subterrâneo da existente 

linha aérea (FR15-67). Esta alteração será suportada pela EDP e o atual projeto já contempla 

um apoio em fim de linha para permitir o apeamento do troço aéreo na Vossa zona de 
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intervenção imobiliária”. Esta comunicação deixa antever o compromisso da EDP para com 

o enterramento da linha que atualmente atravessa a área do empreendimento e sobre a 

eventual implantação de uma nova linha, da responsabilidade exclusiva da EDP, no mesmo 

canal, e usando a mesma obra. 

 

No capítulo 4.7.5 apresenta-se um extrato do desenho de projeto de eletricidade onde se 

mostra a interferência e a solução proposta. 

 

4 . 4  A L T E R N A T I V A S   

 

O presente Projeto traduz-se na continuação de um forte trabalho realizado na área da 

promoção retail. O local para instalação foi escolhido pelas características concretas da 

região, tendo sido adequado ao terreno e espaço Algarvio. O Promotor possui outros 

projetos idênticos no seu portfólio, tendo neste momento a decorrer outros novos na zona 

centro do país.  

 

Não foram consideradas alternativas na região porque acreditou-se no desenvolvimento do 

projeto da forma como foi idealizado. 

 

4 . 5  D E S C R I Ç Ã O  G E R A L  D O  P R O J E T O  

4.5.1 Conceção e filosofia da intervenção 

 

O conceito do presente Projeto consiste num Conjunto Comercial composto por lojas “de 

rua” ou com acesso franco ao exterior, destinadas à venda direta ao público do tipo Outlet 

ou Retail Center. Todas as áreas não ocupadas pelas edificações destinam-se à 

implantação de funções de apoio direto ao empreendimento, tais como circulação 

automóvel e estacionamento de clientes, áreas para cargas e descargas, passeios e zonas 

de estar e áreas verdes envolventes. Existe, ainda, um Posto de Abastecimento de 

Combustível (PAC), localizado na parte sul do empreendimento. 

 

Sendo uma das características fundamentais de qualquer empreendimento comercial 

destas dimensões, o atual empreendimento terá um design singular do ponto de vista 

arquitetónico e paisagístico, tendo sido previstas zonas pedestres, zona de esplanada, zona 

de restauração, áreas arborizadas e amplos parques de estacionamento cobertos e 
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exteriores. Por sua vez, as lojas terão um aspeto atrativo, com montras apelativas e 

gabinetes de prova, não correspondendo a meras “lojas armazém”. 

 

Os principais objetivos que nortearam a conceção do futuro Conjunto Comercial foram: 

� A funcionalidade dos acessos viários e pedonais ao interior do empreendimento; 

� A presença de vastos arranjos exteriores ajardinados e arborizados; 

� A distribuição funcional e eficiente do mix de lojas constituído por lojas de diferentes 

dimensões, incluindo restauração, preferencialmente no piso térreo; 

� A existência de corredores de serviço exclusivos das lojas e sem cruzamento com as 

circulações públicas; 

� A existência de um amplo parque de estacionamento em cave complementado por 

um parque de estacionamento exterior; 

� A existência de amplas áreas de circulação pedonal; 

� A existência de um espaço central de distribuição dos utentes; 

� A existência de zonas específicas para cargas e descargas. 

 

4.5.2 Descrição da Proposta 

 

O Conjunto Comercial a construir será constituído por 6 unidades independentes 

organizadas em torno de uma praça central de distribuição, que será a verdadeira 

charneira do Conjunto Comercial sendo através dela que se acederá de forma direta a 

todas as lojas do empreendimento. Devido à topografia do terreno será necessário 

proceder à modelação necessária para a criação da praça central à cota 40.50m. A 

envolvente do complexo será constituída pelas vias de circulação automóvel e de 

estacionamento de clientes, pelas áreas para cargas e descargas reservadas, pelos passeios 

e zonas de estar e pelas áreas verdes envolventes.  

 

Na figura seguinte apresenta-se, de forma esquemática, a proposta de ocupação. No 

Anexo 1.1 apresenta-se a Planta da Proposta à escala de projeto. 
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Fonte: Projeto de arquitetura 

Figura 4:3 – Proposta de ocupação 

 

O edifício principal (A) terá uma implantação em forma de V com uma inflexão do braço 

norte e destacar-se-á claramente como o edifício mais importante.  

 

Os edifícios B, C e D localizar-se-ão no lado contrário da praça central e possuirão uma 

implantação encadeada estabelecendo entre eles ligeiras “torções” que pretendem criar 

dinamismo e proporcionar circulações mais fluidas e orgânicas aos utentes. Estes 3 edifícios 

serão unidos por uma pala de sombreamento para que, mesmo sendo independentes, 

funcionem como uma unidade de contraponto volumétrico ao edifício principal.  

A 

E 

A1 

B 

C 

D 
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Na praça central existirá ainda um quinto edifício (Edifício A1) constituído pelas ligações ao 

piso -1 do edifício A e por duas lojas de pequenas dimensões. 

 

O Conjunto Comercial inclui, ainda, um Posto de Abastecimento de Combustível (Edifício E), 

localizado na zona sul do empreendimento. 

 

Em termos comerciais o Conjunto Comercial será constituído por 36 lojas com dimensões 

brutas que variam entre os 42,30m2 e os 2468,00m2 com uma área útil locável total de 

15569,92m2 e uma área bruta locável total de 16681,70m2. Todas as lojas localizar-se-ão ao 

nível do piso 0 organizadas em 6 unidades independentes (edifícios A a E) à exceção da 

Loja 35 que se localiza no piso -1. 

 

Salienta-se que face à solução apresentada em fase de Licenciamento Comercial, a 

solução apresentada no presente Projeto de Execução introduz duas novas frações 

destinadas a comércio/serviços: uma localizada ao nível do piso -1, destinada à instalação 

de um Supermercado (fração 35) e outra (fração 36), localizada junto à entrada do 

empreendimento (Nova Rotunda), destinada à instalação de um Posto de Abastecimento 

de combustíveis – PAC - (gasolina e gasóleo). A inclusão desta nova fração deu, ainda, 

origem à necessidade de reorganização de todas as circulações viárias localizadas a sul do 

edifício principal, incluindo a ligação à Nova Rotunda, o acesso ao estacionamento em 

cave, a redefinição do arruamento de serviço para cargas/descargas e os “esquemas” de 

circulação e de acesso ao Posto de Abastecimento. 

 

Para além destas alterações foi, ainda, criado um acesso em rampa permitindo a 

continuidade do caminho existente que, devido à presente intervenção, havia ficado na 

versão anterior do projeto “truncado” junto à Nova Rotunda. Apesar de parte deste 

arruamento se sobrepor ao caminho existente, ou seja fora do limite do terreno a intervir, o 

requerente compromete-se a executá-lo integralmente e a cedê-lo posteriormente ao 

domínio público, assim como todas as áreas não ocupadas pelas edificações (circulações 

automóveis, baías de estacionamento, passeios, áreas verdes envolventes e demais 

superfícies identificadas na Planta de Cedências) que serão objeto de um Protocolo de 

Cedência a celebrar entre o Requerente e a Câmara Municipal de Silves, onde ficará 

estabelecido que, apesar destas áreas serem cedidas ao domínio público, o requerente se 

compromete a proceder à sua manutenção. 

 

Em termos de organização interna, o edifício A possuirá dois pisos: 
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� O piso -1 (abaixo da cota de soleira) destina-se ao estacionamento coberto de 113 

veículos ligeiros, à implantação de um supermercado (Loja 35), às áreas técnicas, às 

instalações sanitárias públicas e a circulações, sendo de realçar que o acesso de 

utentes do estacionamento até à praça central será feita através de uma passagem 

subterrânea com ligação direta ao edifício A1. Este piso terá a área total de 

6707,70m2.  

� O piso 0 (acima da cota de soleira) destina-se a 23 lojas de grandes e médias 

dimensões. Todas as lojas terão ligação direta (de utentes) ao exterior, existindo, 

ainda, 3 núcleos de circulação de serviço e de acesso aos cais de cargas/descargas 

que servirão todas as lojas deste edifício.  

 

Esta solução permitirá a separação de circulações de serviço das circulações de utentes, ao 

mesmo tempo que garante o acesso permanente das lojas ao exterior, através de acessos 

não-públicos, para todos os efeitos necessários, incluindo o acesso aos 3 núcleos de 

instalações sanitárias de serviço existentes no edifício. Estas circulações de serviço serão, 

ainda, utilizadas como caminhos de evacuação em caso de necessidade. Os 3 cais de 

cargas/descargas localizar-se-ão nas fachadas sul e poente do edifício A, numa área de 

acesso restrito de veículos, sendo as áreas de armazenagem integradas nas respetivas áreas 

brutas das lojas (Área bruta total de armazenagem prevista = 2461,50m2; Área útil total de 

vendas prevista = 11675,00m2).  

 

Os edifícios B, C, D e A2 terão uma organização muito mais simples e no, essencial, serão 

“ocupados” por lojas (lojas 24 a 34) de dimensões mais pequenas: 

� Os edifícios B e C serão constituídos por um único piso destinado a 4 lojas 

(Comércio/serviços) cada um.  

� O edifício D será constituído por um único piso destinado a 1 loja 

(Comércio/serviços).  

� O edifício A1, localizar-se-á na praça central e será constituído por um único piso 

acima da cota. Este edifício será constituído pelas ligações verticais de acesso ao 

aparcamento em cave e às instalações sanitárias do edifício A e ao nível do piso 0 e 

possuirá, ainda, 2 lojas (comércio) de pequenas dimensões. Este edifício terá uma 

ligação direta ao aparcamento em cave através de uma passagem subterrânea à 

qual se acederá através de uma escada e de um elevador. 

 

O edifício E (fração 36) destina-se à instalação de um Posto de Abastecimento (gasolina e 

gasóleo) constituído por 4 postos de abastecimento cobertos, por um posto de atendimento 

e por todas as valências restantes (circulações, 4 tanques enterrados com uma capacidade 
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de 30000L cada, pórtico de preços e ponto de ar/água). As circulações circundantes ao 

Posto de Abastecimento serão consideradas como áreas afetas à fração 36. Todos os 

elementos edificados que constituem esta fração serão executados em estrutura metálica 

recoberta a chapa lacada. 

 

Em termos arquitetónicos o Conjunto Comercial possuirá uma linguagem simples dominada 

pelas coberturas ziguezagueantes do edifício A, pela pala “quebrada” de 

cobertura/sombreamento dos edifícios B a D, pela organização contida das montas e pelo 

revestimento geral dos edifícios. Todas as coberturas serão prolongadas para fora do 

alinhamento das fachadas proporcionando áreas exteriores cobertas junto às montas das 

lojas. Esta solução proporcionará, ainda, um acréscimo de dinamismo ao conjunto através 

da projeção dos triângulos das coberturas para fora dos volumes. As fachadas das lojas 

respeitam todo o mesmo princípio de organização: Uma bandeira lateral e superior para 

afixação da identificação das lojas; uma porta dupla recuada, um elemento de separação 

entre a porta e a montra e uma montra de dimensões generosas à face. Todos estes 

elementos serão contidos por uma moldura saliente que proporcionará um caráter 

individual a cada loja. 

 

Do ponto de vista da relação volumétrica com a envolvente optou-se por uma solução 

arquitetónica que se desenvolve horizontalmente ao longo da paisagem e que não se 

“impõe”, como é normal neste tipo de empreendimentos, de forma marcante ou excessiva 

na zona em que está implantada. Esta opção visa a não descaracterização da típica 

paisagem algarvia circundante, e uma melhor relação do volume construído com o terreno 

em que este se implanta. 

 

Apesar de tudo, foi necessário, devido às exigências do programa e aos requisitos de 

conceção do projeto, proceder a pequenas modelações do terreno, realizadas nas franjas 

em contacto com a nova via de acesso projetada (E.R. 125.11) e junto à via de acesso ao 

interior do empreendimento, de forma a conseguir uma superfície de nível adequada ao 

“encaixe” do edifício no terreno, e a reajustar a inclinação do terreno para que esta se 

aproxime da pendente máxima aconselhável para a construção do parque de 

estacionamento exterior. 

 

No Projeto de Arquitetura apresentam-se vários cortes e alçados que permitem a leitura 

volumétrica do Projeto e a sua implantação. Na figura seguinte apresenta-se uma 

perspetiva 3D do Conjunto Comercial (retirada dos elementos do projeto de arquitetura). 
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Fonte: Projeto de Arquitetura 

Figura 4:4 – Perspetivas 3D do empreendimento 
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A solução a adotar para a construção do edifício em termos de estruturas será, ao nível do 

piso -1, um sistema de pilares, vigas, lajes de cobertura e paredes exteriores em betão e, ao 

nível do piso 0, um sistema misto de pilares e vigas metálicas (perfis) e cobertura revestida a 

painéis sandwich com entradas de luz em telha transparente. Os paramentos verticais 

exteriores são revestidos a painéis sandwich, cor branca (até 3,80m de altura) e em painéis 

de fachada em policarbonato (parte superior das fachadas). 

 

As fundações previstas serão do tipo diretas com sapatas interligadas por lintéis de 

fundação para travamento e apoio às paredes. 

 

Para a implantação do Conjunto Comercial no terreno em causa o projeto prevê a 

necessidade de execução de vários muros em betão, de sustentação de terras. Nas peças 

desenhadas do Volume das Estruturas encontram-se implantados 7 muros tipo, com alturas 

variadas. Na Figura 4:5 apresenta-se um extrato da peça desenhada da implantação dos 

muros onde se assinalam os muros tipo e no Quadro 4:1 as alturas dos muros tipo (sendo 

essas alturas variáveis de acordo com a adaptação ao terreno).  

 

Destacam-se, pela sua maior altura, um muro localizado no interior do empreendimento, na 

zona da entrada (Muro tipo M6, com cerca de 7m de altura) e o muro que será implantado 

na zona do empreendimento mais próxima da EN125/Rotunda de Alcantarilha, que 

abrange uma parte do talude da referida Rotunda de Alcantarilha, que atinge uma altura 

de cerca de 6m, na zona onde será construída a bacias de retenção. Assinala-se, ainda, o 

muro a instalar ao longo de toda a zona oeste do empreendimento que, em alguns casos, 

atinge igualmente alturas de 6m (muro tipo M4). 

  

Quadro 4:1 – Muros de suporte de terras – alturas previstas 

Muro tipo 
Altura  acima da cota de soleira 

(m)  Corte tipo 

M1 2m 

M2 4m 

M3 6m 

M4 6m 

M5 6m 

M6 4m 

M7 2m 

M8 1m 
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Fonte: Extrato do Projeto de Estruturas (representação esquemática dos muros) 

Figura 4:5 – Implantação dos muros de suporte de terras 

 

De um modo geral todas as paredes interiores serão estanhadas para pintar. As paredes das 

instalações sanitárias serão revestidas com material lavável e impermeável. Os pavimentos 

do estacionamento em cave e das lojas, serão executados em betonilha afagada ou em 

material cerâmico, no caso das instalações sanitárias. Os vão exteriores das lojas serão 

executados em vidro laminado 6+6 sem caixilharia com sistema de fixação do tipo “Dorma”. 

A restante caixilharia exterior será em alumínio lacado, cor cinza branca. A caixilharia interior 

será de madeira com acabamento lacado a branco mate. A área afeta ao conjunto 

comercial será delimitada por uma vedação em grelha metálica a executar até à altura 

definida pelos regulamentos. 

 

O projeto de Arranjos Exteriores indica as zonas onde o perímetro é vedado (sul e poente). 

Muro tipo M3 

Muro tipo M1 

Muro tipo M4 

Muro tipo M5 

Muro tipo M7 

Muro tipo M7 

Muro tipo M6 

Muro tipo 
M1/M2 

Muro tipo M1 

Muro tipo M2 

Muro tipo M3 

Muro tipo M4 
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De acordo com informação fornecida pelo projetista, como parte da área exterior do 

empreendimento é pública, a rede eletrosoldada indicada serve sobretudo para demarcar 

as transições entre caminho público/zona verde e posto de abastecimento/terreno vizinho, 

e prevenir acidentes com pessoas ou automóveis em zonas de desnível de terreno. 

 

4 . 6  OC U P A Ç Ã O  P R E V I S T A  

 

Como síntese da ocupação prevista apresentam-se seguidamente o Quadro com as áreas 

de cada loja e o Quadro Sinóptico.  

 

Quadro 4:2 – Áreas Úteis Locáveis e Áreas Brutas Locáveis 
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Quadro 4:3 – Quadro Sinóptico 

 

 

A superfície permeável corresponderá a 51,0% da área total do terreno (21052,70m2) sendo 

que, desta área, cerca de 19% será constituída por áreas relvadas e ajardinadas e a 

restante (81%) será constituída pelos arruamentos e baías de estacionamento que serão 

realizadas com um material não impermeabilizante do solo. 

 

Da presente proposta resulta a criação de uma área de cedência ao domínio público com 

25941,70m2, dos quais 4275,40m2 se destinam à execução de passeios, 10830,70m2 se 

destinam à construção dos novos arruamentos e da nova rotunda (EN125.11) a construir em 

seguimento do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Silves, 6800,00m2 se 

destinam à execução de baías de estacionamento e 4035,00m2 se destinam a espaços 

verdes de utilização pública. 

 

O horário de funcionamento previsto será das 10h00 às 23h00, podendo ser alterado de 

acordo com a gestão da época anual ou festiva. Prevê-se que com a concretização do 

Conjunto Comercial se possam vir a criar cerca de 500 postos de trabalho diretos. 
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4 . 7  IN F R A E S T R U T U R A S  

4.7.1 Abastecimento de Água 

 

A gestão do sistema de abastecimento público de água no município de Silves é partilhada 

pela empresa multimunicipal Águas do Algarve, S.A., entidade gestora do sistema em alta, 

responsável pela captação, tratamento e adução da água, e pela Câmara Municipal de 

Silves, entidade gestora do sistema em baixa, responsável pelo armazenamento e 

distribuição da água.  

 

No local de implantação do empreendimento verifica-se a disponibilidade de rede pública 

de abastecimento de água correspondente a uma conduta que se desenvolve junto à EN 

125, a Norte da área de implantação do empreendimento. No entanto, como a rede neste 

local, não garante condições de abastecimento adequadas, o Proponente acordou com o 

Município de Silves que executaria (e custearia) uma ligação à rede existente a Sul de 

Alcantarilha, desde o Conjunto Comercial até um loteamento junto à N269-1, criando um 

anel e permitindo mitigar as falhas nos picos de consumo.  

 

Tal como referido, a ligação à rede a Sul de Alcantarilha implica a execução de uma 

extensão da rede pública de abastecimento de água. Esta extensão da rede será 

implantado ao longo de um caminho municipal existente que se estende a Sudeste do 

empreendimento, na continuidade da via que dará acesso ao empreendimento, e que liga 

à EN 125-11. 

 

Esta rede será toda em DN315 em vez de DN110, que seria o diâmetro necessário para 

abastecer o Retail. As condutas a serem implantadas serão em PVC PN10, com diâmetro de 

315cm, para ligar à rede existente, com o mesmo diâmetro, sendo os acessórios em ferro 

fundido dúctil (FFD). 

 

O Projeto prevê, ainda, a ligação à conduta localizada junto da EN 125, a ser efetuada 

através da implantação de uma conduta ao longo da futura via de acesso ao 

empreendimento a partir da rotunda de Alcantarilha.  

 

No interior do empreendimento a rede de distribuição de água será em tubagem de PVC 

PN10 e formará uma rede ramificada, sendo implantada ao longo dos arruamentos, de 

preferência nos passeios, em articulação com as restantes infraestruturas, respeitando as 

distâncias mínimas exigidas no regulamento em vigor.  
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Toda a rede foi dimensionada tendo em conta o caudal de ponta e a situação de incêndio. 

A rede de distribuição será em DN110, bem como os ramais dos marcos de incêndio. Os 

ramais das bocas de rega serão em PVC PN10 e terão um diâmetro de 50 mm. Os ramais de 

ligação de cada fração/loja serão em PVC PN10 e terão um diâmetro mínimo de 32mm. 

Todos os acessórios com diâmetro superior a 50 mm serão em ferro fundido. Os acessórios 

com diâmetro igual ou inferior a 50 mm serão em PEAD PN10. 

 

Os marcos de incêndio (derrubáveis) serão colocados nos passeios à frente dos lotes sendo 

abastecidos com tubagens em PVC PN10 de diâmetro 110mm. 

 

Nas zonas onde se prevê caleiras para plantação de árvores serão colocadas bocas de 

rega de passeio, com canhão reto roscado e tubagem de alimentação em PVC PN10 com 

diâmetro comercial de 50mm, ficando a cargo da entidade gestora do parque o 

abastecimento de água em função das espécies arbóreas e/ou herbáceas colocadas. 

 

 

Figura 4:6 – Implantação da conduta para ligação à rede municipal de abastecimento público 
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Fonte: Projeto de execução da ligação às redes de abastecimento (extrato de peça desenhada) 

Figura 4:7 – Pormenor da ligação ao sistema existente de abastecimento de água 

 

 

Fonte: Projeto de execução da ligação às redes de abastecimento (extrato de peça desenhada) 

Figura 4:8 – Pormenor da ligação ao sistema existente de abastecimento de água 

 

Para efeitos da estimativa do consumo de água ao Conjunto Comercial o Projeto 

considerou um valor de 30 L/m2/dia para toda a área de pavimento interior de todas as 

lojas. Considerando as áreas úteis locáveis totais de 15569,2m2, tem-se uma estimativa de 

consumo diário de água de 467076L/dia (467,076m3/dia). 170.482,740m3/ano. 

 

39.30

39.37
39.32
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Segundo os dados constantes do site da empresa Águas do Algarve, o consumo anual de 

água no concelho de Silves em 2015 foi de 7,94% da água fornecida à região do Algarve 

(68.463.071m3), correspondendo a um volume de cerca de 5.439.390,991m3. 

 

O caudal de cálculo atribuído a cada loja foi de 1,10 l/s, a que corresponde duas I.S., um 

lavatório exterior e 4 torneiras de serviço espalhadas pela loja. Para incêndio, foi definido o 

caudal mínimo regulamentar: Interior do edifício - máximo de 4 carretéis em funcionamento 

= 4 x 1,5 = 6 l/s. Exterior - 1 marco de incêndio em funcionamento com 20 l/s. Para os espaços 

verdes foram definidas espécies com o mínimo de manutenção possível, no entanto, foram 

deixados vários pontos de rega para acoplamento de uma mangueira ou aspersor para 

rega das espécies enquanto não estão no seu estado adulto, para além de eventual 

limpeza do pavimento. Foi atribuído um caudal de rega de 0,45 l/s. 

 

4.7.2 Drenagem de Águas Pluviais 

 

Existe uma linha de água de cabeceira na área de implantação do Projeto, muito pouco 

definida na topografia local, onde nunca ocorre escoamento superficial durante 

praticamente todo o ano. Com a construção do empreendimento, esta linha de água será 

intersetada à cota aproximada de 47,77m, ficando com uma extensão total de 

aproximadamente 68m. Para o desvio da linha de água será executada uma valeta de 

plataforma moldada no terreno, em betão armado com 0,10m de espessura, de secção 

triangular, com base 0,30m+0,30m e altura 0,30m, garantindo um escoamento gravítico. 

Para além do caudal proveniente da linha de água, esta valeta também será capaz de 

escoar o caudal pluvial recolhido ao longo do seu percurso.  

 

Para a drenagem das águas pluviais geradas no interior da zona do Conjunto Comercial 

serão implantadas valetas ao longo de toda a extensão dos arruamentos e colocadas 

caixas de receção nas valetas para recolha das águas pluviais nos pontos onde se prevê 

acumulação de água e em cruzamentos e/ou mudança de direção das valetas. A rede de 

coletores será em Polipropileno Corrugado de parede dupla, a ser instalada no eixo da via 

pública, preferencialmente à esquerda dos coletores de esgotos domésticos, no sentido do 

escoamento. 

 

A drenagem das águas pluviais geradas no exterior do Conjunto Comercial, bem como as 

águas pluviais geradas nas redes viárias circundantes, quer na EN125 quer na ER125.11, será 

feita através de uma rede de infraestruturas de drenagem. Todas as águas pluviais 
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recolhidas nos coletores serão encaminhadas para a linha de água referida através de 

manilhas de 1500DIN. 

 

O projeto de drenagem das águas pluviais contempla, ainda, a construção de uma bacia 

de retenção, a localizar entre a Rotunda de Alcantarilha e o Conjunto Comercia (ver Figura 

4:9), destinada à regularização do escoamento pluvial proveniente de: i)duas bocas de 

saída pluviais pertencentes à rede de drenagem da EN125, ii) da linha de água existente 

que atravessa a propriedade e terá de ser desviada, e iii) também do escoamento pluvial 

proveniente das zonas mais altas do Conjunto Comercial.  

 

Atualmente, na zona da futura bacia de retenção existem duas bocas de saída da rede 

pluvial proveniente da EN125 e que descarregam naquele local, que podem ser observadas 

nas fotografias seguintes. 

 

Fotografia 4:1 – PH na zona adjacente à EN125 
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Fotografia 4:2 – PH na zona adjacente à EN125 

 

Fonte: Estudo Hidrológico (extrato de peça desenhada) 

Figura 4:9 – Implantação da bacia de retenção e cortes/perfis transversais 

 
A bacia será superficial, do tipo seco, com uma forma irregular e área em planta de cerca 

de 398m2. A bacia será criada através da execução dos muros de suporte em betão 

armado que fazem a contenção de terras do parque de estacionamento do Conjunto 



EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 
44 

Comercial e da nova estrada ER125.11, para além dos taludes existentes da EN125, 

conforme já ocorre atualmente. O fundo será coberto com 40cm de pedra de enchimento 

sobre manta envolta em rede metálica galvanizada, permitindo infiltrações de água no 

terreno, conforme ocorre atualmente, e assegurando uma diminuição de caudal de água a 

descarregar na rede de coletores. Os taludes que delimitam a bacia deverão manter a 

inclinação existente e o fundo deverá ter uma inclinação mínima de 2,60%, permitindo uma 

altura de água máxima de 1,80m no ponto de cota inferior. O volume máximo de água na 

bacia de retenção será de 445 m3. Por questões de segurança, será garantida uma guarda 

metálica sobre os muros de suporte do parque de estacionamento e da ER125.11, para 

além das guardas de segurança rodoviárias existentes na EN125.  

 

A bacia terá uma descarga de fundo, constituída por uma manilha de betão armado com 

diâmetro nominal de Ø300, que fará a ligação à rede de coletores. A boca de entrada da 

descarga de fundo será constituída por blocos de amarração em betão armado e septo de 

impacto para dissipação de energia e será equipada com grades de ferro.  Existirá também 

uma descarga de superfície que funcionará em situação de emergência, quando for 

excedido o volume máximo de armazenamento. Este caudal excedente será 

posteriormente recolhido pela rede de coletores, juntamente com o caudal da descarga de 

fundo, através de uma caixa de visita. A descarga de emergência será constituída por uma 

manilha em betão armado com diâmetro nominal Ø1500. A rede de coletores em manilhas 

de betão armado descarregará as águas pluviais na continuidade da linha de água em 

terreno natural, cerca de 270m mais à frente. A acompanhar esta descarga será executado 

um dissipador de energia para minimizar a erosão no terreno natural. 
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Fonte: Estudo Hidrológico (extrato de peça desenhada) 

Figura 4:10 – Pormenor da drenagem de águas pluviais na zona exterior do Conjunto Comercial. 

Ligação à drenagem interior. Estruturas de dissipação de energia e Descarga final da linha de água 

existente (manilha de 1500mm) 

 

Para a recolha das águas provenientes da EN125 foi dada continuidade a uma valeta de 

plataforma existente através de uma nova valeta que recolhe todas as águas pluviais 

anteriores e descarrega na bacia de retenção. Na berma do lado esquerdo da ER125.11 foi 

também considerada uma valeta de plataforma, de secção triangular, que permita dar 

continuidade à valeta de plataforma existente na rotunda de Alcantarilha, e assim escoar 

as águas acumuladas nessa rotunda. A nova valeta irá também escoar as águas superficiais 

da ER125.11 e as águas que não infiltrem no terreno natural existente. A valeta será 

executada nos pontos mais baixos dos taludes existentes e taludes formados pela execução 

da ER125.11, será moldada no terreno em betão armado, de secção triangular. Na berma 

do lado direito da ER125.11, será executada uma rede de coletores em manilhas de betão. 
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Esta rede terá a função de drenar as águas pluviais não infiltradas na bacia de retenção, 

para além das águas pluviais recolhidas no Conjunto Comercial e na valeta da berma do 

lado esquerdo. A rede será interrompida no ponto de ligação das descargas anteriores para 

nova infiltração no terreno e dissipação de energia acumulada.  

 

O Projeto prevê um separador de hidrocarbonetos a instalar na zona do Posto de 

Abastecimento, para drenagem das águas pluviais provenientes da laje impermeável das 

ilhas de abastecimento. O separador de hidrocarbonetos terá um volume de 1360 litros, com 

decantador de areias e sólidos a montante, de modo a separar e reter os óleos e 

hidrocarbonetos existentes na água. A jusante do separador de hidrocarbonetos será 

colocada uma caixa de amostragem para controlo das características do efluente, antes 

da ligação à rede pluvial. O Separador de Hidrocarbonetos separa os óleos e gorduras de 

natureza mineral e hidrocarbonetos da água, por diferença de densidade, não separando 

óleos e hidrocarbonetos emulsionados. 

 

 

Fonte: Extrato de peça desenhada do Projeto – Rede de drenagem de águas pluviais interna 

Figura 4:11 – Pormenor do separador de hidrocarbonetos 

4.7.3 Drenagem de Águas Residuais Domésticas 

 

A gestão do sistema de drenagem de águas residuais no município de Silves é partilhada 

pela empresa multimunicipal Águas do Algarve, S.A., entidade gestora do sistema em alta, 

responsável pelo tratamento, e pela Câmara Municipal de Silves, entidade gestora do 

sistema em baixa, responsável pelo transporte das águas residuais. 

 

De acordo com o Projetista existe um coletor de águas residuais junto à Zona Industrial na 

EN125 embora com capacidade insuficiente para a ligação do Conjunto Comercial. Neste 
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contexto, o Proponente acordou com o Município de Silves a execução (e custeio) de uma 

nova rede com cerca de 1,5km, a implantar num caminho municipal existente, na 

continuidade da nova rede viária que dará acesso ao empreendimento. A parte gravítica 

da rede estará à disposição dos munícipes da zona, constituindo um benefício claro para o 

Município.    

 

Os coletores a instalar na rede interna serão em Policloreto de vinilo (PVC) segundo a norma 

NP EN 1329, com união o'ring no próprio tubo, sendo instalada preferencialmente no eixo da 

via pública. Para minimizar os riscos de ligações indevidas de redes ou ramais, deve adotar-

se a regra de implantar o coletor doméstico à direita do coletor pluvial, no sentido do 

escoamento. As caixas de visita serão redondas pré-fabricadas em betão, com 1,00m ou 

1,25m de diâmetro interior, caso a sua profundidade seja inferior ou igual/superior a 2,5m. 

 

As águas residuais produzidos no empreendimento comercial terão de ser inicialmente 

elevadas por meios mecânicos (estação elevatória) - Figura 4:12 - até descarga na primeira 

caixa do troço gravítico (Figura 4:13) e irá terminar numa caixa de visita existente no final do 

referido caminho (Figura 4:14). A caixa existente está indicada a uma profundidade da 

caixa de 1,64m. 

 

Fonte: Projeto de ligação à rede de águas residuais (extrato de peça desenhada) 

Figura 4:12 – Estação elevatória para ligação à rede exterior 
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Fonte: Projeto de ligação à rede de águas residuais (extrato de peça desenhada) 

Figura 4:13 – Pormenor de ligação 

 

Fonte: Projeto de ligação à rede de águas residuais (extrato de peça desenhada) 

Figura 4:14 – Pormenor de ligação 
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Por indicação da Câmara Municipal, todos os troços deverão apresentar o diâmetro 

nominal de DN200, o que sendo também o diâmetro mínimo regulamentar, não houve lugar 

a cálculos de dimensionamento para otimização de diâmetros.  

 

As águas residuais que vierem a ser produzidas no empreendimento serão conduzidas até à 

ETAR de Albufeira Poente. 

 

4.7.4 Gestão de Resíduos 

 

O cálculo da capacidade dos contentores teve como base o Regulamento Municipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana (Regulamento n.º 157/2009), Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, e Decreto-Lei n.º 46/2008, 

de 12 de março. No Projeto de Execução apresentam-se os cálculos efetuados para a 

estimativa das quantidades de resíduos sólidos urbanos indiferenciados e de resíduos sólidos 

urbanos de recolha seletiva suscetíveis de virem a ser produzidos no Conjunto Comercial e a 

capacidade de contentorização necessária, bem como a tipologia de contentores a 

utilizar. O Projeto considera um n.º de “habitantes” estimados de 1350 para as estimativas da 

produção de resíduos sólidos. 

� Resíduos sólidos urbanos indiferenciados: A capacidade dos contentores para 

resíduos sólidos urbanos indiferenciados foi dimensionado para um volume de 

19930,62 L/dia. O Projeto considera a instalação de 11 contentores semienterrados 

de 5000L, com uma capacidade total de 55 000L, e 2 contentores enterrados de 

3000L, colocados no arruamento principal perfazendo assim uma capacidade total 

de 61 000 L. 

� Resíduos sólidos urbanos – recolha seletiva: O Projeto considera a instalação de 3 

Ecopontos no total, 1 contentor semienterrado de 5000L + 2 contentores enterrados 

de 3000L; cada um constituído por 3 contentores (papel e cartão, embalagens e 

vidro) com capacidades totais de: 

- Contentores papel/cartão: 8000 L > 6075 L. 

- Contentores embalagens: 11 000 L > 8100 L. 

- Contentores vidro: 11 000 L > 10125 L. 
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4.7.5 Eletricidade e iluminação 

 

Para a definição da alimentação ao Outlet foi feito um pedido de viabilidade prévio à EDP – 

Distribuição, entidade que detém a concessão de distribuição de energia elétrica no 

concelho, e a quem competirá obter o licenciamento das instalações que constam do 

projeto junto da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). Não se dispõe, ainda, do 

parecer da EDP. O projeto de eletrificação do Outlet inclui: 

� Posto de seccionamento e transformação (PST) 

� Rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (RB) 

� Rede de iluminação pública 

� Chegadas de alimentação aos lotes 

 

O Posto de seccionamento e transformação ou Posto de Transformação de Distribuição (PTD) 

será do tipo pré-fabricado compacto. O equipamento elétrico inclui: Quadro MT, dois 

transformadores de potência em banho de óleo com uma potência de 630 kVA cada 

(potência total de 1260 KVA), encravamentos/acessos, Quadro Geral de Baixa Tensão 

(QGBT), Ligação Transformador QGBT, Ligação da cela MT, outros equipamentos elétricos. 

 

A Rede de distribuição em Baixa Tensão será subterrânea com cabos armados e distribuição 

radial. 

 

A Rede de iluminação pública será do tipo subterrâneo, com cabos armados, com 

derivação em armários de distribuição de IP. Para a definição dos índices de iluminação 

foram tidos em consideração os parâmetros mínimos previstos na Portaria nº 454/2001, de 5 

de maio. De acordo com o cálculo luminotécnico apresentado serão necessários 51 

conjuntos de luminárias L1 De 34W cada, 19 conjuntos de luminárias L2 de 34W e 43 

conjuntos de luminárias L3 de 38W, o que perfaz uma potência necessária de 3147 W. As 

alturas das luminárias variam entre 8m para L1, L3 e L4 e 4m para L2. 

 

Tal como referido anteriormente, na área de implantação do Conjunto Comercial existe 

uma interferência com uma linha MT da EDP (Figura 4:15) que implicará o desmantelamento 

da extensão desta linha área na zona do Conjunto Comercial e a sua substituição por um 

troço enterrado. 
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Fonte:  Projeto de Eletricidade (extrato de peça desenhada) 

Figura 4:15 – Localização da linha aérea e proposta de solução para minimizar a interferência com o 

Conjunto Comercial (extrato do Projeto de Eletricidade) 

 

4.7.6 Telecomunicações e Sistemas de Deteção e Segurança contra Incêndios 

 

As infraestruturas de telecomunicações do Projeto constituem uma ITUR (Infraestruturas de 

Telecomunicações em Loteamentos, Urbanizações e Conjuntos de Edifícios) Pública, em 

cumprimento da obrigatoriedade de construção de infraestruturas de telecomunicações 

públicas nos loteamentos, situados em áreas públicas, as quais são obrigatoriamente 

constituídas por tubagem.  

 



EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 
52 

O Conjunto Comercial contempla, assim, a criação de infraestruturas de telecomunicações 

na generalidade da área comercial e de projeto específico para o edifício destinado ao 

Posto de Abastecimento. 

 

A rede de condutas é constituída por um conjunto de tubos, câmaras de visita e caixas 

interligadas entre si, destinadas a assegurar a passagem das redes de cabos de pares de 

cobre, cabos coaxiais e F.O. quer para a rede de assinante, quer para a rede de 

Distribuição ou Interligação que vier a ser definida pelo Operador. A arquitetura da rede de 

condutas é definida de acordo com os arruamentos, percursos possíveis e contempla os 

pontos de acesso das tubagens, bem como as entradas e saídas da rede de condutas 

principal dos arruamentos. Será interligada a rede de condutas principal aos apoios de 

telecomunicações existentes. 

 

O Conjunto Comercial dispõe de um Projeto de Segurança contra Risco de Incêndios (SCIE) 

para a generalidade da área comercial e de um sistema de deteção e alarme contra 

incêndios específico para o Posto de Abastecimento de Combustível (Edifício E). 

 

Para o Posto de Abastecimento de Combustível foi, ainda, projetado:  

� Sistema de videovigilância: Os sistemas deverão efetuar a gravação e visualização 

em tempo real da edificação, de tal forma que sejam tomadas as medidas 

necessárias à salvaguarda e proteção dos seus bens materiais. O sistema de 

videovigilância do posto foi executado por ser obrigatório ao abrigo da Lei 34/2013 

de 16 de Maio. 

� Sistema de deteção e alarme contra intrusão (SDI). O SDI deverá ser desenvolvido 

segundo a tecnologia endereçável de deteção de intrusão, com características 

para uma fácil instalação e utilização. 

 

Refere-se que os sistemas de alarme contra intrusão e videovigilância apenas são 

obrigatórios para o Posto de Abastecimento. 
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4 . 8  T R Á F E G O ,  AC E S S O S ,  C I R C U L A Ç Õ E S  E  E S T A C I O N A M E N T O  

4.8.1 Acessos e circulação interna e estacionamento 

  

O interior do empreendimento é, em termos viários, constituído por uma série de vias de 

duplo sentido, localizadas a norte e a nascente empreendimento, que servem as áreas de 

estacionamento exterior (com uma capacidade de 522 veículos ligeiros, sendo 6 destes 

para mobilidade condicionada) e o estacionamento interior coberto (com uma 

capacidade de 113 veículos ligeiros, sendo 4 destes para mobilidade condicionada). O 

número total de estacionamentos para ligeiros será de 635, sendo 10 destes para 

mobilidade condicionada (numa razão de 4 lugares de estacionamento por cada 74,72m2 

de área útil de vendas excluindo os lugares de estacionamento para mobilidade 

condicionada) ao qual acresce 5 lugares de aparcamento para viaturas pesadas. 

 

A circulação de veículos pesados no interior do empreendimento realizar-se-á através de 

uma via de acesso reservado com 7,00m de largura cujo “remate” norte, localizado junto à 

fachada poente do Edifício A, será constituído por uma rotunda de reversão de marcha 

com as dimensões (diâmetro e largura da via com 10,5m) necessárias à execução da 

reversão da marcha com camiões TIR. Ao longo desta via de serviço existirão 4 lugares de 

aparcamento para veículos pesados (numa razão de 1 lugar de estacionamento para 

veículos pesados por cada 492,30m2 de área bruta de armazenagem prevista). 

 

Existem áreas de carga/descarga, localizadas junto às fachadas sul e poente do edifício A, 

cujo acesso se realizará através de um arruamento de acesso restrito que por sua vez possui 

ligação direta à rotunda da E.R. 125.11. 

 

4.8.2 Acesso exterior ao empreendimento  

 

O acesso rodoviário ao interior do empreendimento será realizado por intermédio de uma 

nova via, denominada por E.R. 125.11 projetada e por intermédio de uma rotunda com 30m 

de diâmetro. Com esta solução pretende-se que o fluxo rodoviário nos acessos ao interior do 

empreendimento não colida ou contribua para o aumento dos conflitos rodoviários na área 

envolvente.  
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A E.R. 125.11 será ligada à Rotunda de Alcantarilha e prevê-se que, num futuro próximo, 

possa vir a constituir-se como uma ligação entre a Rotunda de Alcantarilha e Armação de 

Pêra.  

 

Foi já entregue na IP, SA o projeto desta ligação (embora esta entrega tenha ocorrido antes 

das alterações finais do traçado), aguardando-se parecer formal desta entidade. A nova 

rotunda, o caminho sul e qualquer ampliação da rede viária nesse troço terão caráter 

camarário.  

 

4.8.3 Tráfego induzido 

 

Foi elaborado pela ENGIMIND – Consultores em Transporte e Mobilidade, o Estudo de 

Tráfego, Circulação e Estacionamento associado ao Conjunto Comercial (que se apresenta 

no Anexo 1.2 – Estudo de Tráfego). O Estudo de Tráfego teve com objetivos avaliar o 

impacte decorrente do funcionamento do empreendimento sobre a rede viária na sua 

envolvente direta, em termos de tráfego rodoviário e de estacionamento e providenciar 

estimativas de tráfego para a avaliação dos impactes no ambiente. 

 

O modelo de tráfego foi desenvolvido através do VISUM, programa pertencente ao software 

de modelação e planeamento de tráfego da PTV – Planing Transport Verkehr AG 

(http://www.ptvgroup.com).. 

 

Para efeitos do cumprimento do DL n.º 9/2007 de 17 de janeiro e do DL n.º 146/2006 de 31 de 

julho, que transpõem a Diretiva n.º 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 

de junho relativa à gestão de ruído ambiente, serão ainda estimados e apresentados os 

valores de tráfego nos seguintes períodos: i) Período diurno - entre as 07h e as 20h; ii) Período 

do entardecer - entre as 20h e as 23h; iii)Período noturno - entre as 23h e as 7h.  

 

As estimativas de tráfego refletem quer o aumento de tráfego gerado pela construção e 

pleno funcionamento do novo empreendimento, quer o crescimento natural de tráfego. 

 

A geração de tráfego pelo empreendimento foi calculada com recurso a índices de 

geração de viagens constantes na bibliografia internacional recomendada, o Manual Trip 

Generation, do Institute of Transportation Engineers tendo em conta os usos previstos 

associados à futura área comercial, distinguindo-se o supermercado, o posto de 

abastecimento da restante área comercial. Foram analisados os períodos mais críticos de 
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procura, isto é, a hora de ponta da tarde de um dia útil (HPT-DU) e a hora de ponta da tarde 

num sábado (HPT-Sáb) considerando os seguintes horizontes temporais:  

� 2017 (situação atual),  

� 2018 (ano base) e  

� 2028 (ano horizonte de projeto, correspondente a 10 anos após o ano base), nos 

cenários com e sem empreendimento. 

 

De forma sintética, estima-se que empreendimento venha a ter uma geração de 352 

veículos a entrar e 392 veículos a sair na HPT-DU. Já na HPT-Sáb estima-se uma geração de 

653 veículos a entrar e 598 veículos a sair (os valores correspondem a unidades de veículos 

ligeiros equivalentes (uvl) em que 1 veículo pesado equivale a 2 uvl). 

 

Nos quadros seguintes apresentam-se os volumes de tráfego estimados na HPT-DU e HPT-Sáb 

para o ano base (2018) e para o ano horizonte de projeto (2028), no cenário com 

empreendimento, bem como as matrizes O/D respetivas, tendo em conta o zonamento 

adotado. 

 

Quadro 4:4 – Matriz O/D 2018 na HPT-DU – Com empreendimento (uvl/h) 
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Quadro 4:5 – Matriz O/D 2028 na HPT-DU – Com empreendimento (uvl/h) 

 

 

Quadro 4:6 – Matriz O/D 2028 na HPT-DU – Com empreendimento (uvl/h) considerando a cenário de 

construção da ER125-11 até Armação de Pera 

 

 

4 . 9  A R R A N J O S  E X T E R I O R E S  

 

Na integração paisagística e áreas verdes deu-se especial importância à conceção dos 

arranjos exteriores onde se incluem as zonas verdes, as zonas pedonais, as zonas de lazer, as 

circulações automóveis e as baías de estacionamento, de maneira a que todos estes 

espaços exteriores funcionassem, simultaneamente, como: 

� Complemento lúdico e agradável aos serviços prestados pelo Conjunto Comercial; 

� Espaços de apoio logístico ao edifício (nomeadamente no estacionamento e nas 

zonas de carga e descarga) corretamente inseridos na paisagem e funcionais; 
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� Um elemento de enquadramento paisagístico da proposta que promova a correta 

relação entre o edifício e a envolvente. 

 

As zonas verdes serão maioritariamente constituídas por áreas relvadas, áreas de herbáceas 

e áreas de arbustos e as espécies arbóreas escolhidas serão as mais apropriadas às 

condições climatéricas do Sul de Portugal e ao empreendimento em concreto, como por 

exemplo as laranjeiras e as oliveiras. Toda a área do estacionamento será protegida da 

exposição solar direta por intermédio da plantação de tipuanas em caldeiras, localizadas 

no eixo central das baías de estacionamento e especialmente concebidas para o efeito.  

 

O presente projeto pretende enquadrar espaços públicos de lazer e lojas com vista de rua. 

A clareira principal será um local maioritariamente de caráter pedonal. Os veículos ligeiros 

irão circular em marcha lenta e o transeunte estará protegido pela vegetação e pelos 

veículos estacionados. Estes estabelecem uma barreira visual que dificulta a visualização 

das lojas em pontos diferentes da clareira.  

 

Daí se ter optado por colocar vegetação maioritariamente arbustiva e subarbustiva, sendo 

pontualmente marcada pela existência de espécies de porte arbóreo. Para esta zona 

propõem-se espécies autóctones como a tamargueira (Tamarix africana), de componente 

arbórea mas conferindo meia sombra devido à copa semitransparente, alecrim (Rosmarinus 

officinalis) e rosmaninho (Lavandula stoechas ‘Alba’), e também lantana-rasteira (Lantana 

montevidensis) para compor o estrato subarbustivo. 

 

No parque de estacionamento público, tendo em conta a área reduzida das caldeiras, é 

proposta uma composição de pilriteiros (Crataegus monogyna) e ligustros (Ligustrum 

lucidum ‘Variegata’), sendo árvores de pequeno porte adaptadas à dimensão das 

caldeiras. Nos limites laterais do estacionamento nas placas centrais, propõe-se a plantação 

de palmitos (Chamaerops humilis). 

 

Nos muros laterais da escada principal de acesso público ao Conjunto Comercial, propõe-

se a plantação de vinha virgem (Parthenocissus tricuspidata), que proporciona cor e textura 

ao local. 

 

A bordadura em solo seco é constituída por uma matriz paisagística composta por sobreiros, 

azinheiras (Quercus ilex spp. rotundifolia) e alfarrobeiras (Ceratonia siliqua), isoladas ou em 

grupos, sobre prado de sequeiro. Dos 6 indivíduos da espécie Quercus suber será mantido o 

indivíduo adulto e será proposta a transplantação dos restantes indivíduos para as zonas 
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indicadas nas peças desenhada. Pontualmente propõe-se a existência de aroeiras (Pistacia 

lentiscus) e carrascos (Quercus coccifera), de crescimento livre, cujo indivíduo já existente se 

pretende manter. A modelação destes estratos confere ou não transparência visual, 

dependendo da zona onde o utilizador se encontra.  

 

Junto ao muro de suporte de terra para o parque de estacionamento do arruamento 

interno, propõe-se a plantação de madressilva-das-boticas (Lonicera periclymenon), 

espécie autóctone e aromática. Junto ao muro de suporte de terra para a zona de 

circulação do arruamento interno, propõe-se a plantação de vinha-virgem. 

 

A bordadura em solo húmido (na proximidade da linha de água) é constituída por pilriteiros 

e loureiros (Laurus nobilis), existindo apenas uma alfarrobeira na proximidade da bacia de 

retenção. A colocação destas árvores tem como objetivo ajudar na drenagem das águas 

pluviais e abastecer os lençóis freáticos, evitando a erosão do solo. 

 

A norte não é proposta nenhuma intervenção, pois trata-se da área de proteção à E.N.125, 

mantendo-se a vegetação existente no local. A componente arbórea proposta pressupõe 

que as copas de um indivíduo adulto não ultrapassem o limite do terreno. 

 

A faixa de proteção existente entre o empreendimento e uma habitação existente a poente 

será preenchida por uma cortina arbórea constituída por espécies autóctones ou locais 

(alfarrobeiras, amendoeiras e oliveiras) com uma concentração arbórea superior a 60% da 

área da faixa de proteção e uma altura que garantam a privacidade visual dos habitantes. 

 

Descrevem-se seguidamente as principais tipologias de intervenção: 

� Estrutura arbórea: A estrutura arbórea principal constitui a unidade estrutural do 

espaço. A sua composição foi pensada para dotar o espaço de vários pontos de 

sombra, sem no entanto entrar em conflito com as zonas comerciais. A maioria das 

árvores propostas produz flor e fruto, proporcionando alimento para insetos e aves. 

Junto à linha de água, os maciços arbóreos destinam-se a mitigar o efeito da 

evapotranspiração na época estival. No Inverno, a mesma zona terá uma leitura 

mais transparente. 

� Estrutura Arbustiva, subarbustiva e herbácea vivaz: Os maciços arbustivos, 

subarbustivos e herbáceos vivazes formam massas de volume, de enchimento, de 

revestimento e de remate. Constituem situações muito favoráveis de orla e habitat 

mas não permitem o uso recreativo direto, desempenhando sobretudo funções de 

enquadramento, barreira e estimulação sensorial e ecológica. As espécies a integrar 
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esta tipologia são espontâneas e cultivadas de provado desempenho adaptativo na 

região, com especial destaque para as espécies ornamentais compatíveis com os 

espaços públicos urbanos. Será interessante referir que espécies como o alecrim e o 

rosmaninho atraem insetos, e o pilriteiro e a vinha-virgem atraem as aves. 

� Prado de sequeiro: O prado de sequeiro está concebido para acolher utilização e 

suportar pisoteio, para estabelecer contraste entre as unidades de volume e para 

facilitar o esforço de manutenção. Trata-se de uma mistura composta por 50% 

Festuca rubra rubra (com sistema radicular extenso e profundo, é ideal para a 

fixação de terrenos), 47% Festuca ovina duriúscula (de pequena dimensão e com 

crescimento lento, é ideal para misturas de baixa manutenção) e 3% de flores 

campestres, de várias tonalidades e com altura aproximada de 40 cm. 

� Pavimentos:  

- Os caminhos pedonais são revestidos a pavé 20x10x8 e guia de betão, com o 

posicionamento definido nas peças desenhadas. As passadeiras no arruamento 

são marcadas com cubo de basalto 11x11. 

- O estacionamento dos veículos ligeiros do Conjunto Comercial é revestido a 

cubo de calcário 11x11 com delimitação a meio-fio de betão. O arruamento de 

acesso aos lugares de estacionamento, o arruamento interno e o posto de 

abastecimento também são revestidos a cubo de calcário 11x11. 

- O arruamento principal, com acesso ao parque de estacionamento dos utentes, 

ao estacionamento subterrâneo, ao arruamento interno e ao posto de 

combustível, é em betuminoso. 

� Equipamentos e mobiliário urbano: Na clareira central teve-se o cuidado de não 

colocar nenhum elemento para possibilitar a colocação de estruturas temporárias 

de recreio, associadas a eventos do Conjunto Comercial. Os bancos e papeleiras 

(de resíduos sólidos urbanos e ecoponto) localizam-se próximo das zonas arbustivas 

para proporcionar um ambiente recatado para descanso. Propõe-se também a 

instalação de bancos, associados a elementos arbóreos para criação de sombra, na 

plataforma do Conjunto Comercial (cota 40.50), que permitem uma vista 

panorâmica sobre o parque de estacionamento e zona envolvente. Junto ao 

estabelecimento de restauração não é proposto nenhum tipo de mobiliário urbano 

pois pressupõe-se que a cadeia alimentar que aí se instalar possua já mobiliário de 

exterior associado à marca. 

 

Toda a área afeta ao conjunto comercial será delimitada por uma vedação em grelha 

metálica a executar até à altura definida pelos regulamentos. No Anexo 1.1 apresenta-se a 

Planta dos Espaços Verdes à escala de projeto. 
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Figura 4:16 – Extrato da planta de espaços verdes  e perfis  
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Figura 4:17 – Cortes  
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4 . 1 0  CA R A C T E R I Z A Ç Ã O  D A S  FA S E S  D O  P R O J E T O :  A T I V I D A D E S ,  

M A T E R I A I S  A  U T I L I Z A R ,  E F L U E N T E S ,  R E S Í D U O S  E  E M I S S Õ E S  

4.10.1 Fase de construção 

4.10.1.1 Principais atividades 

 

Durante a fase de construção as principais ações ou atividades com relevância ambiental 

serão, de forma sintética, as seguintes: 

 

Implantação do estaleiro (incluindo as atividades de montagem, manutenção e 

desmontagem) 

 

A localização efetiva do estaleiro da empreitada de construção será responsabilidade do 

Empreiteiro a quem venha a ser adjudicada a obra, devendo ser respeitadas as restrições 

constantes do EIA. A seleção do local por parte do empreiteiro terá, contudo, que ser 

previamente aprovada pelo Dono de Obra, e respeitar a legislação em vigor, bem como 

cumprir as especificações do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da Empreitada 

(que se propõe que seja elaborado pelo Empreiteiro que vier a ser responsável pela 

empreitada) tal como referido no capítulo 7 – Medidas de Minimização. 

 

Definição dos acessos á zona da obra e ao estaleiro 

 

O Empreiteiro deve definir os acessos a utilizar para a obra. No capítulo 7 – Medidas de 

Minimização propõe-se a elaboração de um Plano de Acessos a respeitar no acesso à obra.  

 

Limpeza e desmatação do terreno 

 

A limpeza e desmatação do terreno incluirá o abate de árvores e arbustos e a criação de 

depósitos temporários para posterior utilização de terra vegetal e o transporte de materiais 

sobrantes a destino final adequado. Todos os materiais resultantes das atividades da 

desmatação, limpeza e desenraizamento, assim como todos os restos ou detritos 

provenientes destas operações, deverão ser eliminados de acordo com a legislação em 

vigor, assegurando o seu encaminhamento para destino final adequado. 
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Preparação e realização de transplante de especímenes arbóreos 

 

Dos 6 indivíduos da espécie Quercus suber identificados no local, o projeto prevê a 

manutenção do indivíduo adulto e a transplantação dos restantes indivíduos para as zonas 

indicadas nas peças desenhadas. 

 

Demolições 

 

Prevê-se a demolição de uma construção de pequena dimensão com um piso acima do 

solo, totalmente independente e sem paredes de meação com outras construções, 

prevendo-se que a demolição (que será executada através de meios mecânicos e manuais 

relativamente ligeiros) não se deverá revestir de muita dificuldade. Os resíduos resultantes 

deverão ser removidos e depositados em local devidamente licenciado para o fim. Em 

posição adjacente à casa existe uma cisterna que terá que ser igualmente demolida. 

 

 

Fotografia 4:3 – Casa a demolir e cisterna anexa (à direita) 
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Figura 4:18 – Localização da casa a demolir e cisterna na área do Conjunto Comercial 

 

Desmantelamento de linha de MT existente/Enterramento da linha nova 

 

Tal como referido anteriormente, existe uma linha de média tensão da EDP que atravessa a 

área de intervenção.  

 

O projeto de eletrificação prevê a remoção da cablagem aérea na extensão que 

sobrepassa a área de intervenção, bem com a remoção dos apoios de betão que se 

encontram implantados na área, tendo em vista o enterramento desta extensão da linha. O 

projeto prevê, ainda, a construção de novos apoios junto ao caminho sul para que a linha 

daí para a frente possa continuar a ser aérea.   
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Fotografia 4:4 – Vista sobre linhas de MT da EDP 

 

 

Movimentos de terras (escavações e aterros), incluindo transporte de terras sobrantes para 

destino final adequado e obtenção e transporte de materiais desde áreas de empréstimo 

 

De uma forma geral as atividades que implicarão movimentação de terras serão: 

� Escavações e aterros para colocação das plataformas de construção à cota de 

trabalho e posteriormente às cotas finais de Projeto. 

� Escavação para as fundações do edificado e das caves;  

� Escavações para abertura de valas para colocação de infraestruturas/fecho das 

valas (rede interna e ligação externa às redes existentes); 

� Escavação/aterro para a construção da via de acesso exterior 

� Preparação dos pavimento das zonas de circulação e via de acesso exterior. 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se um resumo dos volumes de escavação e aterro 

previstos para a concretização do empreendimento. 
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Quadro 4:7 – Movimentações de terras (Conjunto Comercial - à cota definida pelo projeto de 

arquitetura) e Estrada Exterior de Acesso) 

Componente do Projeto Escavação (m3) Aterro (m3) Sobrantes (m3) 

Conjunto Comercial 86404,1 45801,99 +40602,11 

Rede viária 61,07 11673,44 -11612,4 

Total 86465,17 57475,43 +28989,74 

 

Quadro 4:8 – Movimentações de terras (por especialidade) 

 

Escavação 

(m3) 

Leito de areia para 

assentamento de 

tubagens 

Enchimento da 

vala 

(m3)/aterro 

Material 

sobrante (m3) 

Outras componentes do Projeto 

Drenagem de águas pluviais 2550 1530 1020 2040 

Drenagem de águas residuais 

domésticas 
620 370 250 494 

Estabilidade e fundações 3299,7 -- 46,40 3253,30 

Estabilidade e fundações (Posto de 

Abastecimento) 
66 -- 19,80 46,40 

Total 6535,7 1900 1336,2 +5833,7 

Ligações externas a redes de infraestruturas 

Ligação à rede de águas residuais 

no exterior  
763 227 515 400 

Ligação à rede de abastecimento 

de água no exterior 
1440 192 1248 480 

Total 2203 419 1763 +880 

  

De acordo com o Projeto, os volumes específicos para cada especialidade, vão ocorrer 

após o Conjunto Comercial estar implantado às cotas definidas. Dependendo do local de 

depósito dos volumes sobrantes, estes poderão ser reaproveitados de umas especialidades 

para as outras, mas tal consideração não é possível definir com exatidão em fase de 

projeto. Dependerá sempre do planeamento de execução de obra por parte do 

Empreiteiro/Fiscalização.  

 

Criação das acessibilidades e rede viária interna e infraestruturas 

� Execução das redes enterradas de acordo com o arranjo geral projetado no interior 

do perímetro e nas ligações às redes existentes. 

� Construção de acessos rodoviários e rede de caminhos e arruamentos internos e 

pavimentação. 
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Construção dos edifícios 

� Construção civil - Execução de cofragens e armaduras, betonagem e descofragem 

� Trabalhos de alvenaria, de reboco/estuque, carpintaria de limpos, serralharia e 

montagem de envidraçados; 

� Instalação e montagem de sistemas técnicos e equipamentos nos edifícios; 

� Instalações elétricas; 

� Construção do Posto de Abastecimento de Combustível; 

� Execução de pinturas e revestimentos; 

� Acabamentos (interiores e exteriores);  

 

Arranjos paisagísticos 

� Execução de arranjos exteriores  

� Instalação de vedação 

 

Desmantelamento das zonas de estaleiros 

� Desmantelamento das áreas de estaleiro e de eventual depósito de materiais e 

recuperação dos locais.  

 

4.10.1.2 Materiais a utilizar 

 

A concretização física do Projeto far-se-á com recurso a processos construtivos e materiais 

correntes. A listagem detalhada das quantidades e tipo de materiais a empregar encontra-

se nos Mapas Resumo de Quantidades dos vários volumes do Projeto. Listam-se 

seguidamente alguns dos materiais a utilizar: 

� Betão pronto e betão pronto; 

� Alvenaria, cimento, ferro, madeira, brita, areia, aço, tijolos; 

� Tubagens de vários materiais e diâmetros; 

�  Elementos metálicos, materiais de serralharias: guardas metálicas, grades metálicas, 

etc; 

�  Cabos diversos, tinta, entre outros  

� Equipamento eletromecânico; 

� Materiais para pavimentação 

� Como em qualquer obra, prevê-se a utilização de substâncias perigosas (óleos, 

lubrificantes, etc); 

� Consumo de água (provavelmente através de camiões cisterna/rede de 

abastecimento público).  
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� Espécies vegetais e mistura de sementes e demais materiais necessários para a 

integração paisagística. 

 

Os consumos energéticos durante a fase de construção estão relacionados com a eventual 

utilização de eletricidade para iluminação da área de trabalho e funcionamento dos 

equipamentos e com combustíveis, essencialmente gasóleo, para o funcionamento dos 

veículos e maquinaria de apoio à obra. 

 

4.10.1.3 Efluentes, resíduos e emissões 

 

Durante a fase de construção assistir-se-á essencialmente à produção de águas residuais, 

resíduos, emissões gasosas e ruído e vibrações, associados às atividades de construção.  

Salienta-se que os efluentes, resíduos e emissões expectáveis de serem gerados durante a 

fase de construção serão distintos dos que serão gerados na fase de exploração do 

empreendimento, refletindo as diferenças entre as atividades geradoras desses efluentes, 

resíduos e emissões que ocorrerão nessas fases.  

 

Águas residuais 

Durante a fase de construção será expectável a produção de águas residuais domésticas 

nas instalações sociais do estaleiro que vier a ser instalado, nomeadamente no que se refere 

às instalações sanitárias e cantinas. O destino destas águas residuais deverá ser 

prioritariamente a rede pública existente. Caso tal não seja possível, dever-se-á prever a 

instalação de estruturas amovíveis para a recolha das águas residuais geradas e transporte 

a destino final adequado, de forma a assegurar a ausência de descargas no meio recetor.  

 

As eventuais operações de revisões e manutenção da maquinaria utilizada na obra e 

veículos ligeiros, deverão ser realizadas fora do estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas, 

por forma a evitar a produção de efluentes líquidos contaminados com hidrocarbonetos. 

 

Emissões atmosféricas 

Durante toda a fase de construção será expectável a emissão de poluentes atmosféricos 

em consequência das próprias atividades de construção, nomeadamente: 

� Poeiras resultantes das operações de escavação para abertura de fundações, das 

demolições das estruturas edificadas e pavimentadas presentes no local, da circulação 

de veículos de apoio à obra sobre os caminhos e vias não pavimentadas, transporte de 

materiais e pela própria ação erosiva do vento sobre superfícies de solo expostas.  
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� Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria na circulação pelos locais em 

obra. Os principais poluentes emitidos serão aqueles tipicamente associados a emissão 

de gases de combustão, tais como, o monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto 

(NOx), dióxido de enxofre (SO2) e compostos orgânicos voláteis (COV).  

 

No capítulo 6.8 apresenta-se a análise dos impactes sobre a qualidade do ar durante a fase 

de construção. 

 

Ruído e vibrações 

As atividades de construção envolvem normalmente diversas operações ruidosas, 

nomeadamente a utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados em operações 

de desmatação, escavação e terraplenagem e respetivo transporte dos materiais, 

demolições e operações de betonagens ou a própria circulação de veículos associados às 

obras.  

 

As principais fontes de ruído serão, previsivelmente, provenientes dos seguintes 

equipamentos principais: 

� Martelos pneumáticos, 

� Martelo hidráulico da retroescavadora e retroescavadora, 

� Compressores 

� Betoneiras, 

� Camiões de transporte de materiais. 

 

Estas atividades são suscetíveis de incrementar os níveis de ruído nas zonas envolventes ao 

local em obra.   

 

No capítulo 6.10 apresenta-se a análise dos impactes sobre o ambiente sonoro durante a 

fase de construção. 

 

Resíduos sólidos 

Durante a fase de construção haverá lugar à produção de resíduos sólidos em resultado de 

várias atividades de construção. De uma forma geral a tipologia de resíduos suscetível de 

virem a ser produzidos durante a fase de construção do empreendimento poderá incluir: 

 

� Resíduos sólidos urbano ou equiparáveis: correspondendo a resíduos produzidos nas 

instalações sociais do estaleiro; 
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� Resíduos vegetais (resíduos biodegradáveis – LER – Lista Europeia de Resíduos - 20 02 01) 

provenientes de limpeza e desmatação dos terrenos, bem como do abate de árvores 

nas zonas a construir.  

� Resíduos de construção e demolição suscetíveis de virem a ser originados pela 

demolição da edificação existente, nomeadamente no que se refere há categorias LER 

17 01 – betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, 17 02 – madeira, vidro e 

plástico e 17 04 - Metais. Este tipo de resíduos será igualmente produzido na sequência 

dos trabalhos de construção.  

� Produtos de escavação, previsivelmente não contendo substâncias perigosas: as 

movimentações de terras darão origem a produtos de escavação, previsivelmente não 

contendo substâncias perigosas - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (LER 17 05 

04). Parte destes produtos serão parcialmente utilizados na própria obra mas outra parte 

poderá ter que ser conduzida a destino final adequado. 

� Resíduos com características de perigosidade: a utilização e a manutenção da 

maquinaria afeta às obras poderá dar origem à produção de resíduos com 

características de perigosidade como: 

- Óleos usados - LER 13 02 05(*) 

- Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, 

contaminados por substâncias perigosas - LER 15 02 02(*). 

- Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas - 15 

01 10 (*). 

- Eventuais materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto. 17 

06  

� Outros resíduos associados aos trabalhos de construção: 

- Resíduos de betão e de lamas de betão – LER 10 13 14; 

- Embalagens de plástico e metal - LER 15 01 02 e LER 15 01 04. 

- Sucata diversa - LER 16 01 17 e LER 16 01 18. 

- Madeiras - LER 17 02 01; 

- Mistura de resíduos de construção e demolição não contendo substâncias perigosas 

– LER 17 09 04. 

 

A responsabilidade do encaminhamento dos resíduos para entidades licenciadas será do 

Empreiteiro a quem vierem a ser adjudicadas as empreitadas.  

 

No capítulo 6.12 apresenta-se a análise dos impactes sobre a gestão de resíduos durante a 

fase de construção. 
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4.10.2 Fase de exploração 

4.10.2.1 Principais atividades 

 

Na fase de exploração prevê-se que venham a ocorrer as seguintes ações ou atividades: 

� Presença física dos edifícios e das infraestruturas; 

� Utilização do espaço pelos futuros utentes de acordo com o horário de funcionamento 

previsto; 

� Afluxo de visitantes (geração de tráfego). Circulação de veículos no interior da área de 

intervenção e para aceder à rede viária exterior; 

� Afluxo de pessoas para abastecimento de combustível no Posto de Abastecimento; 

� Atividades de cargas e descargas por parte dos fornecedores no abastecimento às lojas 

e espaços de restauração; 

� Manutenção de redes de infraestruturas; 

� Manutenção dos edifícios e dos sistemas técnicos e equipamentos neles instalados; 

� Gestão de resíduos; 

� Manutenção de espaços verdes (incluindo eventuais regas) e áreas exteriores (incluindo 

rede de drenagem superficial, rede viária e estacionamentos). Cabe referir que a 

definição das espécies a utilizar no projeto de arranjos exteriores seguir orientações 

gerais do município de Silves, no que respeita à necessária adaptação às condições 

climáticas da área onde se localiza o empreendimento, tendo-se procurado selecionar 

espécies adaptadas às condições locais, nomeadamente com reduzida necessidade 

de rega, e minimizar as áreas de relva, para diminuir a quantidade de água a consumir 

no empreendimento. Mais se refere que o projeto dos arranjos exteriores não contempla 

projeto de rega propriamente dito, tendo o projeto considerado ários pontos de rega 

para futuro acoplamento de uma mangueira ou aspersor para rega das espécies, para 

eventuais situações em que a mesma venha a ser necessária,  

 

4.10.2.2 Materiais e energia 

 

Durante a fase de exploração do Conjunto Comercial assistir-se-á, essencialmente, ao 

consumo de produtos químicos e água, ao consumo de energia e à 

armazenagem/distribuição de combustíveis fósseis (gasolina e gasóleo) no Posto de 

Abastecimento: 

� No que respeita a produtos químicos será expectável a utilização de produtos de 

higiene e limpeza (detergentes) na manutenção dos espaços interiores, fertilizantes e 
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adubos para manutenção dos espaços verdes e eventualmente óleos, solventes e outros 

produtos que possam ser utilizados em atividades de manutenção. O abastecimento de 

veículos no Posto de Abastecimento implicarão operações de transfega de gasolina e 

gasóleo, e o seu armazenamento no local. 

� Os consumos de água na fase de exploração incluirão: água de abastecimento para 

consumo humano ,água para incêndios e água para rega. A água de abastecimento 

ao empreendimento e para rega será proveniente da rede pública municipal da CM de 

Silves. Os consumos de água no Conjunto Comercial foram definidos tendo em conta a 

natureza da ocupação prevista. De acordo com o projetista, e tal como referido 

anteriormente, considerou-se um valor de 30 L/m2/dia para toda a área de pavimento 

interior de todas as lojas. Considerando as áreas úteis locáveis totais de 15569,2m2, tem-

se uma estimativa de consumo diário de água de 467076L/dia (467,076m3/dia). 

170.482,740m3/ano o que corresponderia, grosso modo a cerca de 3% do volume de 

água distribuída no concelho de Silves no ano de 2015.  

� Durante a fase de exploração o normal funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais e equipamentos implicará necessidades energéticas que serão satisfeitas 

através do consumo de eletricidade fornecida através da rede de distribuição existente. 

A área de intervenção será alimentada a partir da rede de distribuição local, prevendo-

se a construção de um Posto de Transformação de Distribuição (PTD) que contempla 

dois transformadores com uma potência de 630 kVA cada (potência total de 1260 KVA. 

 

4.10.2.3 Efluentes, resíduos e emissões 

 

Durante a designada fase de exploração do empreendimento é previsível a produção de: 

 

Águas residuais e águas pluviais 

 

Incluem-se as águas residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias e das 

atividades de restauração, que serão drenadas para a rede pública existente, através de 

ligação à rede pública, a construir no âmbito do presente Projeto. As águas residuais que 

vierem a ser produzidas no Conjunto Comercial serão conduzidas até à ETAR de Albufeira 

Poente para tratamento final.  

 

De acordo com a informação constante do site da empresa Águas do Algarve. A ETAR 

intermunicipal de Albufeira Poente situa-se na freguesia da Guia, concelho de Albufeira e 

serve os Municípios de Albufeira, Silves e Lagoa. A instalação foi dimensionada para servir no 
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horizonte de projeto 133.900 habitantes equivalentes, correspondendo ao caudal médio 

diário de 28.119 m3/dia.  

 

Estima-se que cerca de 90% do consumo de água previsto, afluirá à rede de saneamento 

(como água residual doméstica). Do consumo diário estimado de água 467,076m3, 

considerou-se, então, que será produzido um volume diário médio de cerca de 420,36 m3 

de águas residuais domésticas, o que representaria cerca de 1,5% da capacidade de 

tratamento instalada na ETAR de Albufeira Poente. 

 

As águas pluviais recolhidas no sistema de drenagem concebido para o Projeto serão 

descarregadas na linha de água que se desenvolve a Este da área de estudo. As 

escorrências geradas a partir da rede viária e área de estacionamento à superfície, 

sobretudo aquelas que se produzam aquando das primeiras chuvadas a seguir a períodos 

secos mais ou menos prolongados tenderão a arrastar poluentes depositados naquelas 

superfícies, em concentrações tendencialmente tanto maiores quanto maior for o tráfego / 

utilização das vias ou estacionamentos em causa.  

 

No capítulo 6.9 apresenta-se a análise dos impactes sobre a qualidade da água durante a 

fase de exploração. 

 

Emissões atmosféricas: 

 

As emissões mais significativas de poluentes atmosféricos na fase de exploração resultarão 

do tráfego rodoviário induzido pelo Projeto (empregados e visitantes).  

 

Não se prevê o recurso a processos de combustão (em caldeiras, designadamente) para 

aquecimento de águas ou para qualquer outro fim (a não ser, quanto muito, a combustão 

de carvão vegetal nalguns estabelecimentos de restauração) passíveis de darem origem a 

emissões relevantes de poluentes atmosféricos.  

 

Refere-se a presença do Posto de Abastecimento, que se constitui como uma fonte de 

emissão (difusa) de compostos orgânicos voláteis.  

 

Os principais poluentes emitidos serão aqueles tipicamente associados a emissão de gases 

de combustão, tais como, óxidos de azoto, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Na 

avaliação dos impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de exploração são 

avaliados estes potenciais efeitos. 
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No capítulo 6.8 apresenta-se a análise dos impactes sobre a qualidade do ar durante a fase 

de exploração. 

 
Ruído 

À semelhança do que se referiu em relação às emissões atmosféricas, a principal fonte de 

ruído resultante da  fase de exploração do Projeto será o tráfego induzido pelo mesmo.  

 

Considera-se que as atividades associadas ao funcionamento do Conjunto Comercial não 

são de molde a originar vibrações relevantes do ponto de vista ambiental. Na avaliação dos 

impactes no ambiente sonoro decorrentes da fase de exploração são avaliados os 

potenciais efeitos do Projeto sobre o ambiente sonoro. 

 

No capítulo 6.10 apresenta-se a análise dos impactes sobre o ambiente sonoro durante a 

fase de exploração. 

 

Resíduos 

Durante a fase de exploração serão gerados diversos tipos de resíduos, nomeadamente 

resíduos sólidos urbanos indiferenciados (LER 20.03.01), resíduos equiparados com origem na 

restauração, resíduos de embalagens com origem na atividade comercial. Os resíduos de 

embalagens com origem na atividade comercial, deverão ser recolhidos seletivamente, 

como sejam: 

� Embalagens de papel e cartão (LER 15 01 01). 

� Embalagens de plástico (LER 15 01 02). 

� Embalagens de madeira (LER 15 01 03). 

� Embalagens de metal (LER 15 01 04). 

� Embalagens de vidro (LER 15 01 07). 

 

Serão ainda produzidos resíduos urbanos e equiparados com origem nas atividades de 

restauração e como resultado da recolha seletiva, nomeadamente: 

� Papel e cartão (LER 20 01 01). 

� Vidro (LER 20 01 02). 

� Resíduos biodegradáveis de cozinhas (LER 20 01 08). 

� Óleos e gorduras alimentares (LER 20 01 25). 

� Óleos e gorduras não abrangidos em 20 01 25 (LER 20 01 26). 

� Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio (LER 20 01 21). 

� Pilhas e acumuladores (LER 20 01 33). 
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Como resultado das atividades de manutenção e arranjo dos espaços verdes serão 

produzidos resíduos biodegradáveis de jardins e parques (LER 20 02 01). 

 

4.10.2.4 Programação temporal 

 

Prevê-se que a fase de construção tenha uma duração de cerca de 1 ano. 

 

5 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE  AFETADO 

5 . 1  C L I M A  E  A L T E R A Ç Õ E S  C L I M Á T I C A S  

5.1.1 Clima 

5.1.1.1 Metodologia 

 

A área em estudo insere-se numa região de clima do tipo mediterrânico, semi-árido, 

caracterizado por uma estação seca prolongada, entre junho e setembro, que abrange os 

meses mais quentes de Verão, e uma estação chuvosa, de temperatura amena, entre 

Novembro/Dezembro e Fevereiro, que corresponde aos meses de Inverno. 

 

Inicialmente foram consultados os  dados da estação climatológica do aeroporto de Faro 

(Lat: 37˚ 01’N; Long: 07˚ 58W; alt: 8m) para o período entre 1965-1990, o que permitia 

caracterizar genericamente os elementos climáticos da zona, embora tendo em 

consideração alguma variação local, visto que a área de intervenção se situa mais a Norte, 

está mais afastada da costa e mais abrigada relativamente à estação de referência acima 

mencionada. 

 

Foi também consultado o site do IPMA, para obter dados mais atualizados para a mesma 

estação, considerando as normais climatológicas de 1971/2000. E ainda a plataforma SNIRH, 

mais especificamente os dados da estação da Barragem do Arade (30G/03C) por ser mais 

próxima da área de intervenção e considerar dados de 01/01/1950 a 01/08/2017. 

 

No entanto, e face às cada vez mais prementes preocupações com as alterações 

climáticas, não obstante o rigor das dados da estação climatológica, optou-se por consultar 

também o "Portal do Clima", sítio da internet do IPMA que visa "contribuir para o aumento da 
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consciencialização e educação em alterações climáticas", tendo sido "um dos projetos 

resultantes das atividades do programa AdaPT". "O projeto recorreu ao processamento de 

dados climáticos passados e os dados de projeções climáticas do IPCC AR5 (projeto 

CORDEX) para divulgação através do website. Esta tarefa envolveu todos os cálculos 

necessários para a desagregação dos dados a nível da NUTS3 e em diferentes períodos de 

tempo, e a estimativa (eventual) de indicadores agregados (e.g. índice de seca, risco 

meteorológico de incêndio, etc.)." 

 

Acresce ao acima descrito, que o Portal utiliza os dados da série 1971-2000,  pelo que as 

conclusões serão naturalmente aferidas em função  destes dados. 

 

5.1.1.2 Caracterização dos principais parâmetros climáticos 

5.1.1.2.1 Temperatura 

 

Segundo consulta do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos SNIRH, disponível 

no site da APA, a temperatura média diária é de 17,3 ˚C (registos da estação mais próxima - 

Algoz|31H/02C); sendo que no Portal do Clima, os valores médios anuais corroboram esta 

tendência mas com ligeiras alterações, aqui a média anual é de cerca de 16,5 ˚C, mas 

referindo que a amplitude média da variação anual é de cerca de 10 ˚C. 

 

Ainda sobre este parâmetro, através do site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. 

P. (IPMA), para a estação climatológica de Faro, pode-se verificar que as temperaturas 

médias mensais mais altas, registam-se entre os meses de Junho e Setembro, sendo os meses 

de Julho e Agosto os mais quentes, com valores médios da temperatura máxima superior a 

28 ˚C e valores médios da temperatura mínima da ordem dos 18 ˚C. Entre Dezembro e 

Fevereiro, registam-se as temperaturas médias mensais mais baixas, sendo os valores médios 

da temperatura mínima da ordem dos 7 a 8 ˚C e os valores médios da temperatura máxima 

da ordem dos 16 ˚C a 19ºC. 
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Figura 5:1 – Mapa a gráfico da temperatura média anual (fonte: http://portaldoclima.pt/pt/) 

 

Figura 5:2 – Mapa e gráfico da amplitude térmica (fonte: http://portaldoclima.pt/pt/) 

 

5.1.1.2.2 Precipitação 

 

A média anual da precipitação total foi, no período de 1971-2000, para a estação 

climatológica de Faro, e conforme consultado no site do IPMA, da ordem dos 509,1mm, 

facto que lhe confere características próximas do clima semi-árido, a que se fez referência 

acima, sendo a sua distribuição anual tipicamente mediterrânica, com um período chuvoso 

e outro seco, bem individualizados. 

 

Os meses mais chuvosos registam-se entre outubro e fevereiro, sendo o mês de dezembro o 

que apresenta valores mais elevados de precipitação média mensal (115,6 mm). Os meses 
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secos são os de junho, julho e agosto, com destaque para o mês de julho que apresentou 

uma precipitação média mensal de 1,9 mm. Os meses de maio e setembro são meses de 

transição com valores de precipitação baixos.  

 

No entanto os dados que constam no Portal do Clima sobre este fator apontam para um 

valor ainda inferior de precipitação média já na ordem dos 394,1mm. Admite-se que o valor 

aqui indicado terá já em conta o tratamento dos dados recolhidos tendo como fito as 

preocupações com os efeitos das Alterações Climáticas. 

 

 

Figura 5:3 – Mapa e gráfico de precipitação (fonte: http://portaldoclima.pt/pt/) 

 

5.1.1.2.3 Ventos 

 

Os ventos mais frequentes durante o ano são os ventos de W (21% da média anual) e de NW 

(16,3% da média anual), sendo também representativos os ventos de E (13,2% da média 

anual), SW (12,6% da média anual) e N (11,1% da média anual). Os ventos que, em média, 

atingem maior velocidade durante o ano são os ventos de E (17,2Km/h) e W (17,1km/h), 

seguidos dos ventos de SW (16,2 km/h) e SE (15,5 km/h).  

 

Ainda, atendendo aos registos da estação climatológica de Faro - aeroporto as maiores 

velocidades atingem-se em dezembro e janeiro e são provenientes do quadrante sul. Refira-

se que o ‘Levante’, vento quente e seco que sopra de E ou de SE, é característico do 

Sotavento Algarvio, sendo frequente na Primavera, Verão e princípio do Outono. 
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Mas a plataforma SNIRH, com os dados da estação da Barragem do Arade (30G/03C) 

indica como velocidade do vento diária média os 1,3m/s, (4,68Km/h) valor que se deve 

considerar por ser o mais próximo da área de intervenção. 

 

5.1.1.2.4 Insolação 

 

Segundo o ‘Atlas do Ambiente’, consultado através do visualizador do Sistema Nacional de 

Informação de Ambiente (SNIAMB), constante no site da APA, o valor médio anual da 

insolação é da ordem das 3100 horas de sol/ano, sendo que os valores médios mensais mais 

altos se registam nos meses de maio a agosto. Os valores mais baixos registam-se nos meses 

de dezembro, janeiro e fevereiro.  

 

Em termos de radiação solar, a área em estudo corresponde à classe 160 a 165 Kcal/cm2. 

 

5.1.1.2.5 Humidade relativa 

 

De acordo com os dados do SNIRH e tendo por base os registos das estações da Barragem 

do Arade (30G/03C) e Algoz|31H/02C) o valor médio anual da humidade relativa é de 73%. 

 

Os valores médios mensais mais altos registam-se em dezembro, janeiro e fevereiro, e os mais 

baixos em julho e agosto.  

 

5.1.1.2.6 Nebulosidade 

 

A nebulosidade é máxima no Inverno e mínima no Verão, sendo que dominam os dias 

descobertos, embora também haja uma presença representativa de dias parcialmente 

encobertos, segundo o SNIRH, e com base nos registos da estação da Barragem do Arade 

(30G/03C)  o valor registado é de 3,92. 

 

  



EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 
80 

5.1.1.2.7 Radiação 

 

A radiação global média, segundo o "Portal do Clima" é de 171W/ m2, mas com maior 

especificidade temos no SNIRH a indicação de 187,5 W/ m2, o que estará mais ajustado à 

realidade da área de intervenção. 

 

fonte: http://portaldoclima.pt/pt/ 

Figura 5:4 – Mapa e gráfico de radiação  

 

5.1.1.3 Classificação climática 

 

Em termos de conforto bioclimático, segundo ‘Atlas do Ambiente’ para dados de 1961 – 

1990, tem-se a seguinte distribuição de acordo com a entalpia do ar (Kcal.kg-1): (i) Janeiro a 

Abril – 6 a 7,5 – clima fresco; (ii) Abril a Julho –7,5 a 8,5 – clima confortável fresco; (iii) Julho a 

Outubro – 12 a 19 – clima muito quente; (iv) Outubro a Janeiro – 10 a 11 – clima confortável 

quente. 

 

No entanto, o Portal do Clima adota uma outra metodologia e terminologia, seguindo a 

classificação do Koppen-Geiger, que corresponde à última revisão de Köppen, esta 

considera 5 tipos de clima planetários, que se distinguem entre si através de critérios de 

temperaturas médias mensais e anuais e precipitação: 
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� Clima de tipo A – Clima Tropical chuvoso; 

� Clima de tipo B – Clima Seco; 

� Clima de tipo C – Clima Mesotérmico (temperado) húmido; 

� Clima de tipo D – Clima Microtérmico (frio) húmido; 

� Clima de tipo E – Clima polar. 

 

O clima de Portugal Continental, segundo a classificação de Koppen, na maior parte do 

território é Temperado do Tipo C e sub-tipo Cs, e divide-se em duas regiões: uma de clima 

temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente (Csa) e outra de clima temperado 

com Inverno chuvoso e Verão seco e pouco quente (Csb). 

 

A área de intervenção apresenta um clima do tipo Csa, clima temperado com Inverno 

chuvoso e Verão seco e quente (Figura 5:5). 

 

Fonte: IPMA 

Figura 5:5 – Índice de Koppen  
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5.1.2 Alterações Climáticas 

5.1.2.1 Enquadramento 

 

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. 

Portugal foi identificado como um dos países europeus com maior vulnerabilidade aos 

efeitos das alterações climáticas.  

 

A emissão de gases com efeito de estufa (GEE) é um fenómeno comum a vários setores de 

atividade. Entre os principais GEE contam-se o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), 

o óxido de azoto (N2O), os hidrofluorocarbonetos (HFCs). Para combater as alterações 

climáticas existem essencialmente, duas linhas de atuação: 

� Mitigação: o processo que visa reduzir a emissão de GEE para a atmosfera, 

� Adaptação. o processo que procura minimizar os efeitos negativos dos impactes das 

alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos.  

 

O quadro institucional que regulamenta a Política Climática está definido no QEPiC, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, que integra o 

PNAC 2020/2030, a ENAAC 2020 e ainda, para potenciar a estratégia de mitigação, 

implementação do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE 2013-2020). A este 

enquadramento legal junta-se o Compromisso Crescimento Verde (CCV).   

 

A nível nacional, o principal objetivo do PNAC 2020/2030 prende-se com uma redução 

global das emissões de GEE de 18% a 23%, em 2020, e de 30% a 40%, em 2030, em relação a 

2005. No caso da ENAAC 2020, os objetivos contemplam a implementação de boas práticas 

e de medidas de adaptação com um desempenho validado cientificamente, além de 

procurar promover a integração da adaptação às alterações climáticas nas diversas 

políticas públicas. 

 

5.1.2.2 Breve caracterização 

 

Tal como referido no capitulo 6.2 – Impactes no Clima e Alterações Climáticas, a recente 

publicação do Decreto-Lei n.º 151-B/2017, de 11 de dezembro veio introduzir, de forma 

clara, a necessidade de avaliar a problemática das alterações climáticas nos Estudos de 

Impacte Ambiental, nomeadamente no que se refere á avaliação dos impactes dos 
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projetos a nível da emissão de gases com efeito de estufa (GEE), tendo em consideração a 

natureza e o volume das emissões de gases, bem como no que respeita à vulnerabilidade 

do próprio projeto às alterações climáticas.  

 

No Quadro 5:1 apresentam-se os valores de emissão de GEE no concelho de Sines (onde se 

localiza o presente Projeto) em 2015 e os valores registados a nível nacional.  

 

Quadro 5:1 – Emissões de GEE em Portugal e no concelho de Silves em 2015 

Unidade territorial 
CO2 

kt 

CH4 

kt 

N2O 

kt 

F-Gases 

kt CO2eq 

Portugal 52840.96 438.15 10.79 2751.80 

Concelho de Silves 92,00 0.77 0.03 9,67 

% do concelho de Silves 

face ao Total Nacional  
0,179 0,169 0,278 0,351 

Fonte: EMISSÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS POR CONCELHO – 2015, Gases Acidificantes e Eutrofizantes 

Precursores de Ozono, Partículas, Metais Pesados, Poluentes Orgânicos Persistentes, Gases com Efeito de Estufo, 

Amadora, maio de 2017 

 

Como se pode constatar o concelho de Silves apresenta um contributo muitíssimo reduzido 

para o total das emissões de GEE a nível nacional. De uma forma geral as emissões de GEE 

no concelho de Silves seguem a tendência a nível nacional, com valores mais elevados de 

CO2, seguidos dos compostos fuorados,  metano (CH4) e N20. 

 

De acordo com a mais recente atualização do Inventário Nacional de Emissões de 2017 

(relativo ao ano 2015)1 as emissões de GEE, sem contabilização das emissões de alteração 

do uso do solo e florestas, são estimadas em cerca de 68,9 Mt CO2e, representando um 

aumento de 15,7% face a 1990 e um crescimento de 7,1% relativamente a 2014. O gás com 

maior representatividade é o CO2 com cerca de 76% do total das emissões nacionais, 

situação que está relacionada com a importância do setor energia e a predominância do 

uso de combustíveis fósseis. Na figura seguinte apresenta-se a evolução das emissões de 

GEE em Portugal desde 1990 a 2015. 

 

                                                      

1 Departamento de Alterações Climáticas (DCLIMA), Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (NIR 2017 – 

emissões 2015), Memorando sobre emissões de CO2e elaborado com base na submissão para a CE (Dec. 

525/2013/CE) e UNFCCC1, 26 de maio de 2017 
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Figura 5:6 – Evolução das emissões nacionais de GEE  

 

 

No Quadro 5:2 apresentam-se os valores de emissão de GEE no concelho de Silves e em 

Portugal, por tipo de fonte.  

 

Quadro 5:2 – Emissões de GEE em Portugal e no concelho de Silves em 2015, por tipo de fonte 

Grandes Tipos de Fontes 
CO2 kt CH4 kt N2O kt F-Gases kt CO2eq 

Portugal Silves Portugal Silves Portug Silves Portug Silves 

A_PublicPower 15,868.64 0.0 0.55 0.0 0.44 0.0 0.0 0.0 

B_Industry 14,707.29 5.1348 3.72 0.0004 0.44 0.000053 2,751.80 9.6725 

C_OtherStationaryComb 3,082.47 8.7367 9.79 0.0314 0.17 0.00047 0.0 0.0 

D_Fugitive 1,173.32 0.000014 3.94 0.0020 0.01 0 0.0 0.0 

E_Solvents 118.52 0.3673 0.03 0.0005 0.15 0.0005 0.0 0.0 

F_RoadTransport 15,358.34 75.4404 1.07 0.0037 0.46 0.00176 0.0 0.0 

G_Shipping 266.37 0.0 0.02 0 0.01 0 0.0 0.0 

H_Aviation 460.80 0.0 0.05 0 0.01 0 0.0 0.0 

I_Offroad 996.38 2.0964 0.06 0.00013 0.33 0.00087 0.0 0.0 

J_Waste 22.40 0.022 243.60 0.4726 0.90 0.0030 0.0 0.0 

K_AgriLivestock 0.0 0.0 162.82 0.2261 0.65 0.00041 0.0 0.0 

L_AgriOther 58.65 0.0 6.85 0.0353 7.15 0.0226 0.0 0.0 

N_Natural 727.79 0.2058 5.64 0.0011 0.08 0.000014 0.0 0.0 

Fonte: EMISSÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS POR CONCELHO – 2015, Gases Acidificantes e Eutrofizantes 

Precursores de Ozono, Partículas, Metais Pesados, Poluentes Orgânicos Persistentes, Gases com Efeito de Estufo, 

Amadora, maio de 2017 
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Quadro 5:3 – Categorias de fonte de emissão 

 

 

No concelho de Silves a principal fonte de emissão de GEE são os transportes rodoviários, 

seguidos das fontes de combustão e da indústria.  

 

Em Portugal os transportes, conjuntamente com a indústria e a produção de energia elétrica 

são as principais fontes de emissão de GEE. O setor da energia, incluindo transportes, 

mantém-se em 2015 como o principal responsável pelas emissões de GEE, representando 

70% das emissões nacionais, e apresentando um crescimento de cerca de 26% face a 2014. 

Neste setor, a produção de energia e os transportes são as fontes mais importantes 

representando respetivamente cerca de 27% e 24% do total das emissões nacionais. 
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Figura 5:7 – Emissões setoriais em CO2e(2015) 

 

5 . 2  G E O L O G I A  E  G E O M O R F O L O G I A  

5.2.1 Abordagem metodológica 

 

Para a caracterização da geologia, geomorfologia, tectónica e sismicidade recorreu-se a: 

� Informação recebida do LNEG;  

� Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, folha 52-B (Albufeira) e respetiva notícia 

explicativa; 

� Estudo geológico e geotécnico do Projeto de Execução da ER 125-1 – Alcantarilha 

/Armação de Pêra. 

� PGRH da RH8. 

 

Salienta-se que no âmbito do Projeto não foi realizado estudo geológico e geotécnico. 

 

5.2.2 Geomorfologia 

 

Geomorfologicamente a região Algarvia é constituída por três conjuntos geomorfológicos 

principais: a Serra, o Barrocal e o Litoral como se pode observar na figura seguinte. 
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               Fonte: PGRH da RH8 

Figura 5:8 –  Regiões Naturais do Algarve 

 

A Serra é constituída por xistos e grauvaques do Carbónico (exceto a Serra de Monchique 

que é formada, essencialmente, por sienitos nefelínicos) que formam cabeços 

arredondados e barrancos profundos, geralmente estreitos, criados por processos erosivos. 

 

Como a erosão desta área é muito intensa, devido à altitude e à proximidade do nível da 

base, origina-se uma rede hidrográfica densa, hierarquizada e bem encaixada. A região da 

Serra encontra-se entalhada por vales profundos muito abruptos, conferindo-lhe um  

modelado muito característico, com cones de cimos arredondados e de alturas próximas, 

podendo-se em alguns deles observar extensas superfícies de erosão, gerando uma 

morfologia típica que alguns autores designam de relevos em “montículo de toupeira”.  

 

O Barrocal é formada essencialmente por rochas mesozóicas, carbonatadas, que assentam 

em discordância sobre o soco paleozóico. O relevo é formado por uma série de 

alinhamentos (pseudo-mesas) orientados Este–Oeste, relativamente suaves e muito 

condicionados pela tectónica. As características litológicas e paleo-ambientais deram 

origem a um modelado cársico bastante variado, onde se podem encontrar lapiás, dolinas, 

uvalas, vales secos, poljes e grutas, pouco desenvolvidas.  

 

Por oposição, no Litoral (onde se localiza a área de intervenção) observam-se vastas áreas 

planas, correspondentes às formações mais recentes, constituídas por materiais areníticos e 
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arenosos, que cobrem a orla Algarvia e que constituem a faixa costeira. Esta zona apresenta 

grande sensibilidade geomorfológica, resultante da fraca resistência dos materiais à ação 

marítima e ao escoamento superficial e ao facto de constituir uma área de preferencial 

ocupação humana. 

 

Morfologicamente o terreno onde será implantado o Conjunto Comercial possui uma 

inclinação natural algo acentuada, que se desenvolve no sentido Poente/Nascente, com 

um declive médio que varia entre os 5% e os 8%, da cota 49.35 para a cota 31.45. Este 

declive, apesar de não ser constante e de, em alguns pontos, se encontrarem planos 

nivelados ou bruscas depressões, constitui a principal característica geomorfológica do sítio 

e o fator considerado mais condicionante pelo projetista para a implantação da proposta 

de ocupação.  

 

5.2.3 Enquadramento Geológico e Litoestratigrafia 

 

A área de estudo situa-se em terrenos constituídos por rochas do Miocénico Inferior e Médio, 

onde ocorrem duas formações sedimentares: 

� A formação mais antiga, indicada na Carta Geológica de Portugal Continental na 

escala 1:50 000, folha 52-B (Albufeira) como M1, é essencialmente carbonatada e 

corresponde ao conjunto formado pela Formação carbonatada de Lagos-Portimão 

(Burdigaliano-Aquitaniano), os “Arenitos calcários e Calcários com seixos” 

(Serravaliano-Langhiano) e os “Siltes glauconíticos da Campina de Faro” Tortoniano 

superior).  

� Sobreposta a esta ocorre a unidade identificada por M2, de natureza mais detrítica 

que a subjacente, que corresponde ao conjunto formado pelas “Areias Feldspáticas 

de Olhos de Água”, “Conglomerado fossilifero de Olhos de Água” e às “Areias e 

siltes da Praia da Falésia”. 

 

Como se pode observar através do extrato da Carta Geológica apresentado na Figura 5:9, 

nos terrenos da área de intervenção do projeto apenas afloram terrenos constituídos por 

litologias do Miocénico inferior a médio  

 

De acordo com a notícia explicativa da Folha 52B, a rubrica M1 corresponde às duas 

unidades litoestratigráficas correspondentes à Formação carbonatada de Lagos-Portimão e 

aos Arenitos calcários e Calcários com seixos. Nas arribas litorais, designadamente nas 

arribas de Arrifão a Oeste de Albufeira, é referido que é possível distinguir dois conjuntos 
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estratigráficos: um inferior, mais espesso, encimado por uma superfície de descontinuidade, 

que o separa dos arenitos calcários e Calcários com seixos mais modernos. 

 

Neste local os depósitos miocénicos assentam diretamente sobre o Cretácico por lumachela 

constituída por valvas de grandes ostras, pectinídeos e outros lamelibrânquios, coraliários e 

briozoários à mistura com calhaus rolados de calcário, calcários dolomíticos e quartzo. Este 

primeiro nível passa a argila de cor amarelo torrado que, por sua vez, se encontra ravinada 

por conglomerado fino com elementos de quartzo e calcário, além de numerosos 

fragmentos de grandes gastr6podes, lamelibrânquios e ouriços. Para o topo, este nível, 

torna-se mais fino, passando a silte amarelo torrado, bastante bioturbado. 

 

Inicia-se, então, nova sequência positiva por nível grosseiro, essencialmente carbonatado, 

com abundantes restos de f6s seis muito partidos (pectinídeos, briozoários, ouriços, dentes de 

peixe-Odontaspis, Sparidae). Passa, superiormente, a silte fino com bioturbações. 

 

Daqui para cima afloram várias sequências do mesmo tipo mas onde predominam as fácies 

carbonatadas características de toda a formação. Alguns níveis forneceram foraminiferos 

planct6nicos e ostracodos. A meio do corte aparece um bom nível de referência. Trata-se 

de biocalcarenito (2,80m) (base de sequência) fortemente bioturbado, extremamente rico 

de heteroste ginas de tamanho pequeno a médio. Existem também abundantes ou riços 

(Clypeaster), alguns pectinídeos, escassos fragmentos de ostreídeos e poucos Balanus. 
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Figura 5:9 –  Extrato da Carta Geológica 52-B Albufeira 



  

 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018   91 

Cerca de 2m acima surge, talvez, o melhor nível de referência de toda a formação 

carbonatada. Um biocalcarenito (1,55m) amarelo esbranquiçado, com tons rosados. A 

parte inferior é uma massa de briozoários, algas, alguns fragmentos de grandes ostras e 

pectinídeos. Para os 2/3 superiores os briozoários tornam-se menos abundantes 

predominando sobretudo as concreções algares, às vezes com 4-5cm de diâmetro. 

Aparecem, igualmente, alguns ouriços (Clypeaster), pectinídeos, e outros lamelibrânquios 

com concha conservada. No cimo do corte, existe importante descontinuidade sedimentar 

por ravinamento.  

 

O último nível observado é um banco de grandes ostras, às vezes com as valvas em 

conexão, com alguns Chlamys. Ravina fortemente a camada abaixo que, nalguns pontos 

chega a desaparecer. As vezes observa-se certa orientação das vaIvas das ostras. A 

camada ravinada pelo banco de ostras é um biocalcarenito rico de fósseis, às vezes com 

pátina ferruginosa. Abundam as heterosteginas, que atingem 5mm de diâmetro. São 

frequentes os equinídeos (Clypeas-ter,  Scutella) e Balanus. 

 

A formação carbonatada está fortemente carsificada. As cavidades cársicas estão 

preenchidas por um siltito margoso que, no Arrifão e Praia Grande, é muito rico, de dentes 

essencialmente de peixes, provenientes dos calcários. 

 

 

Fonte: O Miocénico do Litoral Sul Português, Ensaio de Síntese de João José Cardoso Pais, Lisboa 1982 

Figura 5:10 –  Corte de Arrifão - Albufeira 
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No Quadro 5:4 indicam-se as unidades lito-estratigráficas ocorrentes na área de estudo 

tendo por base visitas ao local e o estudo geológico e geotécnico efetuado no âmbito do 

projeto de execução da ER 125-1 Alcantarilha/Armação de Pêra. 

 

Quadro 5:4 – Unidades lito-estratigráficas ocorrentes na área de estudo 

Estratigrafia 
Litologia (baseado no estudo geotécnico. Duas 

sondagens na proximidade da área de estudo). 

 At  Aterros constituinte da ER125, 

designadamente a rotunda de 

Alcantarilha e caminhos. 

Aterros de composição variada e heterogénea 

normalmente de composição argilo-arenosa e 

areno-cascalhenta 

Holocénio Tv Solo orgânico Argila siltosa com restos vegetais. 

Al Aluvião fluvial associado à linha 

de água que atravessa a área de 

intervenção do conjunto 

comercial e se desenvolve para 

Sul da rotunda de Alcantarilha 

(ER125/A22). 

Argila siltosa, castanha alaranjada, um pouco 

carbonatada com algum cascalho rolado de 

quartzo disperso. 

Miocénico M1 

Formação carbonatada de Lagos-

Portimão; Arenitos calcários e 

Calcário com seixos 

Argila castanha avermelhada, pouco 

carbonatada com areia e cascalho de quartzo. 

Cascalho e calhaus abundantes de calcário 

margoso, conquífero com argila siltosa creme 

esbranquiçada (maciço calcário decompostos a 

muito alterado). 

 

5.2.4 Recursos Geológicos 

 

O LNEG informou que (...) Em termos de património geológico não são conhecidos valores 

geológicos de interesse de conservação na área de estudo (...). Não foram identificados 

recursos geológicos de interesse comercial e/ou cientifico na área de intervenção. 

 

Da consulta da base de dados Património Geológico de Portugal (geossitios.progeo.pt/) 

conclui-se que não existem geossítios na área de estudo. 

 

5.2.5 Neotectónica e sismicidade 

 

As principais condicionantes geológicas da região onde se insere a área de intervenção 

prendem-se com a atividade sismo-tectónica que é conhecida em toda a região do 

Algarve. De facto o Algarve foi afetado por sismicidade histórica importante, sendo também 

a sua sismicidade instrumental significativa. A atividade neotectónica é evidenciada 
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regionalmente por deslocamentos verticais bem como por estruturas tectónicas afetando 

sedimentos detríticos de idade pliocénica e quaternária (Dias,et al. 2013).  

 

A área de estudo é influenciada pelas estruturas tectónicas regionais que se desenvolvem 

na dependência da fronteira que separa as placas Euro-Asiática e Africana, e que gera 

sismos distantes, de grande magnitude e com epicentro no mar – “sismicidade interplacas”, 

na denominada fractura Açores-Gibraltar. Faz parte deste domínio a zona Oeste do Cabo 

de S. Vicente, localizada a sul do banco submarino de Gorringe, onde se estabeleceu o 

epicentro do sismo de 1969; a zona paralela à costa ocidental do Algarve onde poderá ter 

tido origem o sismo de 1755 (falha do Marquês de Pombal), e ainda a faixa paralela à costa 

sul do Algarve, a cerca de 100 km de distância, correspondente à zona de fractura / 

contacto das placas. 

 

O fatídico sismo de 1755, com epicentro a SW do Cabo de S. Vicente (?), testemunha 

aquele tipo de sismicidade, tendo atingido na região de Loulé a intensidade IX na escala 

Mercalli modificada. 

 

Para além dos eventos correspondentes à sismicidade histórica (sismos anteriores ao século 

XX), existe também sismicidade instrumental (com registo sismográfico) com grande número 

de eventos importantes. De facto, numa análise regional verifica-se que região do Algarve 

tem sido, em tempos recentes, sujeita à ação de sismos locais, de magnitude moderada e 

pequena distância focal – «sismicidade intraplaca» Euro-Asiática –, resultante da 

acumulação de tensões e da geração de deformações tectónicas atuais no seu interior. 

 

Registam-se ainda sismos próximos do tipo intraplaca como, por exemplo, os sismos 

ocorridos nas áreas de Portimão (1719, IMM max. IX), litoral de Tavira (1722, IMM max. X) e 

Loulé (1856, IMM max. VIII) (Carrilho, 2005; Carrilho et al., 2004). 

 

A sismicidade instrumental no território emerso é distribuída. Contudo, existem três zonas de 

maior concentração de sismicidade, designadamente a área que se estende da Serra de 

Monchique até Portimão, a área entre Albufeira-Loulé-Faro, e a área de Tavira-Vila Real de 

S. António-Castro Marim. 
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Figura 5:11 –  Distribuição de epicentros de sismos históricos (Carrilho et al., 1997) 

 

Na Carta Geológica da Região do Algarve à escala 1:100 000 estão representados diversos 

acidentes tectónicos de maior envergadura, dos quais se destacam, de oeste para este, o 

Sistema de Fracturas S. Teotónio – Aljezur – Sinceira – Ingrina, e as falhas Barão de S. João, 

Lagos, Espiche – Odiáxere, Portimão, Baleeira, Albufeira, S. Marcos – Quarteira, Carcavai, 

Loulé, Faro, Eira, S. Brás de Alportel e S. Estevão. Alguns destes acidentes foram considerados 

ativos por diversos autores (Manuppella et. al., 1987; Manuppella, 1988, 1992; Manuppella e 

Dias, 1992; Cabral e Ribeiro, 1989; Cabral, 1995; Kullberg et al., 1992; Terrinha, 1998; Terrinha et 

al., 1999; Dias e Cabral 2000; Dias et al., 1999; Dias 2001, Carvalho et al., 2006, 2007) (Ver 

Figura 5:12). 

 

 

Figura 5:12 –  Mapa sintético das principais falhas ativas identificadas na região do Algarve com a 

localização dos paleosismitos atualmente identificados. 
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1. depósitos plio-quaternários; 2. falha provável; 3. falha inversa (marcas no bloco superior); 4. 

desligamento; 5. falha com componente de movimentação vertical de estilo desconhecido (traços no 

bloco abatido); 6. dobra; A - Baiona; B – Sinceira (A e B correspondem ao sistema de falhas S. Teotónio-

Aljezur-SinceiraIngrina); C - Martinhal; D - Barão de S. João; E - Espiche - Odiáxere; F - Lagos; G - Rib.a de 

Odiáxere; H - Alvor; I - Portimão; J - Ferragudo; K - Sr.a do Carmo; L - Relvas; M - Rib.a  de Espiche; N - 

Vale Rabelho; O - Baleeira; P - Albufeira; Q - Mosqueira; R - Oura; S - S. Marcos-Quarteira; T - Carcavai: U 

- Areias de Almansil; V - Faro; Y - S. Estevão; X - Loulé; W - Eira de Agosto; Z - S. Brás de Alportel (Dias, 

2001: Dias e Cabral, 2002). 

 

As falhas na Orla Algarvia, que se prolongam para sul no Oceano, estão cartografadas de 

forma clara, assumindo maior expressão as da Aljezur, Portimão, Quarteira-São Marcos, e, 

num pequeno troço, a de Loulé. A estas quatro falhas é possível fazer corresponder alguns 

pequenos sismos recentemente registados na Rede Sísmica Nacional. O sismo de 1722 

porventura poderá estar associado a falha de Loulé. 

 

Segundo a Carta de Zonamento Sísmico (RSAEEP,1983) a área de intervenção situa-se na 

Zona Sísmica A (Figura 5:13), de elevado risco sísmico, à qual corresponde um coeficiente 

de sismicidade (α) de 1. Também se pode classificar a área de estudo quanto à 

microzonagem sísmica, recorrendo à Carta de isossistas de intensidades máximas (Instituto 

de Meteorologia e Geofísica de Portugal, IMGP) que representa o maior grau de intensidade 

sentido em cada região de Portugal, tendo em conta todos os sismos ocorridos até à 

atualidade. Esta quantificação é elaborada com base na Escala de Mercalli (alterada 

1956). Pela análise da Figura 5:13 conclui-se que a área de intervenção se inclui na 

categoria de intensidades X. 

 

A área de intervenção insere-se, assim, numa das regiões do território continental com maior 

risco sísmico.  
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Figura 5:13  – Carta de isossistas de intensidades máximas e de zonas sísmicas de Portugal Continental 

(RSAEEP). 

 

A natureza dos terrenos foi sistematizada, pelo referido Regulamento, em 3 grandes tipos. O 

quadro seguinte apresenta a tipologia dos terrenos geológicos investigados na área de 

estudo, de acordo com o regulamento evocado. 
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Quadro 5:5 – Tipo de terreno de acordo com o RSAEEP e EC8 

Unidade Geológica 

Tipo de terreno 

I (RSAEEP) II (RSAEEP) III (RSAEEP) 

Rochas e solos 

coerentes rijos 

solos coerentes  muito 

duros, duros e de 

consistência média; 

solos incoerentes 

compactos 

solos coerentes moles e 

muito moles; solos 

incoerentes soltos 

Aterros (At), aluviões (Al)  � � 

Siltes carbonatados, arenitos finos 

avermelhados e argilas areno-

carbonatadas (Miocénico) 

� � � 

Calcários margosos a cristalinos 

(Miocénico) 
� �  

� - mais provável � - menos provável 

 

A análise da Carta de Casualidade Sísmica (Oliveira, 1986) vem confirmar mais uma vez a 

importância destes fenómenos na região. Constata-se que o projeto se desenvolve em zona 

para a qual é expectável valor de aceleração máxima da ordem de 175 cm/s2, para um 

período de retorno de 1000 anos, isto é, que se encontra localizado numa área de 

sismicidade elevada. 
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Figura 5:14  – Carta de casualidade sísmica em termos de aceleração máxima (cm.s-2) para um 

período de retorno de 1000 anos. 

 

De acordo com o “Regulamento de Segurança e Ação para Estruturas de Edifícios e 

Pontes”, as ações sísmicas associadas a cada um dos tipos de sismicidade referidas 

designam-se ação sísmica do tipo 2 (sismos interplacas) e ação sísmica do tipo 1 (sismos 

intraplacas). 

 

O Anexo Nacional NA da NP EN 1998-1:2010, elaborado no âmbito da atividade da 

Comissão Técnica Portuguesa de Normalização CT 115 – Eurocódigos Estruturais, com 

coordenação assegurada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), na sua 

qualidade de Organismo de Normalização Sectorial (ONS) no domínio dos Eurocódigos, 

estabelece as condições para implementação da NP EN 1998-1:2010 – “Eurocódigo 8: 

Projeto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e 

regras para edifícios” (EC8). 
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Com base naquele documento, a possibilidade de haver em Portugal dois cenários para a 

geração de sismos, impõem a necessidade de serem considerados dois tipos de ação 

sísmica no território Continental: 

� a Ação sísmica Tipo 1, para o cenário de sismo “afastado” (sismo interplaca), 

referente aos sismos com epicentro na região Atlântica, e que pretende representar 

a ação sísmica de elevada magnitude e grande distância focal; e, 

� a Ação sísmica do Tipo 2, para um cenário de sismo “próximo” (sismo intraplaca), 

abrangendo, em geral, os sismos com epicentro no território Continental ou no 

Arquipélago dos Açores, e que pretende representar a ação de um sismo de 

magnitude moderada e pequena distância focal. 

 

 

Figura 5:15  – Zonamento sísmico em Portugal Continental, para os cenários de sismo afastado e sismo 

próximo (RSAEEP). 

 

Os valores da aceleração máxima de referência de projeto, para cada uma das zonas 

sísmicas em função dos dois tipos de atividade sísmica a considerar, são indicados no 

quadro seguinte: 
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Quadro 5:6 – Aceleração máxima de projeto agR (m/s2) nas várias zonas sísmicas 

Ação sísmica tipo 1 (afastada) Ação sísmica Tipo 2 (próxima) 

Zona sísmica agR (m/s2) Zona sísmica agR (m/s2) 

1.1 2,5 2.1 2,5 

1.2 2,0 2.2 2,0 

1.3 1,5 2.3 1,7 

1.4 1,0 2.4 1,1 

1.5 0,6 2.5 0,8 

1.6 0,35 - - 

 

A área de implantação do Conjunto Comercial posiciona-se nas Zonas sísmicas 1.2 e 2.3, 

respetivamente para as ações sísmicas do Tipo 1 e Tipo 2. 

 

5 . 3  S O L O S  E  C A P A C I D A D E  D O  U S O  D O  S O L O  

5.3.1 Metodologia 

 

A identificação do tipo e capacidade de uso dos solos presente na área de intervenção do 

Conjunto Comercial foi realizada com base:  

� Informação em formato digital (shapefile) relativa à Carta dos Solos de Portugal n.º 

604, propriedade da Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

� Informação em formato digital (shapefile) relativa Carta de Capacidade de Uso do 

Solo n.º 604, propriedade da Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

 

5.3.2 Caracterização Geral 

 

A presente análise tem como objetivo caracterizar o tipo e capacidade de uso dos solos 

presentes na área de implantação do Conjunto Comercial ou área de intervenção, tal 

como definida no capítulo 2.2. 

 

Encontram-se assinalados na figura seguinte os tipos de solos presentes na área de 

intervenção. 
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Figura 5:16  – Tipo de solos presentes na área de intervenção 

 

Na área de implantação do Conjunto Comercial e via de acesso externa os solos presentes 

correspondem maioritariamente a solos Vc – Solos Calcários, vermelhos dos climas de 

regime xérico, normais de calcários e  pequenas manchas de solos Vtc – Solos Argiluviados  

pouco insaturados – solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos, de materiais não calcários, 

normais, de outros arenitos. 
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Na área de implantação das infraestruturas de ligação externa à rede de águas residuais 

domésticas e águas de abastecimento regista-se a presença de solos Vc – Solos Calcários, 

vermelhos dos climas de regime xérico, normais de calcários , solos Vtc – Solos Argiluviados  

pouco insaturados – solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos, de materiais não calcários, 

normais, de outros arenitos  e solos Pc - Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime 

Xérico, Normais, de calcários não compactos. 

 

Quadro 5:7 – Tipo de solos ocorrentes na área de estudo e respetivas características 

GRUPO UNIDADE PEDOLÓGICA CARACTERÍSTICAS 

Solos 

calcários 

Pardos 

Pc - Solos Calcários, Pardos dos Climas 

de Regime Xérico, Normais, de 

calcários não compactos 

Baixas razões C/N; 

Capacidade de troca catiónica mediana; 

Os solos Pc apresentam: 

� Horizonte Ap - 25 a 40 cm; pardo, pardo-pálido, 

pardo-amarelado ou pardo-acinzentado; franco-

arenoso a franco-argiloso calcário; com estrutura 

grumosa ou granulosa fina forte ou moderada; 

efervescência viva a muito viva com o HCl; pH 7,5 

a 8,5. Transição nítida ou gradual para 

� Horizonte C - Material originário: calcário não 

compacto, friável ou não, nalguns casos com 

nódulos endurecidos. Na sua parte superior existe, 

por vezes, um horizonte Cca, endurecido ou não. 

Solos 

calcários 

Vermelhos 

Vc - Solos Calcários, Vermelhos dos 

Climas de Regime Xérico, Normais, de 

calcários 

Baixas razões C/N; 

Capacidade de troca catiónica mediana; 

Os solos Pc apresentam: 

� Horizonte Ap - 25 a 40 cm; pardo-avermelhado ou 

vermelho; franco, franco-argilo-arenoso ou franco-

argiloso calcário, por vezes com fragmentos de 

calcário compacto; estrutura granulosa fina ou 

média moderada; friável; efervescência viva ao 

HCl; pH 7,5 a 8,5. Transição gradual para 

� Horizonte C - Material originário: material com 

calcário friável ou noduloso, em geral vermelho-

amarelado, constituindo transição para calcário 

compacto ou não compacto, por vezes friável. Na 

sua parte superior existe, por vezes, um horizonte 

Cca, na maioria dos casos não endurecido. 

� Nestes solos diferencia-se, às vezes, um horizonte B 

do tipo "cambic". 
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Quadro 5:8 – Tipo de solos ocorrentes na área de intervenção 

Tipo de Solos Área (m2) % 

Conjunto Comercial e Via de acesso externo 

Vc – Solos Calcários, vermelhos dos climas 

de regime xérico, normais de calcários 
45.446,36 9,88 

Vtc – Solos Argiluviados  pouco 

insaturados – solos mediterrâneos 

vermelhos ou amarelos, de materiais não 

calcários, normais, de outros arenitos. 

4.981,96 90,12 

Total 50.428,32 100 

Área de implantação das ligações às redes externas de abastecimento de água e saneamento 

Vc – Solos Calcários, vermelhos dos climas 

de regime xérico, normais de calcários 
824,61 25,94 

Vtc – Solos Argiluviados  pouco 

insaturados – solos mediterrâneos 

vermelhos ou amarelos, de materiais não 

calcários, normais, de outros arenitos. 

807,48 25,40 

Pc - Solos Calcários, Pardos dos Climas de 

Regime Xérico, Normais, de calcários não 

compactos 

1.546,72 48,66 

Total 3.178,81 100 

 

A Carta da “Capacidade de Uso do Solo” indica a aptidão agrícola do solo, representada 

por várias Classes, que são agrupamentos de solos que apresentam o mesmo grau de 

limitações e/ou riscos de deterioração semelhantes (de “A” a “E”) e por Sub-classes, que são 

grupos de solos de uma mesma classe que apresentam a mesma espécie de limitação 

dominante ou de risco de deterioração (“e”, “h”, e “s”). Assim, a Sub-classe “e” tem 

limitações resultantes de erosão e escoamento superficial; a Sub-classe “h” tem limitações 

resultantes de um excesso de água e a Sub-classe “s” tem limitações do solo na zona 

radicular.  

 

Os solos com aptidão agrícola pertencem às Classes: “A”, “B” e “Ch”, e deverão integrar a 

Reserva Agrícola Nacional, de acordo com o Regime Jurídico da RAN, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de 

setembro. 

 

O Conjunto Comercial, a via de acesso externa e a ligação externa à rede de água 

residuais domésticas e águas de abastecimento desenvolvem-se em solos pertencentes às 

Classes: “A”, “Bs” e “Be”, tal como se pode observar na Figura 5:17. 
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A área abrangida pelo Conjunto Comercial e via de acesso externo já se encontram 

desafetadas da Reserva Agrícola Nacional aquando da alteração da classe de espaço 

para Espaço Industrial. A área de implantação das infraestruturas de ligação externa à rede 

de águas residuais domésticas e águas de abastecimento já se encontram comprometidas 

com a presença do acesso existente.  

 

No Quadro 5:9 apresenta-se a quantificação da ocupação das classes de capacidade de 

uso do solo pela área de intervenção. 

 

Quadro 5:9 – Classes de capacidade de uso do solo na área de intervenção 

Classes de Capacidade do Uso Área (m2) % 

Conjunto Comercial e via externa de acesso 

A 45.277,54 89,79 

Bs 4.960,63 9,84 

Be 190,15 0,38 

Total 50.428,32 100 

Área de implantação das ligações às redes externas de abastecimento de água e saneamento 

A 2.372,08 74,62 

Bs 806,73 25,38 

Total 3.178,81 100 

 



  

 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018   105 

 
 

Figura 5:17  – Classes de capacidade de uso do solo presentes na área de intervenção 

 

5 . 4  O C U P A Ç Ã O  A T U A L  D O  S O L O  

5.4.1 Metodologia 

 

Com base no ortofotomapa de 2015, disponibilizado pela Câmara Municipal de Silves, no 

âmbito do presente EIA e na visita de campo realizada em outubro de 2017, procedeu-se 

ao zonamento da ocupação atual do solo para a área de intervenção.  Nos 
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reconhecimentos de campo procurou-se, essencialmente, obter com exatidão as áreas que 

irão ser afetadas e condicionadas pela presença implantação do Conjunto Comercial. 

 

5.4.2 Caracterização Geral 

 

A área de intervenção é ocupada na maior parte por áreas agrícolas abandonadas, matos 

e árvores isoladas, como a oliveira, o zambujeiro, a alfarrobeira e a amendoeira. Numa 

análise comparativa com a carta de ocupação do solo em 1990 com a atualidade, 

conclui-se que estas áreas agrícolas já não apresentam a expressividade de há cerca de 

duas décadas atrás, constatando-se que existe uma ocupação agrícola de culturas 

arvenses, em visível estado de abandono. Da visita ao local, pode-se verificar ainda a 

existência de sobreiros: um exemplar adulto e vários jovens.  

 

A folha da Carta Militar identifica duas linhas de água, afluentes da Ribeira de Alcantarilha, 

no entanto, no reconhecimento de campo, apenas se identifica uma linha de água e 

galeria ripícola pouco expressiva. 

 

No terreno existe ainda uma pequena edificação rural, outrora destinada a habitação, e 

um apoio agrícola, ambos em ruínas. 

 

A área de intervenção é limitada a norte pela EN 125 e rotunda de Alcantarilha que liga à 

A22, a nascente por uma zona industrial de britagem, a sul e a poente por um caminho de 

terra batida (Rua de Baleizão). Na envolvente à área de intervenção, a ocupação é 

essencialmente dominada por áreas agrícolas abandonadas, matos e árvores isoladas, 

destacando-se, a nascente a Zona industrial e cemitério, a norte a A22, a poente o Parque 

Aquático Aqualand. 
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Figura 5:18  – Ocupação do solo na área de intervenção 

 

5 . 5  R E C U R S O S  H Í D R I C O S  

5.5.1 Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos baseou-se na seguinte 

metodologia:   
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� Enquadramento da área de intervenção na Região Hidrográfica; 

� Caracterização dos recursos hídricos superficiais: 

- Massas de água superficiais; 

- Rede hidrográfica; 

- Condições de drenagem natural. 

� Caracterização dos recursos hídricos subterrâneos: 

- Enquadramento hidrogeológico;  

- Massas de água subterrâneas 

� Zonas Protegidas (DQA) 

� Usos da Água 

� Serviços de abastecimento de água e drenagem/tratamento de águas residuais 

 

Para esta caracterização recorreu-se a:  

� Informação recebida da ARH Algarve/informação do SINIAMB; 

� Plano da Região Hidrográfica do Algarve; 

� Site da APA; 

� Site da Águas do Algarve; 

� Base de dados do SNIRH; 

� Levantamento topográfico; 

� Reconhecimentos de campo. 

 

5.5.2 Enquadramento da área de intervenção nas Regiões Hidrográficas de Portugal 

Continental 

 

A área de intervenção insere-se na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH 8) tal 

como se pode observar na Figura 5:19).  Esta região hidrográfica tem com uma área total 

de 5 511 km2, integrando as bacias hidrográficas das ribeiras do Algarve incluindo as 

respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme o disposto no 

Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 117/2015, de 23 de 

junho. A RH8 engloba total ou parcialmente 18 concelhos, sendo que 10 estão totalmente 

englobados na RH e 8 estão parcialmente abrangidos.  

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e 

republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, aprovou os 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021, 

correspondendo ao 2º ciclo de planeamento dos recursos hídricos em Portugal, onde se 
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inclui o Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8), doravante 

designado por PGRH das Ribeiras do Algarve. 

 

 

Figura 5:19  – Enquadramento da área de intervenção na RH8 

 

De acordo com o PGRH da RH8 (2º ciclo) encontram-se delimitadas nesta Região 

Hidrográfica 83 massas de água superficiais naturais, distribuídas pelas seguintes categorias:  

� 69 rios (dos quais quatro troços de rio e quatro albufeiras identificadas como massas 

de água fortemente modificadas e duas artificiais),  

� 4 massas de água de transição (uma fortemente modificada)  

� 10 massas de água costeiras (uma fortemente modificada).  

 

Com a revisão para o 2.º ciclo de planeamento foram delimitadas cinco novas massas de 

água naturais, eliminadas quatro e alterada a delimitação de duas massas de água. Foram, 

ainda, definidas duas novas massas de água fortemente modificadas na RH8, relativamente 

ao 1.º ciclo de planeamento, decorrente da construção da Barragem de Odelouca.  

 

Na RH8 encontram-se delimitadas 25 massas de água subterrâneas. Com a revisão para o 

2.º ciclo de planeamento foram delimitadas quatro novas massas de água subterrânea, 

eliminadas duas e alterada a delimitação de seis.  
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Foram classificadas como zonas protegidas, definidas nos termos da alínea jjj) do artigo 4.º 

da Lei da Água, 71 massas de água, associadas a captações de água superficial e 

subterrâneas para a produção de água para consumo humano, águas piscícolas, zonas de 

produção de moluscos bivalves, águas balneares, zonas vulneráveis, zonas sensíveis e zonas 

designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora selvagens e a conservação das 

aves selvagens.  

 

 A área de intervenção insere-se na bacia hidrográfica da Ribeira de Alcantarilha (massa de 

água superficial natural com o código 08RDA1703) e no sistema aquífero de  Ferragudo-

Albufeira (massa de água subterrânea com o código PTM4) que se encontra classificada 

como zona protegida destinada à captação de água subterrânea para consumo humano, 

nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA). 

 

5.5.3 Recursos hídricos superficiais 

5.5.3.1 Rede Hidrográfica/Massas de água superficiais 

 

Em termos de rede hidrográfica, a área de intervenção do Projeto localiza-se na bacia 

hidrográfica da ribeira de Alcantarilha (código 08RDA1703). Esta linha de água, que se 

localiza a cerca de 1,1km a este da área de implantação do Conjunto Comercial, 

apresenta uma extensão total de 28km e uma bacia hidrográfica que ocupa uma área de 

cerca de 208km2. 

 

A bacia hidrográfica da ribeira de Alcantarilha encontra-se confinada a este pelas bacias 

das ribeiras de Espiche, Albufeira e Quarteira, a norte e a oeste pela bacia hidrográfica do 

rio Arade e a sul por bacias de pequenas linhas de água que drenam diretamente para o 

Oceano Atlântico, tal como se pode observar na figura seguinte. 

 

Quadro 5:10 – Características da Ribeira de Alcantarilha 

Ribeira 
Classificação 

decimal 

Área da bacia 

hidrográfica (km2) 

Comprimento da 

linha de água 

(km) 

Cota máxima 

(m) 

Declive 

médio (%) 

Ribeira de Alcantarilha 

ou Barranco do Ribeiro 

Meirinho 

534 207,5 28,0 110,0 0,38 

 



  

 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018   111 

 

Figura 5:20  – Bacias hidrográficas 

 

Na área de intervenção identificam-se duas linhas de água, marcadas na Carta Militar, 

escala 1:25.000 (ver Figura 5:21). Em ambos os casos está-se perante linhas de água de 

cabeceira, de reduzida dimensão e muito pouco definidas na topografia local 

(praticamente sem expressão no terreno como se pode ver na Fotografia 5:1), com 

características efémeras e onde quase nunca ocorrerá escoamento superficial durante 

praticamente todo o ano.  
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Figura 5:21  – Rede de drenagem na área de intervenção  

 

Apenas nos períodos de maior pluviosidade ocorrerá escoamento. As duas linhas de água 

confluem num ponto próximo do limite Sul da área de intervenção, sendo a área da bacia 

hidrográfica correspondente a estas duas linhas de água, considerando a secção ao nível 

do limite Sul da área de intervenção de cerca de 2,7 ha. 
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Uma das linhas de água inicia-se num ponto de cota aproximada de 50m e desenvolve-se 

no sentido Este/Oeste ao longo da EN125, fletindo para Sul junto à rotunda de Alcantarilha. 

Esta linha de água desenvolve-se na zona onde será implantada a futura rede viária de 

acesso ao empreendimento. Até à secção correspondente ao limite Sul da área de 

intervenção, a linha de água (implantação na carta militar) tem um comprimento de cerca 

de 535 metros e um declive médio de 3,6%  

 

A segunda linha de água, inicia-se igualmente num ponto de cota aproximada de 50 m e 

atravessa o terreno onde será implantado o Conjunto Comercial, na direção 

Noroeste/Sudeste, confluindo com a primeira linha de água próximo do limite Sul da 

propriedade. Até ao ponto de confluência com a primeira linha de água, esta segunda 

linha de água tem um comprimento de cerca de 315 metros e um declive médio de 5,8%. 

Nas fotografias seguintes é possível visualizar as características das áreas de drenagem 

correspondentes às referidas linhas de água . 

 

Fotografia 5:1 – Vista da área de drenagem da linha de água a jusante do limite da propriedade 
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Fotografia 5:2 – Vista da linha de água que atravessa a propriedade na direção Noroeste/Sudeste 

(esquerda para a direita na fotografia) 

 

5.5.3.2 Orgãos de drenagem existentes 

 

As águas de drenagem da área da bacia hidrográfica correspondente às linhas de água 

intecetadas pela área de intervenção, a Norte da EN125, atravessam esta estrada através 

de duas passagens hidraulicas (“PH”) existentes sob a rotunda (ver Figura 5:22). As estruturas 

de saída das passagens hidraulicas situam-se imediatamente a Norte da área do 

empreendimento.  

 

O escoamento proveniente destas passagens hidráulicas é efetuado pela linha de água 

que atravessa a área do empreendimento, com o alinhamento Norte/Sul. O diâmetro das 

bocas de saída de ambas as passagens hidráulicas é de 1,50 metros. O comprimento das PH 

é 146,7 m e 46,5 metros. 
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Figura 5:22  – localização das passagens hidráulicas sob a rotunda e características das estruturas de 

entrada e de saída 

 

5.5.3.3 Hidrologia 

 

As linhas de água intercetadas pelo Projeto em análise, como referido anteriormente, 

apresentam um regime torrencial, com caudais nulos durante uma parte significativa do 

ano. O escoamento superficial limita-se aos períodos de maior pluviosidade. A variabilidade 

sazonal e interanual do regime pluviométrico, tão característica do clima mediterrânico, 
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acentuam o caráter de variabilidade do regime de escoamento. Observa-se um semestre 

húmido, com os caudais de Inverno torrenciais e um semestre seco, com os caudais de 

Verão reduzidos a nulos.  

 

Da consulta à base de dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(SNIRH) nomeadamente a rede hidrométrica na bacia hidrográfica onde se insere o Projeto, 

verificou-se a existência de duas estações hidrométricas na bacia hidrográfica da Ribeira de 

Alcantarilha, a estação Ponte Mesquita e a estação Rotunda A2, cujos períodos analisados 

e áreas das sub-bacias hidrográficas são os apresentados no Quadro 5:11. Na Figura 5:23 

apresenta-se a localização das estações hidrométricas. 

 

Quadro 5:11 -Estações hidrométricas e períodos de monitorização referenciados no SNIRH 

Estação 

hidrométrica 
Curso de água Período de dados 

Área da sub-bacia 

hidrográfica (km2) 

Ponte Mesquita 

(30G/08H) 
Ribeira de Alcantarilha 

1/10/1979 – 

30/9/1990 
111,2 

Rotunda A2 

(31H/01HA) 

Ribeira de 

Alcantarilha/Barranco 

do Vale 

01/02/2005 -

01/09/2010 
5,2 
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Figura 5:23  – Localização das estações hidrométricas 

 

No Quadro 5:12 e Quadro 5:14 apresentam-se os valores de escoamento mensais registados 

na estação hidrométrica de Ponte Mesquita no período 1979/1990 e na estação Rotunda A2 

no período 2005/2010. Na estação Ponte Mesquita não foram registados dados de 

escoamento no período entre outubro de 1981 e setembro de 1984. Na estação Rotunda A2 

não foram registados dados de escoamento entre outubro de 2014 e setembro de 2005 e 

entre outubro de 2008 e setembro de 2009. 

 

No Quadro 5:13 e Quadro 5:15 apresentam-se os valores de caudal médio mensal para os 

períodos em que são disponibilizados dados de caudal médio diário relativamente às 
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estações de Ponte Mesquita e Rotunda A2. Apresenta-se ainda em gráfico a variação anual 

dos valores de caudal médio diário. 

 

Quadro 5:12 - Escoamento mensal na estação hidrométrica de Ponte Mesquita (dam3) 

Ano Hid. OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

1979/80 0 50 0 0 50 460 390 220 0 0 0 0 

1980/81 - - - - - - - - - - - - 

1981/82 - - - - - - - - - - - - 

1982/83 - - - - - - - - - - - - 

1983/84 - - - - - - - - - - - - 

1984/85 0 0 340 1420 1000 50 0 0 0 0 0 0 

1985/86 0 0 160 140 650 140 50 0 0 0 0 10 

1986/87 0 40 0 250 570 40 20 0 0 0 0 0 

1987/88 170 1200 3340 530 220 20 0 0 0 0 0 0 

1988/89 40 2640 130 180 90 3 10 0 0 0 0 0 

1989/90 150 2430 6870 690 110 40 430 50 40 40 0 0 

N. Valores 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Min. 0 0 0 0 50 3 0 0 0 0 0 0 

Máx. 170 2640 6870 1420 1000 460 430 220 40 40 0 10 

 

 

 

Figura 5:24  – Caudal médio diário na estação hidrométrica de Ponte Mesquita (m3/s) 
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Quadro 5:13 – Caudal médio mensal na estação hidrométrica de Ponte Mesquita (l/s) 

Mês 1984/1985 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1989/1990 
Média 7 

anos 

Outubro 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4 17.7 58.4 20.6 

Novembro 18.0 0.0 0.0 17.7 462.3 1017.0 936.3 350.2 

Dezembro 0.0 130.3 60.0 0.0 1245.5 44.2 2561.6 577.4 

Janeiro 0.0 530.6 55.8 94.8 196.8 68.4 252.3 171.2 

Fevereiro 22.8 410.7 270.4 239.3 84.8 37.5 44.3 158.5 

Março 173.2 17.7 53.2 17.1 10.3 1.3 18.4 41.6 

Abril 153.0 0.0 20.3 8.7 0.0 3.7 161.0 49.5 

Maio 82.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 14.2 

Junho 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 1.7 

Julho 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 1.9 

Agosto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Setembro 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 

 

Quadro 5:14 – Escoamento mensal na estação hidrométrica Rotunda A2 (dam3) 

Ano Hid. OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

2004/05 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005/06 6 86 70 83 90 129 60 11 0 0 0 0 

2006/07 6 87 72 86 96 136 69 10 0 0 0 0 

2007/08 1 9 110 54 - 31 86 47 10 0 0 0 

2008/09 - - - - - - - - - - - - 

2009/10 0 0 539 598 747 461 172 78 20 0 0 0 

N. Valores 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

Min. 0 0 70 54 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máx. 6 87 539 598 747 461 172 78 20 0 0 0 

Média 3 46 198 205 233 151 77 29 6 0 0 0 
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Figura 5:25  – Caudal médio diário na estação hidrométrica Rotunda A2 (m3/s) 

 

Quadro 5:15  – Caudal médio mensal na estação hidrométrica da Rotunda A2 (l/s) 

Mês 2006/2007 2007/2008 2009/2010 
Média 3 

anos 

Outubro 2.3 0.3 0.0 0.9 

Novembro 33.7 3.3 0.0 12.3 

Dezembro 26.8 41.0 201.3 89.7 

Janeiro 31.9 20.3 223.2 91.8 

Fevereiro 39.6 24.3 308.7 124.2 

Março 50.6 11.6 172.3 78.2 

Abril 26.7 33.0 66.4 42.0 

Maio 3.9 17.4 29.2 16.8 

Junho 0.0 4.0 7.7 3.9 

Julho 0.0 0.0 0.0 0.0 

Agosto 0.0 0.0 0.0 0.0 

Setembro 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

A partir dos valores registados nestas duas estações, é possível extrapolar os valores de 

escoamento e de caudais para secção terminal da bacia hidrográfica associada às linhas 

de água localizadas na área do empreendimento, tendo como base a área drenada em 

cada estação e a área da bacia hidrográfica em estudo (0,027 km2).  

 

De salientar, que tratando-se de uma linha de água de cabeceira e com uma área de 

bacia hidrográfica muito pequena, a extrapolação será pouco fiável. Optou-se por efetuar 

a extrapolação com base apenas nos dados de escoamento mensal registados na estação 

de Ponte Mesquita por esta estação disponibilizar um maior número de valores (média de 7 
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anos hidrológicos). No quadro seguinte apresentam-se os valores de escoamento mensal a 

secção terminal da bacia associada à área de implantação do conjunto comercial. 

 

Quadro 5:16  – Escoamento médio mensal na secção terminal da bacia hidrográfica associada ao 

empreendimento 

Mês 
Escoamento médio mensal 

(m3) 

Outubro 12.3 

Novembro 217.5 

Dezembro 370.7 

Janeiro 109.8 

Fevereiro 92.0 

Março 25.8 

Abril 30.8 

Maio 9.2 

Junho 1.4 

Julho 1.4 

Agosto 0.0 

Setembro 0.3 

 

No estudo hidrológico levado a cabo no âmbito do Projeto, foi efetuado o cálculo do 

caudal de ponta de cheia ao nível da secção da linha de água no ponto mais a jusante da 

área de intervenção, onde é prevista a restituição no meio natural das águas pluviais do 

empreendimento e áreas de drenagem a montante. O valor do caudal de ponta de cheio 

calculado para um período de retorno de 100 anos foi 2,97 m3/s. 

 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica da RH8, 1ª Fase, o escoamento médio anual 

na bacia hidrográfica de Alcantarilha situa-se entre 20 – 40 mm (ano seco), 100 – 150 mm 

(ano médio) e 300 – 400 (ano húmido). 

 

5.5.3.4 Áreas sujeitas a inundações 

 

No que respeita aos fenómenos de cheias e inundações, as zonas de risco de inundação 

identificadas ao abrigo da Diretiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de outubro de 2007, transposta para o direito nacional pelo Decreto -Lei n.º 115/2010, de 22 

de outubro na Região do Algarve, são cinco: Aljezur, Monchique, Silves, Faro e Tavira. A área 

de intervenção não se insere em zona com risco de cheias e inundações. 
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5.5.4 Recursos hídricos subterrâneos 

5.5.4.1 Enquadramento hidrogeológico 

 

De acordo com o PGRH da RH8, nesta região ocorre um conjunto de formações geológicas 

que, de acordo com a origem, natureza e composição, permitem o desenvolvimento dos 

seguintes meios de escoamento: 

� Fraturado: está essencialmente associado às rochas maciças de natureza 

metamórfica e ígnea cujo diaclasamento permite a circulação da água, em geral. 

Estes meios apresentam orientações de circulação preferencial e são impermeáveis 

ou de muita reduzida permeabilidade. 

� Cársico: formado em rochas carbonatadas (calcários, dololmitos e mármores) onde 

a circulação de água se faz nas descontinuidades com origem na dissolução de 

carbonatado pela água, o que confere a estes meios alguma heterogeneidade. No 

entanto, originam áreas de produtividades muito superiores às registadas nos meios 

rochosos fracturados. 

� Poroso: formado por rochas sedimentares consolidadas, sedimentos não 

consolidados ou solos arenosos, onde a circulação é feita nos poros formados entre 

os grãos, caracterizando-se por uma porosidade homogénea e, nas situações em 

que a presença de argila é reduzida, por elevada permeabilidade. O 

comportamento poroso e permeável das formações sedimentares favorece a 

componente de infiltração da água em profundidade, em detrimento do 

desenvolvimento da rede de drenagem. 

 

Em termos hidrogeológicos as rochas sedimentares detríticas, que ocupam a grande parte 

da orla meridional, dão origem a aquíferos geralmente descontínuos, de pequena extensão 

e de produtividade variável. Por sua vez, as áreas constituídas por rochas carbonatadas e 

rochas básicas dão origem a aquíferos com produtividades significativas. 

 

5.5.4.2 Massas de água subterrâneas 

 

Na figura seguinte apresenta-se a delimitação dos aquíferos na Região do Algarve. A área 

de intervenção insere-se na massa de água subterrânea de Ferragudo-Albufeira, cuja 

caracterização se apresenta na Figura 5:26 
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Fonte: Almeida et al., 2000 (adaptado) 

Figura 5:26  – Identificação dos 17 sistemas aquíferos com expressão regional no Algarve 

 

A massa de água subterrânea de Ferragudo-Albufeira desenvolve-se desde o rio Arade a 

Oeste até às proximidades de Albufeira onde contacta com formações jurássicas e 

cretácicas. Do lado Norte o limite faz-se com as formações jurássicas pertencentes à massa 

de água Querença – Silves.  

 

A massa de água subterrânea de Ferragudo-Albufeira ocupa uma área de 117,10 km2, em 

que as formações aquíferas com melhor potencial hidrogeológico são os Calcários e 

Margas com Palorbitolina, do Cretácico e a Formação Carbonatada Lagos-Portimão, do 

Miocénico. 

 

Estruturalmente pode-se considerar que se trata de estrutura em anticlinal com inclinações 

muito suaves para Sul e Sudeste. Trata-se de uma massa de água subterrânea multiaquífero 

que está dividida em duas sub-unidades principais: 

� Formação carbonatada do Miocénico, com características de aquífero poroso e 

cársico, livre a semi-confinado;  

� Calcários e arenitos do Cretácico, com características de aquífero cársico, 

confinado, com uma área de recarga limitada.  

� Adicionalmente, ocorrem depósitos detríticos quaternários e arenitos cretácicos que 

suportam pequenos aquíferos freáticos.  
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Fonte: PGRH8 

Figura 5:27  – Massa de água subterrânea Ferragudo-Albufeira (geologia da massa de água e direção 

do fluxo subterrâneo regional) 

 

Dadas as grandes diferenças de nível piezométrico entre os distintos aquíferos pode concluir-

se que existe uma independência entre os aquíferos que constituem esta massa de água 

subterrânea.  

 

Pela sua localização, a massa de água subterrânea de Ferragudo-Albufeira apresenta 11,1% 

da sua área incluída em área crítica à extração de água subterrânea. No entanto, no que 

diz  respeito a esta massa de água subterrânea, a concentração elevada de cloretos pode 

ter origem geológica, uma vez que existem diapiros, aflorantes ou ocultos, na área da 

mesma. 

 

Da consulta à base de dados do SNIRH identificaram-se 3 captações no sistema aquífero 

Ferragudo-Albufeira onde é efetuada a monitorização dos níveis piezométricos e a 

profundidade do nível da água, localizando-se a estação de monitorização mais próxima 
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(estação 604/63) da área de estudo no Sobral, a Norte de Porches,  a cerca de 3,5 km a 

Noroeste.  

 

Nos gráficos seguintes apresenta-se a evolução ao longo do ano do nível piezométrico e da 

profundidade do nível da água na estação 604/63,  sendo evidente a variação sazonal dos 

níveis piezométricos.  

 

 

 

Figura 5:28  – Evolução ao longo do ano do nível piezométrico e da profundidade do nível da água na 

estação 604/63 
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5.5.5 Zonas protegidas e Usos da água 

5.5.5.1 Zonas Protegidas (DQA) 

 

No Quadro 5:17 apresenta-se uma síntese das zonas protegidas (de acordo com as 

designações constantes da DQA/Lei da Água, e adotadas no PGRH da RH8) consideradas 

como zonas que exigem proteção especial ao abrigo da legislação comunitária, no que 

concerne à proteção das águas superficiais e subterrâneas ou à conservação dos habitats 

e das espécies diretamente dependentes da água, à escala da região hidrográfica) na 

região, no concelho de Silves e na área de intervenção.  

 

Quadro 5:17 – Zonas Protegidas no âmbito da DQA 

Zona protegida RH 8 Concelho de Silves 
Área de intervenção e 

zona adjacente 

Zonas de captação de água para a produção de água para consumo humano (Massas de água destinadas 

à captação de água para consumo humano que forneçam mais de 10m3 /dia em média ou, que sirvam 

mais de 50 pessoas) 

Massas de água 

superficiais 

3 captações: Albufeiras das 

barragens de Odelouca, 

Bravura e Funcho 

Sim.  Albufeiras do Funcho 

e do Arade 
Não 

Massas de água 

subterrâneas 

 

 

As captações abrangem 16 

massas de água 

Sim.  Abrange 2 massas 

de água subterrâneas: 

MA Ferragudo – Albufeira 

e MA Querença-Silves 

Sim. MA Ferragudo-

Albufeira 

Zonas designadas 

para proteção de 

espécies aquáticas 

de interesse 

económico 

Não existem troços 

salmonídeos 

2 troços ciprinideos (rio Arade 

e ribeira de Odelouca) 

Sim. Abrange os 2 troços 

ciprinídeos 
Não 

18 zonas de produção de 

moluscos bivalves que 

abrangem 11 massas de 

água (1 águas de transição e 

10 costeiras) 

Não 

 

Não 

 

Massas de água 

designadas como 

águas de recreio 

Na RH5 foram identificadas 

(em 2013) 105 águas 

balneares (abrangendo 9 

massas de água). 

4  MA balneares:  Praia de 

Armação de Pêra, Praia 

de Barcos/Armação de 

Pêra – nascente, Praia 

Grande Nascente e Praia 

Grande Poente 

Não 

Zonas designadas 

como zonas 

sensíveis em termos 

de nutrientes 

1 zona sensível em termos de 

nutrientes,: Lagoa dos 

Salgados (PTTW24) 

abrangendo 1 massa de 

água (PT08RDA1704) 

Não Não 
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Zona protegida RH 8 Concelho de Silves 
Área de intervenção e 

zona adjacente 

Zonas designadas 

como zonas 

vulneráveis 

2 zonas vulneráveis: Faro (1 

MA subterrânea) e Luz-Tavira  

(4 MA subterrâneas) 

Não Não 

Zonas designadas 

para a proteção de 

habitats e da fauna 

e flora selvagens e a 

conservação das 

aves selvagens em 

que a manutenção 

ou o melhoramento 

do estado da água 

seja um dos fatores 

importantes para a 

sua conservação, 

incluindo os sítios 

relevantes da Rede 

Natura 2000 

8 Stios de Interesse 

Comunitário (abrangendo 60 

MA) 

5 Zonas de Proteção Especial 

(abrangendo 41 MA) 

Sim Não 

 

 

Da análise do quadro anterior constata-se que relativamente às zonas protegidas definidas 

na DQA, a área de intervenção: 

� Não interfere nem abrange captações de água superficial para a produção de 

água para consumo humano. 

� Insere-se na massa de água subterrânea Ferragudo-Albufeira, que se encontra 

classificada como “zonas de captação de água subterrâneas para a produção de 

água para consumo humano na RH8”. 

� Não interfere nem abrange águas piscícolas, zonas de produção de moluscos 

bivalves ou águas balneares 

� Não se encontra inserida em zonas sensíveis e zonas designadas para a proteção de 

habitats e da fauna e flora selvagens e a conservação das aves selvagens 

� Não se encontra inserida em zonas vulneráveis. 

 

5.5.5.2 Usos da água 

5.5.5.2.1 Usos da água superficial 

 

Para a identificação dos principais usos da água superficial na zona onde se insere a área 

de estudo, considerou-se a área delimitada pela bacia hidrográfica da ribeira de 
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Alcantarilha. De acordo com a informação recolhida não foram identificados usos da água 

superficial na ribeira de Alcantarilha e respetiva bacia hidrográfica. 

 

Na área de intervenção do Conjunto Comercial há a referir a existência de uma cisterna, 

pertencente à habitação rural desabitada, que se destina ao armazenamento de água da 

chuva. Esta cisterna, á semelhança da casa de habitação, serão demolidas no âmbito do 

presente Projeto. 

 

5.5.5.2.2 Usos da água subterrânea 

 

Para a identificação dos principais usos da água subterrânea na zona onde se insere a área 

de intervenção, considerou-se a área delimitada da massa de água de água subterrânea 

Ferragudo-Albufeira. Na área de intervenção do Conjunto Comercial não está referenciada 

qualquer captação de água subterrânea privada ou pública. Nesta área verifica-se a 

existência de uma cisterna com um poço para captação das águas. 

 

Na área envolvente à área do Projeto foram identificada diversas captações para uso da 

água subterrânea de acordo com informação fornecida pela APA, na sequência de 

pedido de informação no âmbito do presente EIA. No Quadro 5:18 e na Figura 5:29 

apresentam-se respetivamente as características e localização das captações. 

 

De uma forma geral das 27 captações identificadas nas imediações da área de 

intervenção a maioria destina-se a rega (correspondendo a 22 captações, cerca de 81%), 

distinguindo-se entre rega, rega agrícola, rega de jardins e rega associada a atividades 

recreativas). Das restantes 5 captações, 1 destina-se a consumo humano, 2 a atividade 

industrial e para 2 não foi identificado o uso. A captação que se destina a consumo 

humano, o uso mais sensível, localiza-se a mais de 500m do limite sudoeste da área de 

intervenção. 
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Quadro 5:18 – Características das captações de água subterrânea de uso privado nas imediações da 

área de intervenção 

Ref. ID 
Finalidade / 

Utilização 

Profundidade 

máxima (m) 

Caudal max 

(m3/s) 

Vol_M_Max 

(m3) 

Vol Max Ano 

(m3) 

Vol med Ano 

(m3) 

Vol max Mês 

(m3) 

1 
-- 

 Consumo 

humano 
90 0,5 3 0.0   

2 --  Rega Agrícola 22 0.0 920 3410   

3 --  Rega -- 0,5 500 1853   

4 --  Rega agrícola 70 2 2275 4755   

5 --  Rega Agrícola 18 0.0 1200 5050   

6 --  Rega agrícola 71 0.0 725 1515   

7 --  Rega agrícola 10 0.0 448 1660   

8 --  Rega -- 0,5 100 370   

9 --  35 2 2000 0.0   

10 --  30 0,5 200 0.0   

11 
-- 

 Rega agrícola e 

consumo humano 
8 5 5330 22495   

12 --  Rega -- 0,5 170 666   

13 --  Rega de jardim 62 0,5 800 2700   

14 --  Rega de jardim 32 0,5 100 340   

15 220731 

Atividade 

Recreativa, Rega 
-- --   8510 2600 

16 220724 Rega -- --   1009 300 

17 213978 Rega -- --   55 15 

18 213970 Rega -- --   170 50 

19 190169 Rega -- --   50 25 

20 181454 Rega -- --   510 135 

21 148841 

Atividade 

Recreativa, Rega 
-- --   335 170 

22 141588 

Atividade 

Industrial 
-- --   6000 800 

23 95943 

Atividade 

Industrial 
-- --   21600 1800 

24 80804 Rega -- --   167 45 

25 66586 Rega -- --   111 30 

26 55751 Rega -- --   85 25 

27 29670 Rega -- --   130 30 
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Uso da água 
Nº de 

captações % 

Consumo humano 1 3,70 

Rega agrícola 5 18,52 

Rega 12 44,44 
Rega agrícola + consumo humano 1 3,70 

Rega jardim 2 7,41 

Atividades Recreativas e regas 2 7,41 

atividade industrial 2 7,41 

Sem uso 2 7,41 

  

Fonte: APA, 2017 

Figura 5:29  – Captações de água subterrânea para abastecimento privado nas imediações da área 

de intervenção 



  

 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018   131 

No PGBH da RH8 é referido que existem na massa de água subterrânea de Ferragudo-

Albufeira 952 captações, todas de abastecimento privado. De acordo com a mesma fonte 

existem, ainda, 7 captações públicas, mas em situação de reserva maioritariamente desde 

2005.  

 

Do universo de captações cujo uso foi identificado a maior parte (482) destina-se 

exclusivamente à rega (51,0%), 1,0% destina-se a Atividade de recreio ou de lazer, 2,9% a 

consumo humano, 3,0% para consumo humano e rega, 0,5% a uso industrial e 4,6% a rega e 

Atividade de recreio ou de lazer. O volume registado para consumos privados conhecidos é 

de 2,39 hm³/ano, sendo que 28% destes consumos não tem uma tipologia atribuída. No 

entanto destaque-se o valor de 1,21 hm³/ano para a rega e 0,31 hm³/ano para atividades 

de recreio ou de lazer.  

 

As extrações conhecidas representam 21,50% da recarga média anual a longo prazo para 

esta massa de água subterrânea e a 3,4% da totalidade dos consumos efetuados nas 

massas de água subterrânea sob gestão da ARH do Algarve.  

 

Na figura seguinte apresenta-se a localização destas captações de acordo com o PGBH da 

RH8 (1º ciclo). 
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Fonte: PGBH – Extrato da Carta 5.3.3 - Captações subterrâneas de abastecimento público e perímetros de 
proteção 

Figura 5:30  – Captações de água subterrânea para abastecimento privado nas imediações da área 
de intervenção 

 

Embora não se localizem na massa de água subterrânea de Ferragudo-Albufeira, referem-

se, ainda, as captações de água subterrânea da empresa Águas do Algarve, S. A. 

destinadas a consumo público, localizadas na massa de água subterrânea Querença Silves, 

que se localiza em posição adjacente à massa Ferragudo – Albufeira, tal como se pode 

observar na figura seguinte. 

� Captações designadas por HID -1, HID -2, SL -1, SJS -1, SJS -2, SJS -3 e SJS -4, situadas 

em Benaciate, concelho de Silves. A Portaria n.º 687/2008 de 22 de julho aprovou a 

delimitação dos perímetros de proteção destas captações de água subterrânea da 

empresa Águas do Algarve, S. A., que captam a diferentes profundidades formações 

do sistema aquífero Querença – Silves. 
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� Captações designadas por 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D e 3E, situadas em Vale 

da Vila, concelho de Silves. A Portaria n.º 1286/2009 de 19 de outubro aprovou a 

delimitação dos perímetros de proteção destas captações de água subterrânea da 

empresa Águas do Algarve, S. A., que captam a diferentes profundidades formações 

do sistema aquífero Querença-Silves. 

 

 

Fonte: PGBH da RH8 

Figura 5:31  – Captações de águas subterrâneas da ARH Algarve para abastecimento público na 

massa de água Querença-Silves  
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5.5.6 Abastecimento de água e tratamento de águas residuais 

5.5.6.1 Abastecimento de Água  

 

Nesta zona do Algarve a principal origem de água de abastecimento é constituída por 

águas superficiais, nomeadamente no que se refere ao sistema das albufeiras das barragens 

de Funcho, Arade e Odelouca, explorado pela empresa Águas do Algarve, S.A., além das 

captações de água subterrânea no aquífero de Querença-Silves (Vale da Vila e de 

Benaciate). 

 

A Águas do Algarve é uma Sociedade Anónima de direito privado e capitais 

maioritariamente públicos criada pelo Decreto Lei nº 168/2000 de 5 de agosto, por fusão das 

sociedades Águas do Sotavento Algarvio, S.A. e Águas do Barlavento Algarvio, S.A. O objeto 

social da Sociedade é "a exploração e gestão dos Sistemas Multimunicipais de Captação, 

Tratamento e Abastecimento de Água ao Sotavento e Barlavento Algarvio" criados pelas 

alíneas a) e b) do nº 3 do Decreto Lei nº 379/93, de 5 de Novembro, ficando, pela 

deliberação da Assembleia Geral de 5 de março de 2001, a exercer também a atividade de 

exploração e gestão do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve. 

 

O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve assegura o fornecimento 

de água em alta aos 16 municípios do Algarve, incluindo o concelho de Silves, perfazendo 

um total de 19 entidades gestoras em baixa, com o fornecimento anual de cerca de 68, 5 

Mm3 (valores respeitantes a 2015), compreendendo as seguintes Infraestruturas: 

� 76 pontos de entrega; 

� 15 furos  e 4 captações de água superficial; 

� 486 km de condutas , 30 estações elevatórias; 

� 4 ETAs, tecnologicamente avançadas, eficientes, com elevada fiabilidade e 

otimização, com capacidade de tratamento de 5,65 m3/s; 

� 17 reservatórios para armazenamento em alta (69 814 m3). 
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Figura 5:32 – Mapa do Sistema de Abastecimento de Água  

 

Para o presente Projeto interessa a ETA de Alcantarilha, que se situa a cerca de 10 Km de 

Silves e a 12 Km do Túnel Odelouca, junto à localidade de Alcantarilha - Gare. A adução de 

água superficial à ETA de Alcantarilha efetua-se graviticamente, através de uma conduta 

com 2,5 m de diâmetro e cerca de 12 Km de extensão desde o túnel de Odelouca. A sua 

capacidade máxima de produção é de 259.000 m3/dia, correspondente a um caudal de 

3m3/s, equivalente a uma população de 620.000 habitantes, prevista para o ano de 2025. 

Devido ao Caráter flutuante da população a servir, a ETA é constituída por três linhas de 

tratamento em paralelo, por forma a responder às necessidades de abastecimento de 

água, tanto em época alta como em época baixa.  

 

A água tratada nesta ETA destina-se à distribuição em alta aos concelhos de Albufeira, 

Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, Loulé (Oeste e Norte), Silves e Vila do Bispo, 

podendo se necessário, através da Estação Elevatória Reversível, abastecer também os 

municípios de Faro, Olhão e Tavira. 

 

De acordo com informação constante no site da empresa Águas do Algarve, o 

fornecimento total de água faturada aos Utilizadores em 2015 foi de 68.463.071m3, 

representando um caudal médio diário de água fornecida de 187.570 m3/dia, sendo 

superior em 5,6% em relação ao ano de 2014. 
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Figura 5:33  – Fornecimento de água na RH8 (dados de 2015 e 2016). 

 

 

Figura 5:34  – Evolução anual do volume de água fornecida aos Utilizadores Municipais nos anos 2015 e 

2014 (m3) 

 

5.5.6.2 Drenagem  e Tratamento de águas residuais 

 

A empresa Águas do Algarve, S.A. é responsável pelo tratamento das águas residuais 

domésticas na Região do Algarve. Na figura seguinte apresenta-se o mapa do sistema. As 

infraestruturas de saneamento em exploração até final de 2015 correspondiam a uma 

extensão de intercetores de cerca de 447,3km, 175 número de estações elevatórias (EE) e 66 

estações de tratamento de águas residuais (ETAR). 
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Figura 5:35  – Mapa do Sistema de Tratamento de Águas Residuais 

 

De acordo com informação constante do site da empresa Águas Durante o ano de 2015, o 

volume de água residual tratada na região do Algarve foi de 43.144.345 m3. Na figura 

seguinte estão representados os volumes anuais (em hm3), desde 2011. 

  

Figura 5:36  – Volumes de águas residuais tratadas no Algarve desde 2011 a 2015 
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5 . 6  E C O L O G I A  

5.6.1 Áreas sensíveis 

 

A área de estudo não abrange qualquer área incluída na Rede Nacional de Áreas 

Protegidas nem qualquer área classificada no âmbito da Rede Natura 2000. A área mais 

próxima é o SIC PTCON0052 Arade / Odelouca, a cerca de 7,5Km.  

 

5.6.2 Metodologia 

 

A caracterização dos sistemas ecológicos realizou-se para a área de implantação do 

empreendimento e rede viária de acesso e para a zona do caminho ao longo do qual se 

prevê a instalação da ligação à rede pública de águas e saneamento. De uma forma geral, 

a área de intervenção é relativamente homogénea sendo ocupada por um povoamento 

misto de amendoeiras e alfarrobeiras. A maior parte deste território terá tido no passado 

uma ocupação agrícola e agro-pecuária mas atualmente essa ocupação é residual, sendo 

evidentes os sinais de algum abandono. 

 

Para a caracterização do flora e vegetação visitou-se a área de estudo no dia 14 de 

novembro de 2017, tendo por base fotografia aérea de 2014. A área de estudo foi 

prospetada para deteção de espécies protegidas e de Habitats da Rede Natura 2000 

(sensu Directiva 92/43/CEE) aí existentes, assim como de outras comunidades vegetais com 

interesse para conservação.  

 

Recolheu-se informação acerca da composição florística das comunidades vegetais 

ocorrentes, para posterior caracterização. Os espécimes observados foram identificados no 

local ou posteriormente, em gabinete, recorrendo a bibliografia especializada.  

 

Os critérios taxonómicos e nomenclaturais seguidos foram os de “Checklist da Flora de 

Portugal” (Sequeira et al. (coord.), 2011. http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html). A 

nomenclatura sintaxonómica seguida foi a de “Vascular plant communities of Spain and 

Portugal. Addenda to the Syntaxonomical checklist of 2001” (Rivas-Martínez et al., 2002). Os 

critérios de identificação dos Habitats são os de “Plano Sectorial da Rede Natura 2000 –

Fichas de caracterização dos Habitats Naturais” (ALFA –Associação Lusitana de 

Fitossociologia, 2006). 
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A caracterização da fauna foi feita, igualmente, com base na visita de campo efetuada a 

14 de novembro de 2017, com o objetivo de recolher dados relativos às características do 

terreno e efetuar observações diretas de animais. Durante esta visita a área de estudo foi 

percorrida de forma sistemática. No decurso dessa visita efetuaram-se paragens em diversos 

locais e fez-se uma procura ativa de espécies e indícios.  

 

Para a elaboração das listas de espécies de ocorrência potencial, para além das 

observações efetuadas no terreno, considerou-se a informação bibliográfica disponível 

relativamente a cada um dos grupos (Equipa Atlas, 2005; Loureiro et al., 2008; Mathias, 1999; 

Rainho et al., 2013) e as disponibilidades em termos de biótopos na área de estudo.  

 

5.6.3 Caracterização da flora e vegetação  

5.6.3.1 Enquadramento 

 

A área de estudo localiza-se no Setor Algarviense, Superdistrito Algárvico (Região 

Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-

Atlântica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense) (Costa et al., 1998). Em termos 

bioclimáticos, situa-se numa área de macro-bioclima Mediterrânico, de termotipo 

Termomediterrânico inferior e ombrotipo e Seco superior (Mesquita & Sousa, 2009).  

 

A vegetação zonal é a vegetação que se desenvolve naturalmente em cada local e que 

não é condicionada por fatores locais, estando estreitamente relacionada apenas com o 

clima regional. A série de vegetação zonal que ocorre na área de estudo é Rhamno 

oleoidis-Querco rotundifoliae sigmetum, que se caracteriza do seguinte modo:  

� Rhamno oleoidis-Querco rotundifoliae sigmetum: série que se desenvolvem em 

cambissolos derivados de rochas calcárias ou calco-dolimíticas de idade jurássica, 

constituída por mosaicos de vegetação formados pelos seguintes elementos: 

bosques dominados por azinheiras (Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae), 

medronhal calcícola Aristolochio baeticae-Arbutetum unedonis; as etapas de mato 

baixo são Sideritido lusitanicae-Genistetum algarviensis e Thymo lotocephali-

Coridothymetum capitati; os arrelvados vivazes correspondem a Galio concatenati-

Brachypodietum phoenicoidis e os arrelvados anuais de pequena biomassa a Velezio 

rigidae-Asteriscetum aquaticae.  
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O Conjunto Comercial localizar-se-á num local que corresponde, atualmente, a um pomar 

abandonado de amendoeiras e alfarrobeiras, que se distribuem de forma dispersa numa 

área de prados com alguns núcleos de matos descontínuos. A faixa onde se prevê a 

instalação da rede de águas e saneamento desenvolve-se ao longo de um caminho 

existente, sobrepondo-se também a vegetação predominantemente herbácea, com 

presença em alguns locais de alinhamentos de vegetação arbustiva, geralmente 

descontínuos.  

 

5.6.3.2 Flora 

 

A Diretiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Diretiva Habitats”, constitui aquele que é 

considerado o principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais 

da flora selvagem não abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais 

ou Naturais.  

 

Este instrumento tem por objetivo garantir a conservação da biodiversidade das espécies 

autóctones da flora e fauna e respetivos habitats, atendendo prioritariamente às mais 

ameaçadas, e tomando em consideração as exigências económicas, sociais, culturais e 

regionais, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável (Decreto-Lei n.º 226/97). Portugal 

fez a transposição da Directiva Habitats para a ordem jurídica interna mediante o Decreto-

Lei n.º 226/97, de 27 de agosto, posteriormente revogado pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de Abril, e alterado pela Declaração de Retificação n.º 10-AH/99, de 31 de maio, e pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.  

 

O anexo B-II do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) lista as espécies consideradas de interesse 

comunitário (descriminando as que são consideradas prioritárias); o anexo B-IV lista as 

espécies de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa; e o anexo B-V as 

espécies de interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e exploração 

podem ser objeto de medidas de gestão.  

 

No que respeita à flora, o trabalho de campo realizado foi direcionado para a prospeção 

das espécies constantes nestes anexos, assim como de outras espécies reconhecidamente 

raras e com interesse para conservação, mas sem estatuto legal de proteção. Em particular, 

consideraram-se as espécies com ocorrência conhecida nas imediações, segundo 

informação disponível em http://www.flora-on.pt (por quadrícula UTM de 10Km) e na base 

de dados de ocorrência de espécies de flora protegida elaborada pelo ICNF para o 
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Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (por quadrícula Europeia 

10 km no datumETRS89-LAEA). 

 

As espécies com estatuto de proteção referidas são Plantago algarbiensis, Scilla odorata, 

Thymus lotocephalus e Ruscus aculeatus (ICNF) e ainda Linaria algarviana, Bellevalia hackelii 

e Malcolmia triloba subsp. gracilima (flora-on). Destaca-se, ainda, a referência a Sideritis 

arborescens subsp. lusitanica, espécie endémica do território português.  

 

No decorrer dos trabalhos de campo não foi observada a presença de qualquer uma 

destas espécies. A ausência destas plantas não é de estranhar, uma vez que a área de 

estudo apresenta elevada hemerobia, que se traduz numa alteração do meio e 

consequente degradação das comunidades vegetais. Regista-se, contudo, que a época 

de realização dos trabalhos de campo é também pouco propícia à deteção de plantas de 

ciclo anual, pelo que as mesmas poderiam estar presentes mas não ser detetáveis durante o 

Outono.  

 

Assim, é possível afirmar com certeza que: 

� Thymus lotocephalus, Ruscus aculeatus e Sideritis arborescens subsp. lusitanica não 

ocorrem na área de estudo, porque seriam observáveis nesta época do ano;  

� Linaria algarviana, Malcolmia triloba subsp. gracilima e Scilla odorata são espécies 

que ocorrem em substratos mais ou menos arenosos, sempre próximo do litoral;  

� Plantago algarbiensis surge em solos argilosos e sujeitos a encharcamento 

temporário, pelo que também não é esperada a sua ocorrência na área de estudo;  

� A ocorrência de Bellevalia hackelii, endemismo algarvio constante dos anexos II e IV 

da Directiva Habitats só detetável quando em flor, no final do Inverno e início da 

Primavera, é possível, sendo de admitir a sua eventual presença na área de estudo.  

 

Apresenta-se no Anexo 3 - Ecologia o elenco florístico observado na área de estudo, onde 

são listadas as espécies observadas, num total de 58 taxa distintos. Note-se que apenas 

foram registadas as espécies que apresentavam elementos identificativos à data da 

realização dos trabalhos de campo.  
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5.6.3.3 Habitats  

 

No anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) constam os Habitats que merecem 

proteção especial. Nenhuma das formações vegetais observadas na área de estudo 

apresenta interesse para conservação ou corresponde a uma tipologia incluída no referido 

anexo.  

 

As tipologias de vegetação encontradas são as seguintes:  

� Prados: A maior parte da área analisada está ocupada por vegetação herbácea 

sem valor de conservação, enquadrável nas tipologias Dittrichio viscosae-

Piptatheretum miliacei, comunidades ruderais vivazes e bianuais de solos revolvidos, 

e Velezio rigidae-Astericetum aquaticae, prados anuais neutro-basófilos. A maior 

parte das espécies características desta última associação não está presente, uma 

vez que a comunidade existente no local é uma versão empobrecida da mesma, 

com presença de espécies ruderais. Algumas espécies podem estar ausentes nesta 

altura do ano, sendo de realçar que mesmo as presentes estão secas, pelo que a 

sua identificação é possível apenas em alguns casos. São exemplos Trifolium 

scabrum, Atractylis gummifera ou Avena barbata. Se em bom estado de 

conservação, estes arrelvados anuais seriam enquadráveis no habitat 6220*pt1 

(“arrelvados anuais neutrobasófilos”).  

� Mosaico de matos subseriais de Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae: O pomar 

que outrora existiu na área em análise deixou de ser gerido com objetivos de 

produção há algum tempo, pelo que existem já algumas áreas com matos. Nesses 

locais, a vegetação que se desenvolve é um mosaico das várias etapas de 

substituição da vegetação potencial, com presença de elementos florísticos 

característicos das várias comunidades representadas, ainda que com 

predominância de espécies das etapas de mato baixo. No entanto, e uma vez que 

a perturbação humana cessou há relativamente pouco tempo, não decorreu ainda 

tempo suficiente para a instalação de comunidades bem estruturadas destes matos. 

As espécies mais abundantes observadas são Tymbra capitata, Micromeria graeca, 

Fumana thymifolia, Cistus albidus, Asparagus albus, Genista algarbiensis, Pistacia 

lentiscus, Quercus coccifera, etc. Foram também observados alguns exemplares de 

Olea sylvestris e de Quercus suber. Esta combinação florística é indicativa da 

presença do habitat 5330 (pt5 e pt7, respetivamente “carrascais, espargueirais e 

matagais afins basófilos” e “matos baixos calcícolas”), mas as formações presentes 

não cumprem os requisitos estruturais mínimos para que possam ser consideradas 

habitat.  
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� Núcleos de vegetação associados aos exemplares arbóreos: A área de estudo tem 

alguns exemplares de árvores de porte considerável, alfarrobeiras, oliveiras e 

zambujeiros e um sobreiro, por vezes formando pequenos núcleos. São árvores de 

copa ampla, frequentemente pendendo até ao chão, que criam zonas de 

ambiente fresco e sombrio. Nesta sombra encontram-se algumas das espécies 

características de bosques e matagais, como Rubia peregrina, Aristolochia baetica, 

Iris foetidissima, Tamus communis e Smilax aspera. Mais uma vez, estes núcleos são 

muito pequenos e não cumprem os requisitos estruturais e florísticos mínimos para 

que possam ser consideradas habitat.  

 

Em síntese, a área analisada não abrange qualquer flora ou formação vegetal com 

interesse para conservação, ainda que seja de admitir a possível ocorrência de Bellevalia 

hackelii, endemismo algarvio protegido pela Directiva Habitats só detetável no final do 

Inverno e início da Primavera.  

 

5.6.4 Caracterização da fauna terrestre 

5.6.4.1 Mamíferos  

 

As observações efetuadas no terreno e a informação recolhida permitiram elaborar a lista 

de espécies de ocorrência potencial que se apresenta no Quadro 5:19.  

 

Quadro 5:19 – Lista das espécies de mamíferos de ocorrência potencial, respetivo estatuto de 

conservação em Portugal 

(de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005), regime legal de proteção, estatuto fenológico na área de 

estudo e biótopos onde ocorrem.) 

Nome científico Nome vulgar Livro Vermelho Directiva Habitats 

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC  

Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC  

Talpa occidentalis Toupeira LC  

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC IV 

Pipistrellus kuhli Morcego de Kuhl LC IV 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT  

Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC  

Rattus rattus Rato-preto LC  

Rattus norvegicus Ratazana NA  
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Nome científico Nome vulgar Livro Vermelho Directiva Habitats 

Mus domesticus Rato-caseiro LC  

Mus spretus Rato-das-hortas LC  

Vulpes vulpes Raposa LC  

Mustela nivalis Doninha LC  

Herpestes ichneumon Sacarrabos LC  

Sus scrofa Javali LC  

Estatuto de conservação: NA – Não avaliada, LC – Pouco preocupante, DD – Informação Insuficiente, NT – Quase 

ameaçada 

 

Duas (2) das 15 espécies atribuídas à área de estudo estão inseridas no anexo IV da 

Directiva Habitats (92/43/CEE) que corresponde ao anexo B-IV do DL 140/99 de 24 de Abril 

conforme revisto pelo DL 49/2005 de 24 de Fevereiro, anexos B-II e B-IV, que transpõem a 

referida Directiva e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 (que procede à transposição da Directiva 

n.º 2013/17/UE). O coelho-bravo está classificado como Quase Ameaçado.  

 

Não se conhece nenhum abrigo de morcegos de importância nacional na vizinhança 

próxima da área de estudo, situando-se o mais próximo a cerca de 12km da área de 

estudo, de acordo com informação disponibilizada no sítio do ICNF. É ainda conhecido um 

abrigos de menor importância a cerca de 8000m desta área.  

 

5.6.4.2 Aves  

 

No Quadro 5:20 listam-se as espécies de ocorrência potencial na área de estudo, tendo 

como base a informação recolhida no terreno durante a visita efetuada em novembro de 

2017, a distribuição das espécies de acordo com o Atlas das Aves Nidificantes de Portugal, 

as disponibilidades de habitat existentes no terreno e as características ecológicas das 

espécies.  

 

No total atribuem-se 58 espécies de aves à área de estudo, sendo que 23 foram observadas 

no terreno durante a visita efetuada em Novembro ou a sua presença foi confirmada pela 

presença de ninhos que foram utilizados recentemente.  
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Quadro 5:20 – Lista das espécies de aves de ocorrência confirmada durante a visita de Agosto (a 

negrito) e potencial, respetivo estatuto de conservação em Portugal  

(de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005), regime legal de proteção, estatuto fenológico na área de 

estudo e biótopos onde ocorrem.) 

Nome científico Nome vulgar 
Estatuto em 

Portugal 

Directiva 

Aves 

Estatuto 

fenológico 

Bubulcus íbis Garça-boieira LC  R 

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda LC  R 

Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar LC  R 

Alectoris rufa Perdiz-comum LC  R 

Columba palumbus Pombo-torcaz LC  R 

Streptopelia decaocto Rola-turca LC  R 

Streptopelia turtur Rola LC  E 

Cuculus canorus Cuco LC  E 

Tyto alba Coruja-das-torres LC  R 

Athene noctua Mocho-galego LC  R 

Strix aluco Coruja-do-mato LC  R 

Merops apiaster Abelharuco LC  E 

Upupa epops Poupa LC  R 

Picus viridis Peto-verde LC  R 

Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC  R 

Lullula arborea Cotovia-pequena LC I R 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC  E 

Hirundo daurica Andorinha-dáurica LC  E 

Delichon urbica Andorinha-dos-beirais LC  E 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados LC  I 

Motacilla alba Alvéola-branca LC  R 

Troglodytes troglodytes Carriça LC  R 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC  I 

Luscinia megarhynchos Rouxinol LC  E 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC  I 

Saxicola torquata Cartaxo-comum LC  R 

Tudus merula Melro-preto LC  R 

Turdus philomelos Tordo-músico LC  I 

Turdus iliacus Tordo-ruivo LC  I 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC  R 

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota LC  E 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta LC  R 

Sylvia atricapilla Toutinegra LC  R 

Phylloscopus collybita Felosa-comum LC  I 

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC  R 

Parus cristatus Chapim-de-poupa LC  R 
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Nome científico Nome vulgar 
Estatuto em 

Portugal 

Directiva 

Aves 

Estatuto 

fenológico 

Parus caeruleus Chapim-azul LC  R 

Parus major Chapim-real LC  R 

Sitta europaea Trepadeira-azul LC  R 

Certhia brachydactyla Trepadeira-comum LC  R 

Oriolus oriolus Papa-figos LC  E 

Lanius meridionalis Picanço-real LC  R 

Lanius senator Picanço-barreteiro NT  E 

Garrulus glandarius Gaio LC  R 

Cyanopica cyanus Pega-azul LC  R 

Corvus corone Gralha-preta LC  R 

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado LC  I 

Sturnus unicolor Estorninho-preto LC  R 

Passer domesticus Pardal-comum LC  R 

Estrilda astrild Bico-de-lacre NA  R 

Fringilla coelebs Tentilhão LC  R 

Serinus serinus Chamariz LC  R 

Carduelis chloris Verdilhão LC  R 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC  R 

Carduelis spinus Lugre LC  I 

Carduelis cannabina Pintarrôxo LC  R 

Emberiza cirlus Escrevedeira LC  R 

Miliaria calandra Trigueirão LC  R 

Estatuto de conservação: NA – não avaliada, LC – Pouco preocupante, DD – Informação Insuficiente, NT – Quase 

ameaçada, VU – Vulnerável, EN – Em perigo 

Estatuto fenológico: R – Residente, E – Estival, I - Invernante 

 

De entre as espécies atribuídas à área de estudo 69% serão residentes, 17% serão estivais, 

14% serão sobretudo invernantes. Uma destas espécies está inserida no anexo I da Directiva 

Aves (79/409/CEE) que corresponde ao anexo A-I do DL 140/99 de 24 de Abril conforme 

revisto pelo DL 49/2005 de 24 de Fevereiro, anexos B-II e B-IV, que transpõem a referida 

Directiva e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 (que procede à transposição da Directiva n.º 

2013/17/UE). No que respeita ao seu estatuto de conservação em Portugal verifica-se que 

na área de estudo não ocorrem espécies com estatuto de ameaça.  
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5.6.4.3 Répteis e Anfíbios  

 

Para a elaboração da lista de espécies de ocorrência potencial na área de estudo 

recorreu-se à informação disponibilizada pelo Atlas dos Répteis e Anfíbios (Loureiro, et al. 

2008). Assim, atribuem-se à área de estudo 7 espécies de anfíbios e 9 de répteis (Quadro 

5:21).  

 

Quadro 5:21 – Lista das espécies de anfíbios e répteis de ocorrência potencial. Estatuto de 

conservação em Portugal 

(de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005), regime legal de proteção, estatuto fenológico na área de 

estudo e biótopos onde ocorrem.) 

ANFÍBIOS 
Livro 

Vermelho 
Directiva Habitats 

ANFÍBIOS 

Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas LC  

Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico LC IV 

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra LC IV 

Bufo bufo Sapo-comum LC  

Bufo calamita Sapo-corredor LC IV 

Hyla meridionalis Rela-meridional LC IV 

Rana perezi Rã-verde LC  

RÉPTEIS 

Hemidatctilus turcicus Osga-turca VU  

Tarentola mauritanica Osga LC  

Lacerta lepida Lagarto LC  

Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica LC IV 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC  

Calcides bedriagai Cobra-de-pernas-pentadáctila LC IV 

Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura LC IV 

Elaphe scalaris Cobra-de-escada LC  

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC  

Estatuto de conservação: LC – Pouco preocupante 

 

Quatro espécies de anfíbios e três de répteis estão inseridas no anexo IV da Diretiva Habitats 

(92/43/CEE) que corresponde ao anexo B-IV do DL 140/99 de 24 de Abril conforme revisto 

pelo DL 49/2005 de 24 de Fevereiro, que transpõe a referida Diretiva e do Decreto-Lei n.º 

156-A/2013 (que procede à transposição da Directiva n.º 2013/17/UE).  
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5 . 7  Q U A L I D A D E  D O  A R  

5.7.1 Metodologia 

 

A caracterização da qualidade do ar ambiente na área de estudo baseou-se na 

informação disponível relativamente a valores de concentração de poluentes atmosféricos 

no ar ambiente (NO2, SO2, O3, PM10, PM2,5) registados na rede de monitorização da 

qualidade do ar do Algarve.  

 

Para a análise efetuada no presente EIA selecionaram-se duas estações de monitorização 

da qualidade do ar: a estação rural de fundo do Cerro, localizada em Alcoutim (estação de 

monitorização da zona Algarve, na qual se localiza o empreendimento) e a estação urbana 

de fundo de Malpique, localizada em Albufeira tendo em conta a proximidade do 

empreendimento relativamente à N125 e a Alcantarilha. Identificaram-se, ainda, as 

potenciais fontes de poluição atmosférica existentes que poderão contribuir para a 

degradação da qualidade do ar na área de implantação do projeto e sua envolvente. 

 

As fontes de informação utilizadas foram: 

� Dados validados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (QualAr – 

Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar)  

� Distribuição espacial de emissões de poluentes atmosféricos e de gases com efeitos 

de estufa por concelho referente ao ano 2015. Relatório elaborado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA, 2017) no âmbito da Convenção sobre Poluição 

Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP) e da Convenção Quadro das 

Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC). 

 

5.7.2 Enquadramento Legal 

 

O regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente é atualmente enquadrado 

pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro transpôs para o direito interno a Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio, relativa à 

qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva 2004/107/CE, de 15 

de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos no ar ambiente. Este diploma estabelece objetivos de qualidade do 

ar, tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial de 

Saúde, para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas 
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PM10 e PM2,5, chumbo, benzeno, monóxido de carbono, ozono, arsénio, cádmio, níquel, 

mercúrio e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, com o fim de prevenir ou reduzir os 

efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente. 

 

Este documento foi entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, com 

vista a melhor traduzir os princípios e objetivos fixados na Diretiva 2008/50/CE e visando 

também a adaptação às regras respeitantes ao intercâmbio reciproco e à comunicação 

de informação sobre a qualidade do ar ambiente, estabelecidas pela Decisão de 

Execução da Comissão n.º 2011/850/UE, de 12 de dezembro de 2011 e pelo Decreto-Lei nº 

43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017 de 10 de maio que transpõe para a 

ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2015/1480 da Comissão, de 28 de agosto de 2015, que 

altera vários anexos das Diretivas 2004/107/CE e 2008/50/CE que estabelecem as regras 

relativas aos métodos de referência, à validação dos dados e à localização dos pontos de 

amostragem para a avaliação da qualidade do ar ambiente.  

 

O Decreto-Lei n.º 47/2017 de 10 de maio procede igualmente à republicação do Decreto-

Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro para facilidade de leitura consolidada dada a extensão 

das alterações técnicas efetuadas em vários dos anexos do diploma. 

 

As Diretivas 2008/50/CE e 2004/107/CE da Qualidade do Ar estabelecem limites 

juridicamente vinculativos para as concentrações de poluentes no ar ambiente, ao nível do 

solo. Os elementos-chave da legislação da qualidade do ar da UE são: 

� Valores limite: os valores limite da UE são limites de concentração juridicamente 

vinculativos que não devem ser ultrapassados. Os valores limite são estabelecidos para 

cada poluente e tratam-se de: um limite de concentração, um tempo médio durante o 

qual um poluente é medido ou estimado, um número de excedências permitidas por 

ano (se aplicável), e uma data na qual o valor limite deve ser alcançado. Alguns 

poluentes têm mais de um valor limite (abrangendo diferentes períodos de integração). 

Os valores limite são juridicamente vinculativas nos Estados Membros da EU; 

� Valores alvo: devem ser atingidos, sempre que possível, tomando todas as medidas 

necessárias que não impliquem custos desproporcionados. Os valores alvo não são 

juridicamente vinculativos; 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 102/2010, foi revogado todo o quadro legislativo em 

vigor desde a publicação do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de julho, procedendo assim à 

consolidação do regime jurídico relativo à avaliação e gestão da qualidade do ar 

ambiente, o qual se encontrava disperso por vários diplomas. 



 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 
150 

No presente EIA foi avaliada a conformidade das concentrações de partículas inaláveis de 

diâmetro inferior a 10 e 2,5 micrómetros (PM10 e PM2,5), dióxido de azoto (NO2), dióxido de 

enxofre (SO2) e ozono (O3) monitorizadas na Estação de Qualidade do Ar do Cerro 

(Alcoutim), face aos valores-limite de base legal estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 

de 23 de setembro alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015 de 27 de março e pelo Decreto-Lei 

n.º 47/2017 de 10 de maio que regulamenta estes poluentes.  

 

No quadro seguinte apresentam-se os objetivos de qualidade do ar definidos neste diploma, 

para a proteção da saúde humana e para a proteção da vegetação para os poluentes, 

NO2, SO2, PM10, PM2,5, CO e O3. 

 

Quadro 5:22 – Objetivos ambientais em matéria de qualidade do ar definidos no Decreto-Lei nº 

102/2010 para os poluentes NO2, SO2, PM10, PM2,5, CO e O3 

Poluente 
Objetivo de 

proteção 

Tipo de 

objetivo 

ambiental a) 

Período de 

referência das 

avaliações 

Unidades do objetivo ambiental 

Valores numéricos do objetivo 

ambiental (número de 

excedências autorizadas) 

NO2 Saúde 

VL e VLMT Uma hora Horas de excedência num ano civil 200 µg/m3 (18) 

VL e VLMT Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

LAlerta Uma hora 

Três horas consecutivas em excesso 

(em locais representativos da 

qualidade do ar numa área mínima 

de 100 km2 ou na totalidade de uma 

zona ou aglomeração consoante o 

que for menor) 

400 µg/m3 

SO2 Saúde 

LAlerta Uma hora 

Três horas consecutivas em excesso 

(em locais representativos da 

qualidade do ar numa área mínima 

de 100 km2 ou na totalidade de uma 

zona ou aglomeração consoante o 

que for menor) 

500 µg/m3 

VL Um dia Dias de excedência num ano civil 125 µg/m3 (3) 

VL Uma hora Horas de excedência num ano civil 350µg/m3 (24) 

SO2 Vegetação Nível Crítico 

Ano civil e 

inverno (de 1 

de outubro a 

31 de março) 

Média anual, calculada a partir das 

médias horárias 
20 µg/m3 

PM10 Saúde 

VL Um dia Dias de excedência num ano civil 50 µg/m3 (35) 

VL Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

NAT b) 
Um dia 

Dias deduzidos de excedência num 

ano civil 
n.d. 

Um ano civil Dedução da média anual n.d. 

PM2,5 Saúde 
VL Um ano civil Média anual 25 µg/m3 

VL Um ano civil Média anual 20 µg/m3 c) 
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Poluente 
Objetivo de 

proteção 

Tipo de 

objetivo 

ambiental a) 

Período de 

referência das 

avaliações 

Unidades do objetivo ambiental 

Valores numéricos do objetivo 

ambiental (número de 

excedências autorizadas) 

O3 

Saúde 

VA 

Média máxima 

por períodos 

de 8 horas 

Dias em que a média diária máxima 

de 8 horas ultrapassou o valor de 

referência médio ao longo de três 

anos 

120 µg/m3 (25) 

OLP 

Média máxima 

por períodos 

de 8 horas 

Dias em que a média diária máxima 

de 8 horas ultrapassou o objetivo a 

longo prazo num ano civil 

120 µg/m3 

LInfo Uma hora Horas de excedência num ano civil 180 µg/m3 

LAlerta Uma hora Horas de excedência num ano civil 240 µg/m3 

Vegetação 

VA 
1 de Maio a 31 

de Julho 

AOT40 (cálculo - ver Diretiva 

2008/50/CE anexo VII) 
18 000 µg/m3.h 

OLP 
1 de Maio a 31 

de Julho 

AOT40 (cálculo - ver Diretiva 

2008/50/CE anexo VII) 
6 000 µg/m3.h 

CO Saúde VL 

Média máxima 

por períodos 

de 8 horas 

Dias em que a média diária máxima 

de 8 horas ultrapassou o valor-limite 
10 mg/m3 

a) VL: valor limite, VLMT: valor limite acrescido da margem de tolerância, VA: valor alvo, 

OLP: objetivo a longo prazo, LInfo: Limiar de informação, LAlerta: Limiar de alerta, CL: Nível crítico, NAT: Avaliação da contribuição 

natural, ORE: Objetivo de redução da exposição, OCE: Obrigação em matéria de concentrações de exposição 

b) Não é necessário comunicar dados atualizados n.d. não definido 

c) Em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2020 

 

5.7.3 Emissões Atmosféricas e Fontes de Poluentes Atmosféricos 

 

As principais fontes de poluentes atmosféricos na área de estudo são essencialmente o 

tráfego automóvel que circula na EN125 e na A22, responsável por emissões de partículas 

inaláveis (PM10 e PM2,5), óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO), benzeno 

(C6H6) e outros compostos orgânicos voláteis (COV) bem como metais pesados. 

 

O empreendimento em análise insere-se na zona industrial de São Sebastião (Alcantarilha). 

Trata-se de uma pequena zona industrial localizada a Oeste de Alcantarilha, que se 

caracteriza essencialmente pela presença de atividades ligadas ao comércio.  

 

Verifica-se no entanto a presença de 3 unidades a que estão associadas emissões de 

partículas em suspensão (PM10 e PM2,5): duas centrais de fabrico de betão pronto 

(Fotografia 5:4) e uma fábrica de corte de pedra mármore/calcário (Fotografia 5:3), esta 

última localizada na proximidade do empreendimento. A este respeito refere-se que o corte 

da pedra é efetuado no interior das instalações da fábrica. No exterior, a atividade da 

fábrica relaciona-se apenas com a manipulação, transporte e armazenagem de pedra, 
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verificando-se ainda da presença de áreas de depósito de desperdícios de pedra, situação 

suscetível de contribuir para a emissão de partículas, essencialmente devido à ação do 

vento. Na Figura 5:37 identificam-se as principais fontes de emissão de poluentes 

atmosféricos na área onde se localiza o empreendimento, apresentando-se igualmente 

fotografias das unidades industriais. 

 

Fonte: Google Earth 2015 

Figura 5:37 – Implantação do empreendimento, localização de recetores sensíveis e principais fontes 

de emissão de poluentes atmosféricos 
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Fotografia 5:3 – Vista da fábrica de corte de pedra 

 

 

Fotografia 5:4 – Vista das duas unidades de fabrico de betão pronto 

 

No relatório relativo à distribuição espacial de emissões de poluentes atmosféricos por 

concelho referente ao ano 2015, elaborado pela APA, (APA, 2017) encontra-se disponível a 
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quantificação das emissões dos principais poluentes atmosféricos e gases com efeito de 

estufa ao nível do concelho de Silves. 

 

No Quadro 5:23 apresenta-se a estimativa de emissões para o ano 2015 relativamente a 

alguns poluentes atmosféricos para o concelho de Silves. A título comparativo apresenta-se, 

ainda, a estimativa das emissões para os concelhos de Faro e Lisboa. São apresentados os 

valores das emissões totais (kt) e os valores das emissões por unidade de área (t/km2).  

 

Na análise dos valores apresentados dever-se-á ter em conta a dimensão do concelho de 

Silves e a grande heterogeneidade ao nível da ocupação do solo verificando-se que a 

maioria das fontes de emissão de poluentes atmosféricos se concentra na faixa mais 

próxima do litoral. 

 

Quadro 5:23 – Emissões de Poluentes Atmosféricos em 2015 

 
 

NO2 COVNM SO2 NH3 PM2,5 PM10 
Pb 

(kg/km
2
) 

Cd 

(kg/km
2
) 

Hg 

(kg/km
2
) 

CO2 

Silves  

(680 km2) 

t/km2 0,74 5,27 0,04 0,16 0,15 0,33 0,039 0,004 0,001 135,3 

kt 0,50 3,58 0,02 0,11 0,10 0,23 0,03 0,003 0,0005 92,0 

Faro  

(203 km2) 

t/km2 5,00 5,44 0,31 0,19 2,69 3,17 0,29 0,07 0,003 944,9 

kt 1,01 1,10 0,06 0,04 0,55 0,64 0,06 0,01 0,00 191,41 

Lisboa 

(100 km2) 

t/km2 69,16 59,44 11,92 0,84 21,91 22,54 3,77 0,54 0,099 11812 

kt 6,92 5,95 1,19 0,08 2,19 2,25 0,38 0,05 0,01 1181,8 

 

O concelho de Silves apresenta no global valores reduzidos de emissão de poluentes, típicos 

de regiões com reduzida implantação industrial e reduzida densidade populacional, tendo 

em conta a dimensão do concelho, verificando-se que as emissões se concentram 

essencialmente na zona mais próxima do litoral.  

 

As emissões de NO2, CO2 estão associadas essencialmente ao tráfego automóvel. As 

emissões de PM10 e PM2,5 estão associadas essencialmente à combustão no setor dos 

serviços e residencial, tráfego automóvel e industria. As emissões de COVNM estão 

associadas essencialmente a fontes naturais (coberto vegetal). 
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5.7.4 Identificação de recetores sensíveis 

 

A área de implantação do Projeto localiza-se numa zona de características rurais, de 

ocupação agroflorestal, adjacente à N125, na periferia da área industrial de Alcantarilha e 

da povoação de Alcantarilha com uma ocupação habitacional dispersa constituída 

essencialmente por residências unifamiliares/moradias. 

 

Na Figura 5:37 anteriormente apresentada pode observar-se a implantação dos limites do 

empreendimento e o seu enquadramento relativamente à área envolvente encontrando-se 

assinalados os recetores sensíveis mais próximos do empreendimento e área de intervenção 

associada à sua construção. 

 

5.7.5 Caracterização da qualidade do ar 

 

A caracterização da qualidade do ar na área de estudo foi efetuada com base na 

informação disponível na base de dados on-line da qualidade do ar - QualAr da Agência 

Portuguesa do Ambiente.  

 

A área de estudo insere-se na designada zona do Algarve (as zonas definem áreas 

geográficas de características homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação do 

solo e densidade populacional, constituindo unidades funcionais de avaliação e gestão da 

qualidade do ar) que integra a estação de monitorização do Cerro, uma estação rural de 

fundo localizada em Alcoutim.  

 

Dadas as características e localização da área onde se localiza o empreendimento, 

considerou-se que a estação do Cerro, por si só, não seria efetivamente representativa da 

qualidade do ar da área de estudo. Neste sentido, e tendo em conta a proximidade da 

área do empreendimento relativamente à EN125 e em relação a Alcantarilha e sua área 

industrial, considerou-se igualmente para a análise, a estação de Malpique, localizada em 

Albufeira, que constitui uma estão urbana de fundo.  

 

Uma estação de fundo é uma estação cujo nível de poluição não é influenciado 

especificamente por uma determinada fonte de emissão (nem tráfego rodoviário nem pela 

indústria), resultando antes da mistura de emissões de vários tipos de fontes. 
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Na Figura 5:38 identifica-se a delimitação e localização das zonas e aglomerações na 

região do Algarve bem como a localização das estações de monitorização da qualidade 

do ar.  

 

 
Fontes: Mapa Base: ESRI World Shaded Relief - IGN / CNIG, INE, Esri, HERE, Garmin, USGS, NGA | Source: USGS, 

NGA, NASA, CGIAR, GEBCO, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen and the GIS User 

Community | Copyright:© 2014 Esri 

 SNIAmb - Sistema Nacional de Informação de Ambiente, © Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., 2017 

Figura 5:38 –  Delimitação de zonas/aglomerações e localização das Estações de monitorização da 

Rede de Qualidade do Ar do Algarve 

 

Na Figura 5:39 apresentam-se os dados de caracterização de cada estação considerada.  
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Fonte: QualAr – Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar, Agencia Portuguesa do Ambiente  

Figura 5:39 –  Dados de caracterização da EQA do Cerro e de Malpique 

 

Nos quadros seguintes (Quadro 5:24 a Quadro 5:30) apresentam-se os valores registados na 

Estação do Cerro e na Estação de Malpique entre 2010 e 2016 relativamente a partículas 

inaláveis de diâmetro inferior a 10 e 2,5 micrómetros (PM10 e PM2,5), dióxido de azoto (NO2), 

dióxido de enxofre (SO2) e ozono (O3).  
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As figuras seguintes (Figura 5:40 a Figura 5:47) mostram a evolução das concentrações 

médias horárias ao longo do ano 2016. Dos poluentes selecionados para análise, a estação 

de Malpique não monitoriza PM2,5. 

 

Quadro 5:24 – Valores de Concentração de PM10 na EQA do Cerro entre 2010 e 2016 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(µg/m3) 

Máx. diário 

(µg/m3) 
Nº dias > VL 

2010 25,8 11,1 125,2 1 

2011 13,7 3,9 32,7 0 

2012 62,3 14,1 91,1 3 

2013 77,0 12,2 39,4 0 

2014 78,1 13,7 68,5 3 

2015 90,7 17,6 81,6 10 

2016 85,3 15,8 218,4 3 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

 

 

Figura 5:40 –  Evolução das médias horárias das concentrações de PM10 em 2016 na EQA do Cerro 
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Quadro 5:25 – Valores de Concentração de PM10 na EQA de Malpique entre 2010 e 2016 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(µg/m3) 

Máx. diário 

(µg/m3) 
Nº dias > VL 

2010 33,77 17,2 50,6 1 

2011 41,4 21,2 51,6 1 

2012 96,7 15,3 65,5 2 

2013 99,2 15,2 39,5 0 

2014 93,7 22,4 83,5 6 

2015 89,9 24,8 71,4 14 

2016 96,5 25,3 200,5 16 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

 

 

Figura 5:41 – Evolução das médias horárias das concentrações de PM10 em 2016 na EQA de Malpique 
 

Quadro 5:26 – Valores de Concentração de PM2,5 na EQA do Cerro entre 2010 e 2016 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(µg/m3) 

Máx. diário 

(µg/m3) 

2010 - - - 

2011 - - - 

2012 67,5 4,8 25,6 

2013 60,0 4,7 15 

2014 87,1 4,5 23,6 

2015 87,7 6,7 30,7 

2016 75,1 6,9 103,9 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Figura 5:42 –  Evolução das médias horárias das concentrações de PM2,5 em 2016 na EQA do Cerro 

 

Quadro 5:27 – Valores de Concentração de NO2 na EQA do Cerro entre 2010 e 2016 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(µg/m3) 

Máx. Horário 

(µg/m3) 

Nº horas > 

VL 

2010 - - - - 

2011 - - - - 

2012 70,6 2,3 62,7 0 

2013 87,6 3,6 219,5 1 

2014 92,9 2,0 18,7 0 

2015 99,7 2,8 41,3 0 

2016 86,8 3,2 64,4 0 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Figura 5:43 –  Evolução das médias horárias das concentrações de NO2 em 2016 na EQA do Cerro 

 

Quadro 5:28 – Valores de Concentração de NO2 na EQA de Malpique entre 2010 e 2016 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(µg/m3) 

Máx. Horário 

(µg/m3) 

Nº horas > 

VL 

2010 - - - - 

2011 - - - - 

2012 74,0 11,0 113,3 0 

2013 - - - - 

2014 95,8 9,4 100,1 0 

2015 100,0 11,3 95,9 0 

2016 98,0 10,5 100,8 0 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Figura 5:44 –  Evolução das médias horárias das concentrações de NO2 em 2016 na EQA de Malpique 

 

Quadro 5:29 – Valores de Concentração de SO2 na EQA do Cerro entre 2010 e 2016 

Anos Eficiência 
Média Anual 

(µg/m3) 

Máx. Horário 

(µg/m3) 

Nº horas > 

VL 

Máx. Diário 

(µg/m3) 
Nº dias > VL 

2010 21,8 2,6 109,1 0 35,0 0 

2011 26,6 1,6 8,3 0 4,2 0 

2012 83,9 0,4 5,2 0 2,8 0 

2013 87,4 0,6 6,6 0 2,1 0 

2014 91,4 2,0 54,3 0 19,2 0 

2015 98,2 3,5 89,8 0 41,1 0 

2016 89,9 2,5 100,8 0 9,5 0 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Figura 5:45 –  Evolução das médias horárias das concentrações de SO2 em 2016 

 

Quadro 5:30 – Valores de Concentração de SO2 na EQA de Malpique entre 2010 e 2016 

Anos Eficiência 
Média Anual 

(µg/m3) 

Máx. Horário 

(µg/m3) 

Nº horas > 

VL 

Máx. Diário 

(µg/m3) 

Nº dias > VL 

2010 61,2 13,6 156,6 0 28,0 0 

2011 44,1 13,6 99,8 0 17,9 0 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

2014 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Quadro 5:31 – Valores de Concentração de O3 na EQA do Cerro entre 2010 e 2016 

Ano Eficiência 

Máx. 

Horário 

(µg/m3) 

Máx. médias 

8 horas 

(µg/m3) 

Excedências do 

limiar de alerta 

à população 

Excedências do 

limiar de 

informação à 

população 

Excedências do valor 

alvo (120 µg/m3) 

para proteção da 

saúde humana(a) 

2010 18,7 152,5 136,8 0 0 8 

2011 39,6 140,1 132,1 0 0 4 

2012 99,3 175,8 139,6 0 0 31 

2013 87,2 157,1 142,0 0 0 28 

2014 88,0 150,7 137,4 0 0 7 

2015 96,6 140,6 136,6 0 0 20 

2016 92,7 151,1 144,4 0 0 13 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

(a)- nº de excedências permitidas (25): a não exceder mais de 25 vezes por ano 

 

 

Figura 5:46 –  Evolução das médias horárias das concentrações de O3 em 2016 na EQA do Cerro 
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Quadro 5:32 – Valores de Concentração de O3 na EQA de Malpique entre 2010 e 2016 

Ano Eficiência 

Máx. 

Horário 

(µg/m3) 

Máx. médias 

8 horas 

(µg/m3) 

Excedências do 

limiar de alerta 

à população 

Excedências do 

limiar de 

informação à 

população 

Excedências do valor 

alvo (120 µg/m3) 

para proteção da 

saúde humana(a) 

2010 50,1 154,8 139,5 0 0 11 

2011 77,5 144,4 139,2 0 0 9 

2012 94,3 149,6 131,0 0 0 8 

2013 95,6 137,7 130,1 0 0 3 

2014 92,1 150,3 135,6 0 0 7 

2015 95,8 148,4 139,2 0 0 17 

2016 93,3 190,0 136,1 0 1 6 

 

 

Figura 5:47 –  Evolução das médias horárias das concentrações de O3 em 2016 na EQA de Malpique 

 

Relativamente à estação do Cerro, os dados revelam valores de concentração dos diversos 

poluentes, típicos de uma zona rural, no global, bastante abaixo dos valores limite legislados.  

 

Quanto à estação de Malpique os valores registados são mais elevados comparativamente 

com os valores registados na estação do Cerro, designadamente no que respeita aos 

poluentes PM10 e NO2. Em relação ao Ozono as duas estações evidenciam valores bastante 

próximos. Tratando-se o ozono de um poluente secundário os valores registados por vezes 

refletem emissões de poluentes precursores emitidos longe do local monitorizado. Em 

relação ao SO2, apenas se dispõe de registos fiáveis para a estação do Cerro. 
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Analisando por poluente constata-se o seguinte: 

� Relativamente ao Dióxido de Enxofre, verifica-se que os valores registados na estação 

do Cerro se situam bastante abaixo dos valores limite legislados. Registam-se porém 

pontualmente valores médios horários e médios diários acima do que seria expectável 

para uma zona rural distante de fontes industriais que são as principais responsáveis pela 

emissão deste poluente. A razão para tal facto poderá dever-se às emissões deste 

poluente ao nível da área industrial de Sines (refinaria, petroquímica e central 

termoelétrica) que em determinadas condições de dispersão atmosférica poder ser 

transportado a longas distâncias. 

�  Relativamente ao Dióxido de Azoto os valores registados nas duas estações situam-se 

abaixo dos valores limite estipulados tendo-se verificado apenas em 2013 na estação do 

Cerro uma excedência do Valor limite para o período de uma hora, sendo permitidas 18 

excedências por ano. A estação de Malpique evidencia em média valores deste 

poluente acima dos que são registados na estação do Cerro, situação que se deverá à 

sua localização numa área urbana. 

� Em relação ao poluente PM10 verificaram-se, excedências do valor limite estabelecido 

para a média diária nas duas estações embora em número inferior ao limite permitido 

de 35 excedências em cada ano civil. Na estação de Malpique verifica-se um maior 

número de excedências, bem como valores médios diários no global mais elevados 

comparativamente com a estação do Cerro. São diversas as potenciais fontes de 

emissão de partículas. Na estação de Malpique as fontes antropogénicas deverão 

assumir maio importância. Salienta-se igualmente a importância dos eventos naturais, 

designadamente a intrusão de massas de ar com partículas em suspensão, com origem 

nos desertos do Norte de África situação patente no facto de em ambas as estações se 

ter registado um pico de concentração de PM10 no mesmo dia (22 de Fevereiro).  

� As PM2,5 apenas são monitorizadas na estação do Cerro. Os valores médios anuais 

situam-se sempre abaixo do valor limite em vigor desde 2015, a evolução dos valores 

acompanha a evolução das PM10. 

� Quanto ao Ozono verifica-se que as duas estações evidenciam valores muito próximos 

apesar das diferenças nas características das áreas onde se localizam. Na estação do 

Cerro não se registaram ultrapassagens ao valor limiar de informação ao público (180 

µg/m3 ) e ao valor limiar de alerta (240 µg/m3 ). Na estação de Malpique registou-se 

uma ultrapassagem do limiar de informação no ano 2016, mais concretamente no dia 30 

de Abril. Em relação ao valor alvo (120 µg/m3 ), ocorreram ultrapassagens em todos os 

anos analisados nas duas estações. Apenas na estação do Cerro se verificou, em 2012 e 

2013, um número de excedências superior ao número máximo permitido. O ozono 

constitui um poluente secundário, sendo produzido através de uma série de reações 
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fotoquímicas em que intervêm os óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis e a 

radiação solar, verificando-se normalmente maiores concentrações deste poluente nos 

meses de verão, quando a radiação solar é mais intensa, como se pode verificar através 

da evolução deste poluente nos gráficos apresentados. As temperaturas elevadas e 

radiação solar intensa que se registam normalmente no verão na zona do Cerro e o 

extenso coberto vegetal (emissões de COV) serão fatores determinantes para os valores 

de concentração de ozono que se registam nesta estação para além da influência que 

pode ter Sines nesta zona do Algarve. 

 

A análise da informação disponível permite concluir que as concentrações de poluentes na 

região, se encontra em geral abaixo dos valores limite estabelecidos legalmente para os 

poluentes SO2 e NO2, registando-se, contudo, algumas ultrapassagens de valores limite 

(PM10 e Ozono) embora genericamente num número de vezes inferior ao limite permitido, 

cumprindo os valores regulamentares. 

 

Poderá concluir-se que a qualidade do ar na área de estudo situar-se-á na gama de valores 

registados nas estações analisadas, permitindo afirmar que, no global, não são 

ultrapassados os valores limite e que não é ultrapassado o número de excedências 

permitido relativamente aos poluentes analisados. 

 

5 . 8  Q U A L I D A D E  D A  Á G U A  

5.8.1 Metodologia  

 

A caracterização da qualidade da água que se apresenta diz respeito à qualidade das 

massas de água superficiais e águas subterrâneas. Para esta caracterização consideraram-

se os seguintes aspetos: 

� Identificação das principais fontes de poluição com base em informação publicada e 

disponível 

� Qualidade das massas de água, com base no PGRH da RH8 e em informação das 

estações de monitorização da qualidade da água. 

� Vulnerabilidade à poluição com base em informação existente. 
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5.8.2 Fontes de poluição 

 

Para a caracterização das fontes de poluição recorreu-se à informação constante no 

SINIAMB e no SNIRH,  site da DGADR e da APA e PGBH e PGRH da RH8.  

 

De acordo com a informação consultada, as principais fontes de poluição das águas 

superficiais (ribeira de Alcantarilha) e das águas subterrâneas (massa de água Ferragudo-

Albufeira) a montante e a jusante da zona onde se localiza o empreendimento incluem 

fontes de poluição difusa (essencialmente aproveitamentos hidroagrícolas e campos de 

golfe, atividades que são responsáveis por cargas poluentes de natureza essencialmente 

difusa, designadamente a nível de nutrientes como o azoto e fósforo) e pontuais (onde se 

incluem unidades industriais e Estações de Tratamento de Águas Residuais - ETAR). 

 

Na Figura 5:48 apresenta-se a localização das principais fontes de poluição identificadas na 

área da bacia hidrográfica da ribeira de Alcantarilha e na área da massa de água 

subterrânea de Ferragudo-Albufeira (excluindo os aproveitamentos hidroagrícolas). 

 

No que respeita às fontes de poluição difusa há a referir os campos de golfe e os 

aproveitamentos hidroelétricos. 

� Campos de golfe: No PGRH da RH8 é referido que existem 35 campos de golfe na 

Região do Algarve. Nas áreas consideradas na Figura 5:48 foram identificados 6 

campos de golfe, sendo que os mais próximos da área de intervenção 

correspondem ao Amendoeira Golfe Resort - Morgado da Lameira I e II e ao Silves 

Golf – Vila Fria, ambos a norte da área de intervenção. A área do empreendimento 

Amendoeira Golfe Resort desenvolve-se em torno da ribeira de Alcantarilha. 

� Aproveitamentos hidroagrícolas: No PGRH da RH8 apresenta-se informação sobre os 

aproveitamentos hidroagrícolas em fase de exploração, construídos pelo Estado e 

classificados como Obras do Grupo II (Grupo II – Obras de interesse regional com 

elevado interesse para o desenvolvimento agrícola da região. No Quadro 5:33 

apresenta-se a informação relativa aos aproveitamentos hidroagrícolas localizados 

total ou parcialmente no concelho de Silves que correspondem ao Aproveitamentos 

de Benaciate/Barlavento Algarvio e ao Aproveitamento de Silves, Lagoa e Portimão. 

A localização dos referidos aproveitamentos hidroagrícolas pode ser observada na 

Figura 5:49. De acordo com informação constante do site da DGADR o AH do 

Barlavento Algarvio foi classificado como obra do Grupo II, pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 125/97, de 29-07-1997 e utiliza os recursos hídricos 

provenientes da Barragem do Funcho e da Barragem de Odelouca. O 
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Aproveitamento hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão utiliza os recursos hídricos 

provenientes da Barragem do Funcho e da Barragem de Arade. 

 

 

Figura 5:48  – Fontes de poluição identificadas na área da bacia hidrográfica da ribeira de Alcantarilha 

e na área da massa de água subterrânea de Ferragudo-Albufeira (excluindo os aproveitamentos 

hidroagrícolas) 
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Quadro 5:33 – Áreas beneficiadas e regadas dos aproveitamentos hidroagrícolas na RH8 

Aproveitamento 

hidroagrícola 
Área beneficiada (km2)* Área regada (km2) 

Área regada/Área 

beneficiada 

Silves, Lagoa e 

Portimão 
22,96 12,70 55,3 

Benaciate/Barlavento 

Algarvio 
3,53 1,61 45,6 

* Fonte: PGRH da RH8/DGADR, 2014 

 

 

Fonte: PGRH da RH8 

Figura 5:49  – Regadios públicos na RH8 

 

No que respeita às fontes de poluição pontuais há a referir as descargas de efluentes 

domésticos tratados (ETARs) e as unidades industriais abrangidas pelo regime PCIP: 

� Descarga de efluentes domésticos tratados (ETARs): De acordo com o PGRH da RH8 

a região apresenta uma cobertura de aproximadamente 95% da população servida 

por sistemas de drenagem, de águas residuais urbanas, sendo que destes, cerca de 

99,9% é servida por sistemas de tratamento e 92,2% é servida por sistemas com nível 

de tratamento mais avançado que o secundário. De acordo com a Figura 5:48 

existem 4 ETARs nas áreas definidas, sendo que 3 delas apresentam tratamento 

secundário e 1 tratamento mais avançado que o secundário. 

Sines, Lagoa e Portimão 

Beneciate 

Alvor Sotavento 
Algarvio 

Mira 
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� Instalações abrangidas pelo regime PCIP: De acordo com o PGRH da RH8 foram 

identificadas 6 unidades abrangidas pelo regime PCIP na região, sendo que apenas 

3 delas se encontram em laboração (correspondendo a um aterro de resíduos 

sólidos urbanos, uma unidade cimenteira e uma central termoelétrica) cuja 

localização pode ser observada na figura seguinte. Para efeitos do presente EIA 

refere-se a existência da Central Termoelétrica de Tunes (classificada igualmente 

como Instalação Seveso) cuja rejeição de efluentes industriais se localiza na ribeira 

de Alcantarilha, a montante da área de estudo (ver Figura 5:49). Ainda de acordo 

com o PGRH, na RH8 as unidades PCIP apresentam cargas pouco significativas, 

designadamente quando comparadas com o setor urbano, pois constituem 

unidades com processos produtivos que apresentam uma produção de efluentes 

industriais pouco expressivas. 

 

No Quadro 5:34 apresentam-se as cargas poluentes pontuais e difusas associadas às fontes 

de poluição identificadas, rejeitadas nas massa de água: Ribeira de Alcantarilha e sistema 

aquífero Ferragudo-Albufeira. 

 

Como pressões importantes sobre as massas de água destacam-se a agricultura e os 

efluentes urbanos, seguindo-se a pecuária e a exploração de campos de golfe no que 

respeita às cargas de azoto e fósforo. A grande maioria das cargas pontuais rejeitadas na 

ribeira de Alcantarilha é de origem urbana. No que respeita à carga orgânica (CBO5 e 

CQO) destaca-se o valor de CQO associado aos efluentes de origem urbana.  

 

Quadro 5:34 – Cargas poluentes pontuais e difusas rejeitadas na ribª de Alcantarilha e sistema aquífero 

Ferragudo-Albufeira 

Massa de água: Ribeira de Alcantarilha 

Fontes de poluição CBO5 (kg/ano) CQO (kg/ano) N (kg/ano) P (kg/ano) 

ETAR 

(Cargas pontuais de efluentes urbanos) 
23894.98 98953.06 33629.09 7462.09 

Empreendimentos turísticos (cargas 

pontuais) 
4554.2 7590.2 1545.6 303.8 

Industria (cargas pontuais) 35.5 83.8 11.6 3.12 

Golfe (cargas difusas) - - 251 - 500 6 - 10 

Agrícola e Florestal (cargas difusas) - - 25001 - 50000 6001 - 15000 

Pecuária (cargas difusas) - - 10001 - 50000 501 - 1500 

Massa de água: Sistema aquífero Ferragudo-Albufeira 

Fontes de poluição CBO5 (kg/ano) CQO (kg/ano) N (kg/ano) P (kg/ano) 

Empreendimentos turísticos (cargas 

pontuais. Meio recetor solo) 
240.71 502.31 74.86 21.83 
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Massa de água: Ribeira de Alcantarilha 

Fontes de poluição CBO5 (kg/ano) CQO (kg/ano) N (kg/ano) P (kg/ano) 

Industria (cargas pontuais Meio recetor 

solo) 
116.8 206.83 24.33 4.67 

Golfe (cargas difusas) - - 1 995,81 39,47 

Agrícola e Florestal (cargas difusas) - - 23 176,38 1 040,57 

Pecuária (cargas difusas) - - 4 239,54 63,00 

Fonte: SNIAmb – Planos de Gestão de Região Hidrográfica 

Carência Química de Oxigénio (CQO), Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Azoto (N) e Fósforo (P) 

 

5.8.3 Qualidade das massas de água superficiais 

5.8.3.1 Estado das massas de água  

 

No PGRH das Ribeiras do Algarve (RH8) foi avaliado o estado global das massas de água 

superficiais da RH8, que se apresenta na Figura 5:50. De uma forma geral cerca de 70% das 

massas de água superficiais apresenta um estado global Bom e Superior, 26% apresenta um 

estado global Inferior a Bom e apenas 4% não foram classificadas. 

 

As pequenas linhas de água identificadas na área de estudo não apresentam classificação 

decimal nem se encontram identificadas / classificadas no PGRH da RH8. A massa de água 

superficial classificada no PGRH mais próxima da área de estudo corresponde à ribeira de 

Alcantarilha (código: PT08RDA1703)) cujo estado global é classificado pelo PGRH como 

Inferior a Bom, inserindo-se na designação de massas de água que não atingiram os 

objetivos definidos no 1.º ciclo e cujos objetivos ambientais são prorrogados até 2027.   

 

A classificação do estado ecológico da ribeira de Alcantarilha é medíocre no PGRH RH8 2º 

ciclo. O estado químico da ribeira de Alcantarilha é desconhecido tendo sido classificado 

como bom no PGRH RH8 1º ciclo. 

 

Relativamente à ribeira de Alcantarilha o elemento responsável pela classificação inferior a 

Bom foi o Estado ecológico, tendo sido identificadas como pressões mais significativas: 

agrícola, urbana, pecuária e golfe. No PGRH é referido que são expectáveis intervenções 

nos sistemas de saneamento até 2020 pelo que o seu efeito só poderá ser avaliado após 

2021. 
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Fonte: PGRH da RH8 

Figura 5:50 – Classificação do estado global das massas de água na RH8 

 

5.8.3.2 Estações de monitorização da qualidade da água 

 

Da consulta à base de dados do SNIRH, e de acordo com a informação fornecida pela ARH 

Algarve no âmbito do presente EIA, constatou-se a existência de uma estação de 

monitorização na ribeira de Alcantarilha que permite caracterizar a qualidade da água 

nesta ribeira – Ponte Mesquita (que funciona simultaneamente como estação hidrométrica). 

 

Quadro 5:35 – Estações de monitorização da qualidade da água superficial 

Nome Cód. 
Concelho/

freguesia 

Altit. 

(m) 

Loc. 

(coord.) 

Linha de 

água 

Área drenada 

(km2) 
Objetivo Estado 

Ponte 

Mesquita 
30G/08 Silves/Pêra 25 

X-17862,38 

Y - 277098 

Rib. 

Alcantarilha 

112,79 

(12,8km à foz) 

Impacto/DQA_QUM_

VIG/DQAECOL_OPER 
24.10.89/Ativa 

Lavadouro 31G/50 Silves - 
X -181310.17 

Y - 18284.13 

Rib. 

Alcantarilha 
- 

DQA_QUIM_VIG / 

DQA_ECOL_OPER 

01-01-

2015/Activa 

 

No Anexo 4.1 – Qualidade da Água Superficial apresentam-se os valores obtidos nestas duas 

estações para os vários parâmetros físico-químicos, microbiológicos e substâncias prioritárias 

analisados. Nos Quadros 1 a 4 deste Anexo apresentam-se os dados de monitorização 
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disponíveis na base de dados do SNIRH relativos às estações de monitorização de 

Lavadouro e Ponte Mesquita. No Quadro 5 apresentam-se as normas de qualidade e as 

NQA, nos termos da DQA respeitantes aos poluentes monitorizados em cada uma das 

estações e respetivo enquadramento legal e critérios considerados na avaliação da 

qualidade da água. Nestes quadros estão assinalados a vermelhos os valores que não 

cumprem com os limites legislados ou que excedam os níveis máximos de concentração 

estabelecidos nas NQA. 

 

Os parâmetros analisados em cada uma das estações são diferentes, verificando-se que a 

estação de Lavadouro, por ser mais recente, está mais enquadrada com a legislação 

aplicável no que respeita às substâncias prioritárias monitorizadas. No que respeita às 

substâncias prioritárias são poucos os dados disponíveis em particular na estação de Ponte 

Mesquita assumindo por isso um reduzido significado estatístico. A estação de Ponte 

Mesquita tem dados disponíveis apenas até ao ano 2014 e neste ano apenas uma amostra. 

 

Para a análise dos dados correspondentes aos parâmetros físico-químicos gerais e aos 

parâmetros microbiológicos consideraram-se as normas de qualidade nos termos da 

legislação aplicável, designadamente o Decreto-Lei 236/98 de 1 de agosto2, e o Decreto-

Lei nº 135/2009 alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, bem como os Critérios para 

classificação do estado das massas de Água superficiais - Rios e Albufeiras (INAG, 2009). Em 

relação ao CQO considerou-se o valor considerado no Relatório síntese sobre a 

caracterização das regiões hidrográficas previstas na DQA (INAG, 2005) relativo à 

identificação de massas de água em risco.  

 

A análise dos dados correspondentes substâncias prioritárias e outros poluentes foi efetuada 

com base nas Normas de Qualidade Ambiental (NQA) definidas no Decreto -Lei n.º 

103/2010, de 24 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 218/2015 de 7 de outubro bem 

como nas normas de qualidade utilizadas na avaliação dos poluentes específicos no 2º ciclo 

da PGRH RH8. 

 

Nos quadros estão assinalados a vermelhos os valores que não cumprem com os limites 

legislados ou que excedam os níveis máximos de concentração estabelecidos nas NQA. 

 

                                                      

2 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 54/99 de 20 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 53/99 de 20 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 

52/99 de 20 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 56/99 de 26 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 431/99 de 22 de Outubro; 

Decreto-Lei n.º 243/2001 de 5 de Setembro; Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de Junho; Decreto-Lei n.º 103/2010 de 24 

de Setembro, Decreto-Lei n.º 83/2011 de 20 Junho 
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De uma forma geral a análise dos valores permite constatar a presença de alguma 

contaminação orgânica com valores de CQO a ultrapassarem ligeiramente os limites 

correspondentes a massas de água em risco. No entanto os valores de CBO5 situam sempre 

abaixo do valor máximo admissível (VMA) de 5 mg/l estabelecido no anexo XXI do Decreto-

lei 236/98 de 1 de Agosto. 

 

Em relação aos restantes parâmetros físico-químicos gerais para o estabelecimento do Bom 

Estado Ecológico em Rios verificam-se valores de fósforo total acima dos limiares máximos 

nas duas estações e, pontualmente, valores de nitratos e azoto amoniacal acima dos 

limiares máximos na estação de Lavadouro  em resultado das pressões sobre a massa de 

água resultantes das descargas de efluentes urbanos e da Atividade agrícola. 

 

No que respeita aos parâmetros microbiológicos os valores registados nas duas estações 

situam-se acima dos limites estabelecidos para águas balneares e águas destinadas a rega 

evidenciando uma importante contaminação fecal das águas superficiais resultado das 

descargas de efluentes urbanos e pecuárias. 

 

Quanto às substâncias prioritárias os valores disponíveis encontram-se sempre abaixo do 

limite de deteção do método verificando-se em algumas situações, na estação de Ponte 

Mesquita, valores do limite de deteção superiores aos níveis máximos de concentração 

estabelecidos nas NQA (assinalados a azul nos Quadros). Verifica-se apenas uma amostra 

que evidencia a presença de Linurão (herbicida), com valores superiores às normas de 

qualidade utilizadas na avaliação dos poluentes específicos no âmbito do 2º ciclo da PGRH 

RH8. 

 

5.8.4 Qualidade das massas de água subterrâneas 

5.8.4.1 Estado das massas de água 

 

No PGRH das Ribeiras do Algarve (RH8) foi avaliado o estado global (no que respeita ao 

estado quantitativo e químico) das massas de água subterrâneas da RH8, que se apresenta 

na Figura 5:51. Das 16 massas de água subterrâneas, 13 apresentam um estado global Bom 

e Superior e 3 em estado Inferior a Bom. A massa de água subterrânea de Ferragudo-

Albufeira, onde se insere a área de estudo, apresenta um estado global Bom e Superior. 
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Fonte: PGRH da RH8 

Figura 5:51 – Classificação do estado global das massas de água subterrâneas na RH8 

 

5.8.4.2 Estações de monitorização da qualidade das águas subterrâneas 

 

Tendo em consideração a informação fornecida pela APA no âmbito do presente EIA foram 

identificadas duas estações de monitorização da qualidade da água subterrânea na massa 

de água subterrânea onde se insere o Projeto: 604/136 e 604/69 No quadro seguinte 

apresentam-se as características destas estações e na Figura 5:52 a sua localização. 

 

Quadro 5:36 – Estações de monitorização da qualidade da água subterrânea na massa de água 

Ferragudo-Albufeira 

Cód. 
Concelho/

freguesia 

Massa de 

água 
Uso principal Objetivo 

Tipo de 

rede 
Estado 

604/136 

 
Silves/?? 

Ferragudo-

albufeira 

Abastecimento 

público 
Extração 

 

Vigilância 
Ativa 

604/69 Silves 
Ferragudo-

Albufeira 
-- Extração Vigilância 

Inativa (últimos 

dados de 

2011) 
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Figura 5:52 – Localização das estações de monitorização da qualidade de água subterrânea  

 

No Anexo 4.2 – Qualidade da Água Subterrânea apresentam-se os valores obtidos nestas 

duas estações para os vários parâmetros físico-químico analisados. Nos quadros em anexo 

assinalam-se a vermelho os valores que ultrapassam os valores paramétricos para água 

destinada ao consumo humano (Decreto-lei nº 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 152/20117, de 7 de dezembro). 

 

De uma forma geral a análise dos valores permite constatar que; 

� Na estação 604/69 são evidentes  sinais de contaminação devido a intrusão salina 

evidenciando valores elevados de cloretos e condutividade. Revela, ainda, 

contaminação por nitratos e matéria orgânica e fecal e a presença de 

hidrocarbonetos numa amostra 
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� A estação 604/136  revela contaminação por nitratos,  embora em menor escala 

que a estação anterior referida, alguma contaminação fecal mas reduzida. Revelou, 

ainda, a presença de um herbicida (ter-butylazina) numa amostra de 31.11.2013 e 

também a presença de hidrocarbonetos numa amostra. 

 

5.8.5 Vulnerabilidade à Poluição  

 

O índice EPPNA traduz uma interpretação da vulnerabilidade à poluição em função da 

litologia, estabelecendo oito classes de vulnerabilidade que se descrevem no Quadro 5:37. 

 

Quadro 5:37 – Tabela de vulnerabilidade EPPNA fonte: PBHRO, DRALVT (2001) 

Classe /Vulnerabilidade à poluição Indicador 

Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação/Alto V1 

Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta/Médio a Alto V2 

Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água 

superficial/Alto 
V3 

Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água 

superficial/Médio 
V4 

Aquíferos em rochas carbonatadas /Médio a Baixo V5 

Aquíferos em rochas fissuradas/Baixo a Variável V6 

Aquíferos em sedimentos consolidados/Baixo V7 

Inexistência de aquíferos/Muito Baixo V8 

Fonte: Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, Revisão do PDM de Cascais, Abril 2015 

 

Na Figura 5:53 apresenta-se o mapa de vulnerabilidade à poluição de acordo com a 

classificação EPPNA da região do Algarve, publicada no PGRH da RH8, obtido através da 

classificação das formações geológicas aflorantes e constantes da carta geológica, com o 

estipulado neste índice. Tendo em consideração a localização da área de intervenção, 

constata-se que formação onde se localiza a mesma apresenta, de acordo com este 

índice, uma vulnerabilidade à poluição alta.  

 

Na Figura 5:54 apresenta-se, ainda, o mapa de vulnerabilidade à poluição de acordo com 

o Índice DRASTIC da região do Algarve, igualmente publicada no PGRH da RH8. Tendo em 

consideração a localização da área de intervenção, constata-se que formação onde se 

localiza a mesma apresenta, de acordo com este índice, uma vulnerabilidade à poluição 

intermédia.  
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Fonte: Extrato da carta 1.3.8 do PGBH da RH8, Nemus/ARH Alentejo, 2009 

Figura 5:53 – Vulnerabilidade à poluição – Índice EPPNA 
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Fonte: Extrato da carta 1.3.7 do PGBH da RH8, Nemus/ARH Alentejo, 2009 

Figura 5:54 – Vulnerabilidade à poluição – Índice Drastic 

 

5 . 9  A M B I E N T E  S O N O R O  

5.9.1 Introdução 

 

O ruído constitui uma componente muito sensível do ambiente, podendo afetar de forma 

negativa a qualidade de vida quotidiana das pessoas. 

 

A exposição ao ruído ambiente pode produzir situações de incómodo, dificuldades de 

atenção e concentração, interferir com a comunicação entre indivíduos, dificultar o 

descanso e o sono, podendo ocasionar efeitos nefastos na saúde, no comportamento dos 

indivíduos e nas suas atividades em geral, para além de outros efeitos psicológicos e sociais. 

 

O controlo preventivo do ruído ambiente tem assim como objetivo primordial proteger as 

populações do ruído, tendo em vista a salvaguarda da saúde e o bem-estar das pessoas. 

 

A prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde 

humana e o bem-estar das populações é atualmente enquadrada pelo Decreto-Lei nº 

9/2007 de 17 de Janeiro que aprova o Regulamento Geral do Ruído. 

 

Para a caracterização do ambiente sonoro na área de implantação do empreendimento 

foi utilizada a seguinte metodologia: 

� Caracterização do tipo de ocupação da área de implantação do empreendimento 

e sua envolvente, de forma a identificar as fontes de ruído existentes e potenciais 

recetores sensíveis;  

� Levantamento dos níveis de ruído ambiente na área de implantação do 

empreendimento, junto de recetores sensíveis, através da realização de medições 
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de ruído ambiente realizadas de acordo com os procedimentos constantes na 

Norma Portuguesa NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2:2011; 

� Avaliação do ambiente sonoro local por comparação dos valores obtidos nas 

medições efetuadas com os valores limite de exposição definidos na legislação 

atualmente em vigor (Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro). 

 

A campanha de medições acústicas foi realizada pela empresa Tecnoacústica – Medições 

Acústicas, Lda (empresa acreditada segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, registada 

com n.º L0615) encontrando-se o relatório no Anexo 5- Ambiente Sonoro). 

 

5.9.2 Enquadramento legal 

 

A legislação nacional em matéria de ruído ambiente é enquadrada pelo Regulamento 

Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 

278/2007, de 1 de agosto.  

 

O RGR tem por objeto a prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora, tendo em 

vista a salvaguarda da saúde e o bem-estar das populações e aplica-se às atividades 

ruidosas permanentes, temporárias, às infra-estruturas de transporte e a outras fontes de 

ruído suscetíveis de causar incomodidade e ainda ao ruído de vizinhança. O RGR determina 

que na execução da política de ordenamento do território e urbanismo deve ser 

assegurada a qualidade do ambiente sonoro, através da promoção da distribuição 

adequada, em especial, das funções de habitação, trabalho e lazer tendo em conta as 

fontes de ruído existentes e previstas. 

 

No Artigo 3º “Definições” é definido o conceito de “zona sensível” e de “zona mista”, bem 

como de “zona urbana consolidada”.  

� Zonas Sensíveis são áreas definidas “em plano municipal de ordenamento do 

território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou 

similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas 

unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como 

cafés outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos 

de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno”. 
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� Zonas Mistas são áreas definidas “em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos 

referidos na definição de zona sensível. 

� Zonas urbanas consolidadas são zonas sensíveis ou mistas com ocupação estável em 

termos de edificação. 

 

No atual regime legal, RGR, são definidos três períodos de referência (alínea p) do art.º 3º): 

� Período diurno, das 7 às 20 horas; 

� Período de entardecer, das 20 às 23 horas; 

� Período noturno, das 23 às 7 horas. 

 

Nas alíneas l), m) e n) do art.º 3º são definidos os indicadores de ruído: 

 

� «Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso 

em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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� «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos 

de um ano; 

� «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa 

duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano; 

� «Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos noturnos 

representativos de um ano. 

 

O n.º 2 do Artigo 6º refere que compete aos municípios estabelecer nos planos municipais 

de ordenamento do território a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis 

e zonas mistas. Contactada a CM de Silves esta entidade informou não dispor de 

zonamento acústico aprovado para o concelho, prevendo a elaboração do zonamento 

acústico no âmbito da revisão do PDM.  
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No Artigo 11º, “Valores limite de exposição” são definidos os valores limite a que podem ficar 

expostas as zonas mistas e as zonas sensíveis, tendo em conta os indicadores de ruído Lden 

(indicador de ruído diurno-entardecer-noturno) e Ln (indicador de ruído noturno) 

Classificação do Local Indicador 

Lden  em 

dB(A) 

Indicador Ln 

em dB(A) 

Zona Mista ≤ 65 ≤ 55 

Zona Sensível ≤ 55 ≤ 45 

Zona Sensível com uma grande infra-estrutura de transporte em 

exploração na proximidade 
≤ 65 ≤ 55 

Zona Sensível com uma grande infra-estrutura de transporte 

aéreo projetada para a proximidade 
≤ 65 ≤ 55 

Zona Sensível com uma grande infra-estrutura de transporte que 

não aéreo projetada para a proximidade 
≤ 60 ≤ 50 

Zona não classificada ≤ 631 ≤ 531 

          1 - Valor limite a aplicar aos recetores sensíveis 

 

Refere o nº 2 do mesmo Artigo que os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas 

classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em 

função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de 

aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo.  

 

No nº 3 é referido que até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nº 

2 e 3 do artigo 6º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos 

recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 

53 dB(A). 

 

O artigo 13º “Atividades Ruidosas Permanentes”, estipula no nº 1 a instalação e o exercício 

de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou 

mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos:  

 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º; e 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o 

valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 

particular da Atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído 

residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 

entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do anexo I do RGR.  
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O nº 2 do artigo 13ª refere que devem ser adotadas as medidas necessárias para que se 

cumpra o disposto no nº 1, de acordo com a seguinte ordem decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído; 

c) Medidas de redução no recetor sensível. 

 

5.9.3 Identificação de Recetores Sensíveis e Caracterização da Envolvente Acústica 

 

O empreendimento em análise localiza-se numa zona de características rurais, na periferia 

da área industrial de Alcantarilha, a Oeste da povoação de Alcantarilha, verificando-se 

uma ocupação habitacional dispersa constituída essencialmente por residências 

unifamiliares/moradias.  

 

A área do empreendimento confina a Norte com a EN125. Cerca de 90 m a Oeste 

localizam-se as instalações de uma fábrica de corte de pedra. O corte de pedra é realizado 

no interior do edifício da fábrica. No exterior apenas funciona uma grua para içar e 

transportar blocos de pedra. A fábrica funciona apenas durante o período diurno. A Oeste, 

Sudoeste e Sudeste da área de implantação do empreendimento localizam-se alguns 

recetores sensíveis, constituídos por casas unifamiliares a distâncias a partir de cerca de 50 

metros dos limites do empreendimento, à exceção de um moradia que se localiza a Oeste, 

a cerca de 7 metros. 

 

A principal fonte de ruído na área em estudo é o tráfego rodoviário que circula na EN125. 

Pontualmente, verifica-se o funcionamento pontual da grua da fábrica de corte de pedra 

localizada a Este do empreendimento. O ruído produzido pela grua consiste num aviso 

sonoro sempre que a grua opera. A grua funciona apenas pontualmente durante o período 

diurno, e por curtos períodos de tempo sendo o seu contributo para o ruído ambiente local 

negligenciável. 

 

Na Figura 5:55 apresenta-se a área de intervenção associada ao empreendimento, os 

recetores sensíveis mais próximos bem como os locais onde foram efetuadas as medições 

de ruído e as principais fontes de ruído. 
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Figura 5:55 – Localização de recetores sensíveis ao ruído na envolvente da área de intervenção do 

projeto e locais de medição dos níveis sonoros  
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5.9.4 Caracterização do Ambiente Sonoro Local 

5.9.4.1 Metodologia 

 

Para a caracterização do ambiente sonoro da área de implantação do empreendimento 

em estudo, foram efetuadas medições de ruído ambiente em dois locais distintos da sua 

envolvente, junto de recetores sensíveis (R1 e R2), em ordem a uma avaliação tão 

aproximada quanto possível do ambiente sonoro local que se verifica atualmente. 

 

As medições acústicas e a determinação dos níveis sonoros médios de longa duração 

seguiram a normalização aplicável, designadamente a NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-

2:2011. 

 

Os equipamentos utilizados foram: 

� Sonómetro – 01dB, SOLO Premium, n.º de série 61507;  

� Microfone – 01dB, MCE 212, n.º de série 94130;  

� Pré-amplificador – 01dB, PRE 21 S, n.º de série 14770;  

� Calibrador Acústico – RION, NC-74, n.º de série 35084200.  

� Medidor de velocidade do ar, temperatura e humidade relativa – TSI, Velocicalc, 

Modelo 9555-P, n.º de série 9555P0729011;  

� Sonda – TSI, Modelo 964, n.º de série P08510047.  

 

Tendo em vista a determinação do valor dos indicadores de ruído Lden e Ln, procedeu-se a 

uma análise prévia ao ambiente sonoro da envolvente aos pontos considerados e a 

consequente definição do procedimento de medição a aplicar, designadamente:  

� identificação das fontes sonoras condicionadoras do ambiente sonoro local, tendo-

se registado que as fontes em causa (vias rodoviárias) apresentam fluxos distintos ao 

longo do período de referência diurno, sendo que nos restantes períodos, entardecer 

e noturno, os fluxos não variam significativamente;  

� Verificação da existência de marcados regimes de sazonalidade, constatando-se 

que na zona em causa existe diferença entre os regimes de Verão versus Inverno;  

� Verificação da eventual dependência face às condições meteorológicas tendo-se 

verificado a necessidade de correção por aplicação do fator Cmet no ponto R2.  

 

Face ao exposto entendeu-se realizar as medições aplicando a técnica de amostragem no 

período de referência. A metodologia e procedimentos adotados foram os seguintes:  

� Recolha de amostras nos períodos de referência diurno, entardecer e noturno; 
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� As amostras foram recolhidas no período 2017/Out/20 a 27;  

� Este período em que foram efetuadas as medições corresponde a um período do 

ano em que o índice de sazonalidade apresenta um valor de aproximadamente 1, o 

que implica que as medições podem ser consideradas representativas do ano;  

� Cada amostra recolhida foi constituída por 3 medições, cada uma com 15 minutos 

de duração, efetuadas 4 m a acima do solo e a, pelo menos, 3,5 m de superfícies 

refletoras, à exceção do solo.  

� A seleção das amostras, no que respeita aos intervalos considerados dentro do 

período de referência em causa, teve como critério a caracterização de patamares 

distintos de funcionamento ao longo de cada período, tendo-se considerado que as 

amostras representam equitativamente o período em causa;  

� A localização em concreto dos pontos de medição teve em conta a proximidade 

das superfícies refletoras e da proximidade da própria habitação e animais 

domésticos aí existentes;  

� Foi verificada influência dos pontos de medição selecionados pelas condições 

meteorológicas, em função da distância (r) entre o emissor (s) e o recetor (r), através 

da não verificação da condição r ≤ 10(hs+hr), tendo-se verificado a necessidade de 

correção por aplicação do fator Cmet no ponto R2;  

� Durante todas as medições, em particular junto do R2, foi verificado que o vento 

(medido a 4m de altura) apresentava um valor médio superior a 1,5m/s durante o 

dia e a 2m/s durante a noite.  

� Não foram efetuadas medições nos intervalos entre as 06h30-07h30 e 16h00-17h00.  

 

5.9.4.2 Níveis sonoros registados  

 

Nos quadros seguintes são apresentados os níveis sonoros registados nas diversas medições 

acústicas realizadas.  
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Quadro 5:38 – Ponto R1 - período diurno 

Id 
Medição 

db(A) 

Amostra 

LAeq dB(A) 

Sentido 

do vento 
Caracterização das principais fontes de ruído 

Dia 1 

#1 59,2 

58,2 

 

S 

 

Tráfego rodoviário na EN125 

#2 58,6 

#3 56,1 

#7 52,6 

52,6 SE #8 52,0 

#9 53,2 

#13 54,5 

54,4 SE #14 54,8 

#15 53,9 

Dia 2 

#37 58,1 

57,8 S 

Tráfego rodoviário na EN125 

#38 57,8 

#39 57,4 

#43 52,7 

53,1 SO #44 53,3 

#45 53,2 

#49 54,1 

54,6 SO #50 55,1 

#51 54,5 

 

Quadro 5:39 – Ponto R1 - período entardecer 

Id 
Medição 

db(A) 

Amostra 

LAeq dB(A) 

Sentido 

do vento 
Caracterização das principais fontes de ruído 

Dia 1 

#9 51,2 

50,2 

 

SE 

 

Tráfego rodoviário na EN125 #20 50,8 

#21 49,2 

Dia 2 

#55 50,9 

51,2 SO Tráfego rodoviário na EN125 #56 51,0 

#57 51,7 
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Quadro 5:40 – Ponto R1 - período noturno 

Id 
Medição 

db(A) 

Amostra 

LAeq dB(A) 

Sentido 

do vento 
Caracterização das principais fontes de ruído 

Dia 1 

#25 52,3 

52,5 SE 

Tráfego rodoviário na EN125 

#26 52,0 

#27 53,0 

#31 45,2 

45,2 S #32 44,9 

#33 45,5 

Dia 2 

#61 54,4 

55,3 SO 

Tráfego rodoviário na EN125 

#62 54,4 

#63 56,6 

#57 47,4 

46,5 SO #68 45,2 

#69 46,7 

Nota: a medição #26 foi tratada de modo a eliminar ocorrências fortuitas: carro junto ao ponto de medição 

Quadro 5:41 – Ponto R2 - período diurno 

Id 
Medição 

db(A) 

Amostra 

LAeq dB(A) 

Sentido 

do vento 
Caracterização das principais fontes de ruído 

Dia 1 

#4 48,6 

47,4 

 

S 

 

Tráfego rodoviário na EN125. Ação do vento na 

flora local; Aviso sonoro de grua na fábrica de 

transformação de pedra. 

#5 46,7 

#6 46,5 

#10 45,7 

45,2 SE #11 44,5 

#12 45,4 

#16 46,6 

46,3 SE #17 47,1 

#18 45,1 

Dia 2 

#40 47,2 

46,9 S 

Tráfego rodoviário na EN125; .Ação do vento na 

flora local; Aviso sonoro de grua na fábrica de 

transformação de pedra 

#41 47,2 

#42 46,3 

#46 46,9 

47,2 SO #47 48,1 

#48 46,6 

#52 45,8 

45,9 SO #53 46,1 

#54 45,7 
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Quadro 5:42 – Ponto R2 - período entardecer 

Id 
Medição 

db(A) 

Amostra 

LAeq dB(A) 

Sentido 

do vento 
Caracterização das principais fontes de ruído 

Dia 1 

#22 39,8 

40,5 

 

SE 

 

Tráfego rodoviário na EN125; Ação do vento na 

flora local. 
#23 41,0 

#24 40,5 

Dia 2 

#58 41,1 

40,1 SO 
Tráfego rodoviário na EN125; Ação do vento na 

flora local. 
#59 40,6 

#60 38,1 

 

Quadro 5:43 – Ponto R2 - período noturno 

Id 
Medição 

db(A) 

Amostra 

LAeq dB(A) 

Sentido 

do vento 
Caracterização das principais fontes de ruído 

Dia 1 

#28 40,9 

41,1 SE 

Tráfego rodoviário na EN125; Ação do vento na 

flora local. 

#29 41,5 

#30 40,9 

#34 38,7 

38,0 S #35 36,9 

#36 38,3 

Dia 2 

#64 33,7 

36,7 S 

Tráfego rodoviário na EN125; Ação do vento na 

flora local. 

#65 37,5 

#66 34,9 

#70 43,5 

41,0 SO #71 38,5 

#72 39,1 

Nota: As medições #04 e #53 foram tratadas de modo a eliminar ocorrências fortuitas: animais domésticos (cão a 

ladrar na habitação próxima) 

5.9.4.3 Análise de resultados 

 

Os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln que se pretendem avaliar são apresentados 

nos quadros seguintes.  
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Quadro 5:44 – Resultados referentes ao ponto R1 

Dia 

Período Diurno  Período Entardecer  Período Noturno  

Lden Ln 
LAeq Le Cmet 

Le - 

Cmet 
LAeq Ld Cmet 

Le - 

Cmet 
LAeq Ld Cmet 

Le - 

Cmet 

1 56,7 
55,7 0 55,7 

50,5 
50,9 0 50,9 

50,2 
51,7 0 51,7 58,7 51,7 

2 55,6 51,2 52,8 

 

Quadro 5:45 – Resultados referentes ao ponto R2 

Dia 

Período Diurno Período Entardecer Período Noturno 

Lden Ln 
LAeq Le Cmet 

Le - 

Cmet 
LAeq Ld Cmet 

Le - 

Cmet 
LAeq Ld Cmet 

Le - 

Cmet 

1 46,4 
46,6 1,7 45,1 

40,5 
40,3 0,7 39,4 

39,4 
39,5 0 39,5 47,0 39,5 

2 46,7 40,1 39,1 

 

O enquadramento dos resultados obtidos com os valores estabelecidos na legislação 

aplicável é apresentado no Quadro 5:46. 

 

Quadro 5:46 – Comparação com os limites legais 

 Indicador 
Zonas sem 

classificação* 

Zonas mistas** Zonas 

sensíveis*** 

Ponto Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

R1 59 52 63 

dB(A) 

53 

dB(A) 

65 

dB(A) 

55 

dB(A) 

55 

dB(A) 

45 

dB(A) R2 47 40 

 
* - De acordo com o n.º 3 do artigo 11.º do RGR, anexo ao D.L. n.º 9/2007; 

** - De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do RGR anexo ao D.L. n.º 9/2007; 

*** - De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do RGR anexo ao D.L. n.º 9/2007 

 

Os valores apresentados nos quadros anteriores permitem uma análise das condições de 

ruído ambiente na envolvente da zona de implantação do projeto em análise: 

� A principal fonte de ruído na área em estudo é o tráfego que circula na EN125 sendo 

os níveis sonoros tanto mais elevados quanto mais próximo estiver o recetor da N125.  

� Os valores registados junto do recetor mais próximo da EN 125 situam-se acima dos 55 

dB(A) para o indicador Lden e acima dos 50 dB(A) para o indicador Ln. 

 

A N125, no troço Lagos/Alcantarilha constitui uma grande infraestrutura de transporte (GIT) 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho tendo sido elaborado o 

correspondente Mapa Estratégico de Ruído em 2008. 
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A Câmara Municipal de Silves ainda não procedeu à classificação e delimitação das “zonas 

sensíveis” e das “zonas mistas” de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de 

Janeiro. Neste sentido os limites aplicáveis de acordo com o n.º 3 do artigo 11.º do RGR, 

anexo ao D.L. n.º 9/2007 são 63 dB(A) para o indicador Lden e 53 dB(A) para o Ln.  

 

No caso das zonas sensíveis que se situem na proximidade de GIT em exploração, à data da 

entrada em vigor do RGR (fevereiro de 2007) os limites aplicáveis são 65 dB(A) para o 

indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln. 

 

Tendo em consideração os resultados obtidos pode-se concluir que os valores dos 

indicadores de ruído obtidos para o ponto R1 se situam abaixo dos valores definidos para 

zonas sem classificação. Dada a proximidade do recetor R1 relativamente à EN125, 

considerada uma GIT em exploração à data de entrada em vigor do RGR, poderão aplicar-

se os limites 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln. 

 

Em relação ao ponto R2 os valores dos indicadores Lden e Ln registados situam-se abaixo 

dos limites estabelecidos para zonas sensíveis.     

 

5 . 1 0  G E S T Ã O  D E  R E S Í D U O S  

 

De acordo com o Regulamento n.º 157/2009 - Regulamento Municipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos e Higiene Urbana - Compete à Câmara Municipal de Silves a gestão do 

sistema de recolha e transporte de resíduos sólidos do município, estando a valorização, 

tratamento e eliminação dos mesmos a cargo da empresa ALGAR, Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., nos termos constantes do contrato de receção e 

entrega de resíduos outorgado pelo Município e por aquela empresa em 5 de Julho de 

1996. 

 

Também é da responsabilidade da empresa ALGAR, S.A, a recolha seletiva (que inclui 

resíduos como papel/cartão, vidro, plástico/metal e pilhas), a qual, nos termos do contrato 

celebrado com o Municipio de Silves, assegura esta recolha e a instalação dos 

equipamentos necessários à deposição dos materiais recicláveis.  A ALGAR. S.A. é, ainda, 

responsável pela valorização ou encaminhamento para destino final (aterro) dos verdes, 

designados por biodegradáveis. 
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A ALGAR foi constituída em 20 de maio de 1995, pelo Decreto-Lei nº 109/95, que determina 

a criação de um Sistema Multimunicipal, destinado ao Desenvolvimento, Conceção, 

Construção e Exploração de um Processo de "Recolha Seletiva, Triagem e Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Algarve". De modo a cumprir estes objetivos foi celebrado um 

Contrato de Concessão entre o Estado Português e a ALGAR, assim como Contratos de 

Entrega e Receção de Resíduos Sólidos Urbanos e de Recolha Seletiva com os Municípios do 

Algarve. 

 

De acordo informação constante  do Anuário Estatístico da Região Algarve, 2015, em 2014 o 

concelho de Silves produziu cerca de 24616 toneladas de RSU, correspondendo a cerca de 

7,29% dos RSU produzidos na globalidade da Região do Algarve. 

 

Quadro 5:47 – Resíduos sólidos urbanos recolhidos por tipo de recolha e tipo de destino por município 

da Região Algarve e em Portugal (2014) 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Algarve, 2015 

 

Os resíduos indiferenciados produzidos no município de Silves são enviados para o Aterro 

Sanitário do Barlavento, situado no Chão Frio, Porto de Lagos, concelho de Portimão, sob 

gestão da ALGAR, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.. Na figura seguinte 
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apresenta-se informação acerca da evolução da deposição de resíduos sólidos neste Aterro 

Sanitário. 

 

Fonte: site da ALGAR 

Figura 5:56  – Aterro Sanitário do Barlavento e Quantidades depositadas e volumes ocupados entre 

1999 e 2014 

 

5 . 1 1  P A I S A G E M  

5.11.1 Metodologia 

 

Considerando os objetivos do EIA e as metodologias adotadas nestes trabalhos, a 

metodologia seguida compreendeu a caracterização e a classificação do território em 

setores homogéneos. Deste modo, o processo integrou: 

� Definição de uma área de estudo mais abrangente para a caracterização da 

paisagem envolvente à área de intervenção, tendo em consideração 

características físicas, morfológicas, estruturais e visuais em presença; 

� A análise visual, no sentido de definir, numa primeira aproximação as zonas 

homogéneas; 

� A delimitação cartográfica das unidades de paisagem, através da sobreposição 

sucessiva de informação cartográfica, detetando-se áreas em que os parâmetros 

biofísicos apresentam uma grande homogeneidade de comportamento, definindo 

porções do território que apresentam uma certa homogeneidade de expressão. 
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Cada Unidade de Paisagem corresponde a um espaço territorial no interior do qual se 

repete um determinado padrão, ou seja, um conjunto de características ao nível do relevo, 

da geomorfologia, do uso do solo, da presença humana (entre outros fatores), e que o 

distingue relativamente à unidade envolvente. A área afeta a cada unidade não apresenta 

uma homogeneidade total no seu interior, antes representa “um padrão específico que se 

repete”, tal fica a dever-se ao facto de que as mesmas características físicas do território 

darem origem ao mesmo tipo de paisagem potencial, num processo de causa-efeito. 

 

A metodologia que conduz à definição das Unidades de Paisagem, baseia-se no 

cruzamento de informação temática disponível, nomeadamente: uso atual do solo, 

geologia e fisiografia da área em estudo. Da sobreposição destes elementos resulta a 

definição das áreas com características comuns e, para além disso, o conhecimento de 

terreno é determinante para complementar a informação técnica temática, determinante 

para a tomada de opções relativamente ao ajuste dos limites. As unidades obtidas e a 

descrição que delas se faz, procura traduzir o Caráter que em cada uma se exprime. 

 

5.11.2 Caracterização Biofísica da Área em Estudo 

 

O conhecimento das condições de relevo constitui um dos mais importantes fatores para a 

compreensão do território, dele dependendo um conjunto tão importante de 

condicionantes e aptidões ao funcionamento do território e ao uso do solo, que nunca 

poderá esta análise ser esquecida ao nível de qualquer estudo e proposta de intervenção 

biofísica. 

 

Foi efetuada uma breve análise da estrutura da paisagem na área de intervenção, nesta 

zona, procedendo-se à análise da fisiografia (altimetria, festos e talvegues, declives, e 

orientação dominante das encostas) e à ocupação do solo, com vista à diferenciação de 

Unidades da Paisagem (UP). 

 

5.11.3 Altimetria, Festos e Talvegues 

 

As linhas estruturantes de relevo, linhas de festo e talvegues têm um papel importante na 

funcionalidade da paisagem, uma vez que é através da definição da fisiografia que 

ocorrem os processos físicos de circulação de massa de ar, água e nutrientes, assim como os 
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processos biológicos. A estrutura fisiográfica é também condicionante à circulação humana 

e à ocupação do território. 

 

Altimetricamente a área onde se insere o Conjunto Comercial apresenta uma variação 

homogénea e relativamente estável entre as cotas 70,00m a nordeste do aglomerado de 

Vale das Lousas e 64,00m junto à localidade a Torre, como pontos mais altos e a cota 

10,00m perto do Parque de Campismo de Canelas como sendo a zona mais baixa. A linha 

de cumeada corresponderá aos caminhos e vias adjacentes ou limítrofes ao terreno, 

enquanto uma pequena variação altimétrica  no interior do mesmo permite distinguir as 

linhas de água.  

 

Assim, a área de intervenção caracteriza-se por um relevo relativamente suave, verificando-

se ser aqui o início do traçado das linhas de drenagem natural, ou seja o princípio, ainda 

incipiente do sistema de drenagem.  

 

5.11.4 Declives 

 

Esta análise assume-se também, a par das análises anteriores, como um dos elementos 

fundamentais para a compreensão e proposição de usos para um dado território.  

 

"Os taludes naturais constituem o elemento mais importante das formas do relevo. (...) Na 

descrição dos taludes naturais, o declive é o aspeto mais significativo e facilmente 

cartografável." (L.N.E.C.-Proc.54/15/5301). Além disso, "permite esta análise uma 

caracterização com mais pormenor e objetividade, por introduzir o fator quantitativo à 

interpretação do relevo" (CANCELA D’ ABREU, 1982). 

 

A marcação dos declives relaciona a diferença entre variação de cotas altimétricas e 

planimétricas, sendo um estudo fundamental para o ordenamento. Da análise da 

cartografia disponível infere-se que na área de estudo do EIA predominam as classes 

compreendidas entre os 0-4% (declive aplanado), sobretudo na zona norte e 4-8% (declive 

suave). Os declives mais acentuados correspondem sobretudo a situações pontuais onde 

ocorreu uma significativa mobilização de terreno para implantação de infra-estruturas. 
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5.11.5 Orientação Dominante das Encostas 

 

A cartografia também nos indica que na área de estudo do EIA predominam a exposição a 

Nordeste e Sudoeste, estas duas encostas definem o "vale" onde se desenvolve a principal 

linha de água que atravessa marginalmente a área de intervenção, e que sendo um 

afluente da Ribeira de Alcantarilha se une a esta na zona de Canelas-Caliços. 

 

Em relação à área de intervenção temos que se trata de uma única encosta orientada a 

Nordeste. 

 

5.11.6 Hidrologia 

 

A rede hidrográfica da área de estudo é descrita no capítulo 5.4.3 do EIA. Na área de 

intervenção especificamente, e conforme Carta Militar, a rede de drenagem natural 

resume-se a duas linhas de água incipientes, com um regime muito temporário, 

configurando-se, na maior parte dos casos como linhas de drenagem / escorrência natural 

mas sem expressão territorial. 

 

5.11.7 Unidades de Paisagem  

5.11.7.1 Enquadramento  

 

Entende-se paisagem como a “expressão formal das numerosas relações existentes num 

determinado período entre a sociedade e um território definido topograficamente, sendo a 

sua aparência o resultado da Ação, ao longo do tempo, dos fatores humanos e naturais e 

da sua combinação” (Conselho da Europa, 2000). 

 

Assim, e desenvolvendo um pouco mais este conceito conforme apresentado em 

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 

trabalho desenvolvido pela Universidade de Évora para a Direcção Geral do Ordenamento 

do Território e Desenvolvimento Urbano em 2004, define-se paisagem como “um sistema 

complexo, permanentemente dinâmico, em que os diferentes fatores naturais e culturais se 

influenciam mutuamente e se alteram ao longo do tempo, determinando e sendo 

determinados pela estrutura global. (…) A paisagem também é afetada por uma 

componente mais subjetiva, diretamente ligada ao observador e condicionando as 
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sensações que ele experimenta quando está perante ela. Por isso se considera que a 

paisagem combina aspetos naturais e culturais, expressando e ao mesmo tempo 

suportando a interação espacial e temporal entre o homem e o ambiente, em toda a sua 

diversidade e criatividade. (…) a dimensão mais subjetiva da paisagem não pode ser 

esquecida porque sendo as paisagens europeias fortemente humanizadas, a sua futura 

gestão terá que considerar os sentimentos das comunidades que as mantêm e transformam, 

que delas vivem ou, simplesmente, as visitam e apreciam.” (DGOTDU, 2004) 

 

A paisagem de uma dada região pode ser descrita em termos de unidades. As unidades de 

paisagem “são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes” (DGOTDU, 

2004). A delimitação destas pode depender da “morfologia ou da natureza geológica, do 

uso do solo, da proximidade ao oceano, ou da combinação equilibrada de vários fatores. 

Uma unidade de paisagem tem também uma certa coerência interna e um caráter próprio, 

identificável no interior e do exterior.” Esta delimitação tem por objetivos a caracterização, a 

identificação de potencialidades e deficiências e ainda, definir orientações para futura 

gestão. 

 

Os elementos da paisagem são, assim, os fatores que em conjunto definem a sua estrutura; 

na análise ao nível nacional foram “considerados como elementos da paisagem aqueles 

que se distinguem nas imagens aéreas utilizadas. Estes elementos tanto podem ser de 

origem natural como antrópica e contribuem, em conjunto, para o padrão que caracteriza 

a unidade de paisagem e a distingue das envolventes” (DGOTDU, 2004) tais como: 

afloramentos rochosos, linhas de água e respetivas galerias ripícolas, conjuntos edificados, 

infra-estruturas, planos de água, etc. 

 

As unidades de paisagem são “áreas em que a paisagem se apresenta com um padrão 

específico, a que está associado um determinado caráter.” Os fatores considerados na sua 

delimitação, para o Estudo desenvolvido ao nível de Portugal continental foram: 

“geomorfologia, litologia, solos, uso do solo, dimensão das explorações agrícolas e padrão 

de povoamento. Foram também consideradas outras variáveis fundamentais, mas de modo 

mais implícito, tais como o clima, a proximidade ao mar, ou a presença de importantes 

estruturas e infra-estruturas” procurando-se “identificar áreas com características 

relativamente homogéneas no seu interior, não por serem exatamente iguais em toda a sua 

superfície, mas por nelas se verificar um padrão específico que se repete e/ ou um forte 

caráter que diferencia a unidade em causa das suas envolventes”. 
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A principal dificuldade prende-se com a definição dos limites uma vez que “raramente a 

transição de uma unidade de paisagem para outra se faz através de uma linha de 

mudança brusca. (…) Entre as áreas nucleares de unidades adjacentes há espaços de 

transição mais ou menos extensos” (DGOTDU, 2004). “Cada tipologia de paisagem constitui 

um caso particular, no qual devem ser ponderados os valores substanciais em presença, no 

quadro sócio-económico que está subjacente à sua existência, sem deixar de assumir que a 

própria dinâmica das atividades é evolutiva em resultado do desenvolvimento tecnológico 

e cultural do Homem. Existem, pois, paisagens que devem ser conservadas; existem outras 

que devem ser transformadas, pois constituem o reflexo do desenvolvimento sustentável.”. 

 

A área do estudo, segundo o trabalho citado da DGOTDU, insere-se no grupo de paisagem 

V – Algarve, constituída pelas seguintes unidades: 

- 119 Ponta de Sagres e Cabo de S. Vicente 

- 124 Barlavento Algarvio 

- 125 Barrocal Algarvio 

- 126 Litoral do Centro Algarvio 

- 127 Ria Formosa 

- 128 Foz do Guadiana 

 

Neste território destaca-se “a presença de duas faixas distintas e bem individualizadas com 

desenvolvimentos mais ou menos paralelo à linha de costa: o Barrocal, encaixado entre a 

serra algarvia e o litoral, numa faixa de largura variável (...); o Litoral, mais ou menos 

urbanizado mas sempre aplanado e relativamente estreito.” 

 

A paisagem “tipicamente mediterrânea, resultado do clima, da geologia e da presença do 

homem. A conjugação destes fatores resultou (...) numa feição muito particular da 

agricultura, expressa pelos extensos pomares de sequeiro (figueiras, oliveiras, amendoeiras e 

alfarrobeiras), entre os quais se acomoda o cereal e, ainda, pelas hortas e pomares de 

citrinos, que ocorrem essencialmente em torno dos principais aglomerados (...). Atualmente 

muitos destes sistemas tradicionais de produção estão abandonados ou em fase de 

abandono.” 

 

O abandono fica a dever-se à transformação socioeconómica que tem vindo a ocorrer 

com a aposta no Setor do turismo. 
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“ A crescente dependência da economia regional relativamente ao turismo e a absorção 

de mão-de-obra por este Setor fez com que muitas áreas agrícolas fossem abandonadas, 

ou permaneçam simplesmente expectantes.” 

 

A conjugação destes, e outros fatores, conduziu a um povoamento “desordenado com 

características de dispersão. A imagem ao longo de toda a faixa litoral é de uma 

urbanização em mancha de óleo, que resultou (...) de novas áreas urbanas e urbano-

turísticas. (...) Ao longo da EN-125 múltiplas atividades económicas – desde atividades 

produtivas à armazenagem, distribuição e comércio – às quais se associam ainda 

construções com função residencial, constituindo no conjunto, uma faixa construída quase 

contínua sem qualquer estruturação urbana”. 

 

 

Figura 5:57  – Extrato da carta de unidades de paisagem integrada no Estudo da DGOTDU, 2004 

 

As unidades caracterizadas e cartografadas, enquanto elemento descritor analítico, 

permitem fazer uma leitura globalizante e interpretativa da relação do Homem com o 

território, que se pretende numa primeira fase, informadora e efetiva do processo de 

planeamento; numa fase posterior, constituindo-se como um elemento de diagnose, 

proposta de uso e gestão dos recursos existentes na área em estudo. 

 

A unidade 126 – Litoral do Centro Algarvio caracteriza-se pela incontornável “presença de 

espaços edificados, concentrados ao longo de uma faixa contínua, sendo mais densos junto 

ao mar e mais dispersos no sentido do Barrocal. Esta mancha com edifícios de natureza e 

tipologias muito diversificadas, sem coerência e estrutura percetível, confere à paisagem um 

aspeto claramente desorganizado”; assim, caminhando para o interior, “as manchas 
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urbanas alternam com áreas agrícolas, muitas delas abandonadas (sobretudo as de 

sequeiro). À medida que se avança para norte a paisagem vai tomando uma feição 

progressivamente mais rural, apesar de todos os aglomerados apresentarem formas e 

expressões bastante dissonantes relativamente às que tradicionalmente marcavam esta 

paisagem.”  

 

Veja-se o que acontece com as árvores tradicionais como a alfarrobeira, a figueira ou a 

amendoeira, pontuam a paisagem em resquícios de terrenos que sobreviveram ao 

avassalador crescimento urbano e especulação imobiliária. 

 

Trata-se de uma “unidade de paisagem no geral descaracterizada, com escassos vestígios 

de uma identidade quase totalmente perdida”. 

 

5.11.7.2 Unidades de Paisagem na área em estudo 

 

A área de estudo afigura-se como um exemplo prático que ilustra a descrição da paisagem 

do Litoral do Centro Algarvio como um todo, mas para efeitos do presente estudo importa 

agora detalhar Unidades de Paisagem mais próximas e aferidas à escala e aos objetivos da 

análise. 

 

Assim definem-se três unidades de paisagem que a seguir se descrevem: 

� Espaço de Transição Multifuncional - território que corresponde a uma faixa de 

terreno entre as duas principais infraestruturas viárias do Algarve (A22 e EN125) e 

atravessada pelos acessos às mesmas, apresentando ocupações tão diversas 

quanto; pomares/ espaços agrícolas, equipamentos de recreio, zonas expectantes, 

terrenos agrícolas abandonados e espaços destinados ao turismo/ alojamento; 

 

� Periferia Rural - área mais abrangente, correspondendo a terrenos agrícolas ou 

agrícolas abandonados com a presença de casario disperso de moradias 

unifamiliares; 

 

� Área Artificial Consolidada - áreas contidas associadas à rede viária e que 

corresponde aos aglomerados urbanos e equipamentos com ocupação 

permanente (parque de campismo). 
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5.11.7.3 Valoração das unidades de paisagem 

 

As unidades anteriormente definidas encontram-se sintetizadas no quadro seguinte, 

referindo-se os seus principais descritores em termos de relevo, uso do solo, humanização e 

Caráter (entendido como resultando numa emoção provável ou “impressão pericial” que 

cada unidade cria no observador, fruto da súmula das características anteriores). 

 

Quadro 5:48 - Síntese das características da unidade de paisagem 

Unidade Relevo Geologia Uso solo Humanização Caráter 

Espaço de 

Transição 

Multifuncional 

Aplanado 
Substrato 

calcário 

Agrícola, agrícola 

abandonado, 

equipamentos e 

infraestruturas 

Elevada Descaracterizada 

Periferia Rural Suave 
Substrato 

calcário 
Agrícola abandonado Moderada Descaracterizada 

Área Artificial 

Consolidada 
Aplanado 

Substrato 

calcário 

Edificado habitacional, 

industrial, 

equipamentos e 

infraestruturas 

Elevada Descaracterizada 

 

De acordo com a metodologia adotada para o presente trabalho o valor paisagístico da 

unidade será classificado como: Valor Excecional, Elevado, Médio ou Baixo. 

 

No entanto, esta classificação depende da avaliação de três critérios fundamentais: 

- Diversidade – prende-se com fatores biológicos e ecológicos, ou seja, terá um peso 

maior peso quanto maior for a diversidade em termos florísticos e/ou faunísticos ou 

relevância dos habitats presentes; 

- Harmonia – fator de avaliação subjetivo pois depende da apreciação de fatores de 

cariz estético como a Ordem (uso e sustentabilidade), a Grandeza (fisiografia) e a Leitura 

(estrutura e valor cénico) da paisagem; 

- Identidade – reconhecimento características intrínsecas que configuram um valioso 

património natural, afirmando-se como referências no contexto nacional ou 

internacional com importância histórico-cultural. 

 

Pelo acima descrito, torna-se fundamental quantificar os parâmetros que conduzem à 

determinação do critério Harmonia. 
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Cada um dos parâmetros/ critérios será avaliado com a seguinte escala: 

- Nenhuma – 0 valores 

- Pouca – 1 valor 

- Razoável – 2 valores 

- Muita – 3 valores 

 

Quadro 5:49 – Quantificação do critério Harmonia 

Unidade Ordem Grandeza Leitura 
Harmonia/ 

Valor Médio 

Espaço de Transição 

Multifuncional 
1 0 0 0 

Periferia Rural 2 1 2 2 

Área Artificial Consolidada 1 0 1 1 

 

Apresenta-se seguidamente o quadro de análise dos critérios fundamentais anteriormente 

descritos de acordo com a escala acima exposta. 

 

Quadro 5:50 – Valoração da Unidade de Paisagem 

Unidade Diversidade Harmonia Identidade 
Valor da 

Paisagem 

Espaço de Transição 

Multifuncional 
1 0 1 1 

Periferia Rural 1 2 2 2 

Área Artificial Consolidada 0 1 1 1 

 

De acordo com as classificações atribuídas, as classes que traduzem o valor da paisagem 

são: 

� valor cénico e paisagístico baixo (de 0 a 3) 

� valor cénico e paisagístico médio (de 4 a 6) 

� valor cénico e paisagístico elevado (de 7 a 8) 

� valor cénico -paisagístico excecional (9) 

 

5.11.8 Avaliação da paisagem  

 

Para apuramento e interpretação dos elementos recolhidos na caracterização da 

Paisagem, utiliza-se o método da Análise Visual, que tem como objetivo quantificar a 

Sensibilidade da Paisagem a potenciais alterações, assentando nos conceitos de Qualidade 

Visual e Capacidade de Absorção Visual. 
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5.11.8.1 Qualidade Visual 

 

Uma vez apurado o Valor da Paisagem, este deve ser aferido tendo em conta a Intrusão 

Visual (as degradações ou pontos negativos), bem como os Valores Visuais (pontos positivos 

ou mais valias específicas) em presença na área de estudo para cada Unidade de 

Paisagem.  

 

Valores Visuais 

Consideram-se valores visuais os elementos constituintes de uma paisagem, que pela sua 

especificidade, contribuem para o acréscimo da qualidade visual. Estes valores podem ser 

construídos e/ou naturais, identificados como pontos notáveis ou estruturas lineares da 

paisagem que se distingam positivamente no troço de paisagem em que se inserem. 

 

No que diz respeito à área de estudo, não se verificam valores visuais que se destaquem na 

paisagem. No entanto, existem ainda alguns usos, vestígios de tipos de ocupação e 

conjuntos arquitetónicos com algum interesse. De forma a sistematizar a avaliação da 

presença de valores visuais que contribuem para o acréscimo da qualidade visual, foram 

identificados os referidos elementos em cada unidade de paisagem no quadro seguinte e 

posteriormente avaliadas nas respetivas classes qualitativas. 

 

Quadro 5:51 – Descrição e Valoração dos Valores Visuais 

Unidade Ponto positivo Valor Visual 

Espaço de Transição Multifuncional pomar de laranjeiras 2 

Periferia Rural muros de pedra solta 1 

Área Artificial Consolidada zona histórica de Alcantarilha 1 

 

� Baixo valor visual – não contribui para o acréscimo da qualidade visual da paisagem 

(1); 

� Médio valor visual – contribui de forma mediana para o acréscimo da qualidade 

visual da paisagem (2); 

� Elevado valor visual – contribui muito para o acréscimo da qualidade visual da 

paisagem (3). 
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Intrusão Visual 

 

Entende-se por degradação paisagística, situações com impacte negativo em termos 

visuais e ambientais, inerentes à ação do Homem no território. A intrusão visual é um fator 

negativo a ter em conta na análise visual e encontra-se relacionado com a presença de 

elementos estranhos à paisagem, tais como estruturas ou infraestruturas que pela sua 

localização, altura, volumetria, cor, qualidade arquitetónica, ou outros fatores, compromete 

a qualidade da mesma. 

 

Neste ponto identificam-se alguns focos de degradação na área de intervenção: a 

decrepitude dos elementos arbóreos em presença, dado o seu estado de abandono, a 

existência de ruínas de uma edificação outrora destinada a habitação e a proximidade de 

uma unidade industrial de britagem e corte de pedra. 

 

As unidades de paisagem em estudo apresentam várias intrusões visuais decorrentes da 

presença de algumas construções volumosas e de reduzido valor arquitetónico (ex. parque 

aquático e zona industrial) e da presença de uma apertada rede viária. 

 

De forma a sistematizar a avaliação da presença de intrusões visuais, foram identificados os 

elementos perturbadores em cada unidade de paisagem no quadro seguinte e 

posteriormente avaliadas nas respetivas classes qualitativas: 

 

Quadro 5:52 – Descrição e Valoração da Intrusão Visual 

Unidade Ponto negativo Intrusão Visual 

Espaço de Transição Multifuncional rede viária; equipamento de recreio 1 

Periferia Rural abandono da estrutura agrícola 3 

Área Artificial Consolidada zona industrial 1 

 

� Baixa intrusão visual – não condiciona nem reduz a qualidade visual da  paisagem 

(3); 

� Média intrusão visual – não condiciona, mas reduz a qualidade visual da paisagem 

(2); 

� Elevada intrusão visual – condiciona e reduz a qualidade visual da paisagem (1). 
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Qualidade Visual da Paisagem 

 

A paisagem é a parte visualmente percetível do território e do estado geral do ambiente 

circundante. Um território com uma ocupação sustentável e ambientalmente saudável, 

resultará naturalmente numa paisagem de qualidade, que será majorada por valores 

ambientais, culturais e/ ou patrimoniais presentes. 

 

Na análise da qualidade paisagística da área em estudo foi definido um critério de 

avaliação qualitativa da paisagem com base no valor cénico e paisagístico da paisagem, 

nos valores visuais e nas intrusões visuais existentes na área de intervenção. Desta forma, foi 

considerada que uma paisagem apresenta maior qualidade visual, quanto mais elevados 

forem os valores visuais existentes, menores as intrusões visuais existentes e de melhor 

qualidade forem os atributos visuais. Para avaliar a qualidade visual da paisagem calculou-

se a média dos três parâmetros referidos, classificando o resultado da seguinte forma: 

� 1 - Baixa qualidade visual; 

� 2 - Média qualidade visual; 

� 3 - Elevada qualidade visual. 

 

Quadro 5:53 – Quantificação da Qualidade Visual 

Unidade 
Valor da 

Paisagem 
Valor Visual Intrusão Visual 

Qualidade 

Visual 

Espaço de Transição 

Multifuncional 
1 2 1 1 

Periferia Rural 2 1 3 2 

Área Artificial Consolidada 1 1 1 1 

 

As unidade de paisagem e a respetiva Qualidade Visual encontram tradução cartográfica 

na Figura 5:58. 
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Figura 5:58  – Qualidade Visual das Unidades de Paisagem 
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5.11.9 Capacidade de Absorção Visual 

 

A Absorção Visual da paisagem constitui um indicador importante para a análise de uma 

paisagem, avaliando a sua maior ou menor capacidade para suportar um impacte visual 

sem degradar a sua qualidade paisagística. As superfícies que apresentam menor absorção 

visual serão aquelas que não suportam atuações externas, sem sofrerem alterações 

consideráveis nas suas características visuais. Pelo contrário, as situações paisagísticas de 

elevada absorção visual, serão as que admitem a presença de ações externas, sem 

sofrerem modificações visuais relevantes. 

 

Para a avaliação da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem foi construído um 

modelo digital do terreno (MDT), e utilizado o pixel do MDT como unidade mínima de 

análise.  A análise foi sustentada em indicadores de acessibilidade visual selecionando-se no 

total 15 pontos de observação (Figura 5:59). A seleção destes pontos teve por base a sua 

representatividade em termos da presença humana no território em análise, incidindo assim 

nos locais de maior visibilidade sobre a área de implantação do Conjunto Comercial 

(conjuntos de edificado habitacional e industrial, equipamentos de recreio e vias). 

 

Foram calculadas as bacias visuais para cada ponto de observação à altura média de um 

observador comum (1,70m). O resultado obtido para cada pixel do MDT foi o somatório das 

bacias visuais que se intercetam nesse mesmo ponto.  

 

A carta de Capacidade de Absorção Visual expressa assim graficamente, para pixel, de 

quantos pontos de observação o mesmo é visível e essa informação é que determinou se 

essa área está visualmente muito ou pouco exposta, revelando menor ou maior 

capacidade de absorção, respetivamente. A capacidade de Absorção visual foi obtida 

simplesmente por cruzamento dos potenciais pontos de observação com o relevo da área 

estudada (modelada e representada em MDT) considerando-se a situação mais 

desfavorável (sem vegetação). 

 

Tendo por base os critérios anteriormente enunciados elaborou-se a Figura 5:59 – 

Capacidade de Absorção Visual onde se delimitaram áreas com diferentes graus de 

capacidade de absorção visual. Em termos de classificação foram consideradas três  

classes: 
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� Elevada - visível de 1 a 5 pontos de observação; 

� Média - visível de 6 a 10 pontos de observação; 

� Baixa - visível de 11 a 15 pontos de observação; 

 

Pela análise da carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem é possível concluir 

que, de uma maneira geral, a área de incidência do Projeto tem uma fraca exposição 

visual.  A topografia da sua envolvente inibe a sua maior exposição visual a partir de pontos 

definidos como sendo aqueles onde provavelmente ocorrerá um maior nº de potenciais 

visualizadores. 

 

Importa referir, ainda em termos visuais, que apesar da reduzida exposição é de prever uma 

grande frequência de visibilidade a partir das suas imediações mais próximas; contribuindo 

para esse efeito a presença de diversas vias rodoviárias, nomeadamente a EN125 e A22, 

que se desenrolam paralelamente a norte do Conjunto Comercial, uma vez que 

apresentam um transito diário relevante, que permitem uma maior frequência de 

visualizações sobre a área a partir das mesmas.  
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Figura 5:59  – Capacidade de Absorção Visual 
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5.11.10 Sensibilidade da Paisagem 

 
A Sensibilidade da Paisagem indica, por sua vez, o grau de suscetibilidade face a uma 

alteração/degradação, sendo obtida através da combinação dos indicadores da 

Qualidade e Capacidade de Absorção Visual.  

 

A Carta de Sensibilidade da Paisagem (Figura 5:60), foi construída com base nas cartas de 

Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual de acordo com a matriz estabelecida 

que se apresenta no Quadro 5:54. A unidade de análise foi igualmente o pixel do MDT. 

 

Quadro 5:54 - Matriz de Sensibilidade da Paisagem 

Qualidade Visual da 

Paisagem 

Capacidade de Absorção Visual 

Baixa (1) Média (2) Elevada (3) 

Baixa (1) Baixa Baixa Média 

Média (2) Baixa Média Média 

Elevada (3) Média Média Elevada 

  

Da aplicação dos conceitos Capacidade de Absorção (após ponderação pelo software 

SIG dada a expressão territorial das diferentes classes no interior da Unidade de Paisagem)  e 

Qualidade Visual (atribuída à Unidade de Paisagem), e atendendo à matriz para a 

Sensibilidade da Paisagem resultou a classificação apresentada no quadro seguinte: 

 

Quadro 5:55 - Sensibilidade da Paisagem 

UNIDADES DE PAISAGEM QUALIDADE VISUAL 
CAPACIDADE DE 

ABSORÇÃO 

SENSIBILIDADE DA 

PAISAGEM 

Espaço de Transição 

Multifuncional 
Baixa Elevada Média 

Periferia Rural Média Elevada Média 

Área Artificial Consolidada Baixa Elevada Média 
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Figura 5:60  – Sensibilidade da Paisagem  
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5 . 1 2  P A T R I M Ó N I O  

5.12.1 Metodologia 

 

O estudo patrimonial desenvolvido no âmbito do presente EIA considerou as linhas de 

orientação constantes da Circular Termos de Referência para o Descritor Património 

Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental de 2004 do então Instituto Português de 

Arqueologia, atualmente Direção Geral do Património Cultural, dando desta forma 

sequência à condicionante 9.2 do ofício de autorização dos trabalhos arqueológicos S-

2017/442955 (C.S:1220138) de 26-10-2017 (Anexo 6 – Património).  

 

Assim, procedeu-se à prospeção da área de projeto (cerca de 5ha) consagrando-se uma 

particular atenção aos elementos de projeto que possam afetar de forma mais significativa 

o solo e subsolo. Foi ainda prospetada uma área exterior, correspondendo a um caminho 

existente e respetiva envolvente, ao longo do qual o Projeto prevê a implantação de 

infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, para ligação às redes 

existentes, com cerca de 1070m de comprimento. 

 

Dando ainda sequência ao ponto 9.1 ofício de autorização, os trabalhos arqueológicos de 

prospeção tiveram um especial cuidado no que se refere à possibilidade de existência de 

património endocársico. 

 

Finalmente e dado sequência ao disposto no ponto 9.3 foi comunicado no dia 07-12-2017 à 

DRC Algarve e aos arqueólogos do município a data de realização dos trabalhos de 

campo. 

 

De uma forma geral, os trabalhos foram divididos em duas fases: pesquisa documental e 

prospeção sistemática (trabalho de campo). 

 

A Pesquisa Documental correspondeu, essencialmente, à compilação da informação 

constante no EIA e atualização da documentação bibliográfica disponível em matéria de 

caracterização patrimonial da zona, com o objetivo de caracterizar a “área de incidência” 

projeto. Para tal consultou-se: 

� Bibliografia especializada; 

� Base de dados SIG da DGPC;  

� Base de dados on-line do DGPC; 

� Base de dados on-line do IHRU; 
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� Cartografia variada; 

� EIA´s e projetos de investigação sobre a área; 

� Plano Diretor Municipal de Silves. 

 

Na fase de Pesquisa Documental procedeu-se à definição da área de estudo (AE), e área 

de incidência direta (AID). A primeira corresponde a uma envolvente de 250m em torno de 

todas as unidades de Projeto conhecidas, nomeadamente a área prevista de construção 

Conjunto Comercial e à referida área de implantação das ligações á rede existente de 

águas de abastecimento e saneamento. A segunda área corresponde a toda aquela em 

que projeto é suscetível de implantação de elementos de projeto nos quais se prevê a 

ocorrência de afetação ao nível do solo e subsolo. 

 

A Prospeção de Campo consistiu numa prospeção arqueológica da área de projeto com 

especial atenção às áreas de valas e assentamento de estruturas, com o objetivo de 

identificação de novas ocorrências de interesse patrimonial. Os trabalhos tiveram a seguinte 

orientação: 

� Prospeção de campo sistemática, com vista à identificação de ocorrências de 

interesse patrimonial inéditas; 

� Localização cartográfica (GPS) registo fotográfico e documental das ocorrências 

patrimoniais identificadas não referidas na pesquisa documental; 

� Realização de uma Carta de Caracterização das Condições de Visibilidade; 

� Preenchimento de uma ficha de inventário individualizada para cada uma das 

ocorrências observadas (pesquisa documental e inéditas), com uma breve 

descrição do sítio, implantação, localização relativamente à área de incidência do 

projeto, estruturas impactantes, registo fotográfico e cartográfico. 

 

Para a realização do inventário patrimonial foram considerados os elementos patrimoniais 

integráveis na categoria de património cultural segundo a legislação em vigor. Assim 

subdividiram-se os elementos patrimoniais em 3 categorias distintas: 

� Arquitetónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-cultural, 

com ou sem especial valor arquitetónico e com alguma especificidade, raridade, 

marcado regionalismo, que merecem ser destacadas da arquitetura comum (casas 

de habitação, casais rurais, arquitetura popular, religiosa e civil, pública e privada); 

� Etnográfico – Tratam-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial histórico-

cultural relevante, mas assumindo-se como representantes de uma vivência regional, 

sendo caracterizadora desta (fontes, estruturas de apoio a atividades agrícolas e 

pastoris, vias, levadas, zonas extrativas); 
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� Arqueológico – Enquadra-se neste parâmetro a categoria de bens móveis e imóveis 

que, pela sua natureza, se inscrevem na alínea n.º 2 do artigo 74º da Lei de Bases do 

Património Cultural, “O património arqueológico íntegra depósitos estratificados, 

estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis 

e monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto, quer estejam 

localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar 

territorial ou na plataforma continental”. 

 

Para a classificação tipológica seguiu-se genericamente a classificação constante no 

Thesaurus da base de dados Endovelico da Direção Geral do Património Cultural. Para as 

ocorrências não referidas na tipologia optou-se por utilizar a designação corrente, sempre 

que possível recorrendo ao termo regional. 

 

No valor cultural optou-se por utilizar uma versão muito modificada e simplificada dos 

critérios de inventariação de bens patrimoniais (artigo 17 da Lei de Bases do Património 

Cultural). Esta preferência deve-se ao facto de muitas ocorrências, sobretudo etnográficas, 

não se enquadrarem completamente nesses critérios. Assim, definiu-se uma valoração de 0 

a 5: 

� Muito-Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse 

público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse 

arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, 

antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. 

� Elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, 

arquitetónica) não classificada, de valor científico, cultural e/ou raridade, 

antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a 

nível nacional ou regional. 

� Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza 

arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação, 

antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, 

complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. 

� Nulo (0): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial 

que se verifica ter sido totalmente destruída. 

� Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou 

outros fatores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das 

construções). 
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5.12.2 Pesquisa Documental 

 

Para a inventariação das ocorrências patrimoniais, procedeu-se à consulta, e respetiva 

triagem, da principal bibliografia arqueológica disponível para os concelho de Silves, bem 

como de instrumentos de planeamento, no caso o Plano Diretor Municipal de Silves. Foram 

ainda consultadas as bases de dados Endovélico e Ulysses, ambas da responsabilidade da 

DGPC e, ainda, SIPA do IHRU, em complemento, naturalmente, com documentação 

especializada relativa ao concelho de Silves. 

 

Partindo da informação recolhida, foi realizada uma pesquisa documental com vista à 

compilação da informação sobre elementos patrimoniais situados na Área de Estudo. A 

Área de Estudo do projeto apresenta apenas um elemento arqueológico no seu interior 

(envolvente de 250m em torno dos elementos de projeto. No caso o sítio de Várzeas de Pêra 

(CNS 33906). 

 

Na envolvente próxima registam-se alguns sítios arqueológicos nomeadamente o castelo de 

Alcantarilha (CNS 11102) localizado a cerca de 355m do elemento de projeto mais próximo, 

no caso a área de implantação das ligações exteriores às redes de água e saneamento, ou 

ainda a ponte de Alcantarilha (CNS 6749) situada a cerca de 490m do elemento de projeto 

mais próximo, também no caso a referida área de implantação da rede de água e 

saneamento. A nível arquitetónico regista-se a presença de uma capela com o orago de S. 

Sebastião localizada a cerca de 310m do elemento de projeto mais próximo (também a 

referida área de implantação da rede de água e saneamento). 

 

Numa visão mais global a freguesia na qual se implanta o Projeto (União de Freguesias de 

Alcantarilha e Pêra) revela um interessante número de elementos de património 

inventariados na base dados Endovélico, num total de 48 sítios. Com base na informação 

consultada, a ocupação humana da União de freguesias de Alcantarilha e Pera remonta a 

fase evolutiva antiga, nomeadamente o Paleolítico, representado, por exemplo, nos sítios de 

Morgado das Relvas (CNS 6774) e Morgado da Relvas 4 (CNS 33919). Correspondendo ao 

Neolítico, referencia-se um conjunto de sítios assinaláveis, merecendo destaque Areias de 

Alcantarilha (CNS 6756), Areias de Boavista (CNS15625) ou Benagaia (CNS 7610). 

Testemunhos de momento Calcolítico, entre outros, os sítios de Pera (CNS 33906) e Várzeas 

de Pêra (CNS 33906). Em períodos subsequentes, regista-se, durante a Idade do Ferro, a 

existência de sítios como Morgado da Lameira 15, 22 e 23. Em Época Romana romanização 

foram ocupados locais como Morgado da Lameira 19 e 25. Morgado da Lameira 1, 10, 13 e 

24 contextualizam vivências em Período Islâmico. 
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Referência especial para o facto de nenhuma das ocorrências patrimoniais apresentar 

qualquer estatuto de proteção legal, mas apenas o facto de estarem inventariadas na base 

de dados Endovélico da Direcção Geral do Património. 

 

Quadro 5:56 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial inéditas inventariadas em Pesquisa 

Documental 

Ref. Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

1 

Várzea de 

Pêra 

(CNS 33906) 

Vestígios 

diversos 
Calcolítica Arqueológico 

No interior da Área de Estudo. 

A cerca de 170m da área de 

implantação das redes externas 

de saneamento e águas 

2 

Castelo de 

Alcantarilha 

(CNS 11102) 

Castelo 
Medieval / 

Moderno 
Arqueológico 

No exterior da Área de Estudo. 

A cerca de 355m da área de 

implantação das redes externas 

de saneamento e águas 

3 

Ponte de 

Alcantarilha 

(CNS 6749) 

Ponte 
Romana e 

Moderna 
Arqueológico 

No exterior da Área de Estudo. 

A cerca de 490m da área de 

implantação das redes externas 

de saneamento e águas 

4 
Capela de S. 

Sebastião 
Capela Moderna (?) Arquitectónica 

No exterior da Área de Estudo. 

A cerca de 310m da área de 

implantação das redes externas 

de saneamento e águas 

 

5.12.3 Trabalho de campo 

 

Tal como indicado anteriormente, os trabalhos arqueológicos consistiram numa prospeção 

arqueológica sistemática da área de projeto com especial incidência nos elementos de 

projeto conhecidos. 

 

A área prospetada percorreu antigos terrenos agrícolas abandonados. Na paisagem 

pontifica arvoredo disperso, espaçado, associados a montículos altos de espécies 

arbustivas. A cobertura herbácea, seca, constitui tapete rasteiro, ocasionalmente esparso. 

Subsistem as ruínas de antigo conjunto rural e surgem, assiduamente, muros de divisão de 

propriedade ou de enateiramento, cuja funcionalidade poderá passar pela contenção de 

terra para formação de aluvião artificial cultivável. A área de implantação da ligação às 

redes externas de abastecimento de água e saneamento será feita ao longo de um 

caminho existente, que em parte do traçado encontra-se escavado abaixo da cota 

envolvente entre 1 e 2m 



 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 
218 

No que se refere à caracterização geomorfológica trata-se de terrenos calcários e margas. 

Apesar da vegetação que pontua toda a área de Projeto foi possível observar o carst cujas 

fracturas são preenchidas por “terra rossa”. No decorrer desta observação não se 

identificaram quaisquer cavidades cársicas. 

 

Os trabalhos de prospeção permitiram a identificação de 5 ocorrências patrimoniais, que se 

apresentam no quadro seguinte. No Anexo 6 – Património apresentam-se as respetivas 

Fichas de Sítio. 

 

Quadro 5:57 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial inéditas inventariadas em trabalho de 

campo 

Ref. Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

1 S.Sebastião Conjunto rural Moderna 
Arquitetónico / 

Etnográfico 

Área de 

implantação do 

conjunto 

comercial 

2 S.Sebastião 1 
Achados 

dispersos 
Sec. XIV - XV Arqueológico 

Área de 

implantação do 

conjunto 

comercial 

3 S. Sebastião 2 Achado isolado Moderna Arqueológico 

Vala para rede de 

água e 

saneamento 

4 S. Sebastião 3 
Achados 

dispersos 
Moderna Arqueológico 

Vala para rede de 

água e 

saneamento 

5 Alcantarilha Alcaria/Monte 

Moderna/ 

Contempor

ânea 

Arquitetónico 

Vala para rede de 

água e 

saneamento 

 

A ocorrência 1 corresponde a um conjunto rural, que integra um edifício principal, de 

cobertura de duas águas e chaminé descentrada. As janelas e portas encontram-se 

entaipadas. Associada, estrutura murada que poderia ser utilizada como eira, 

complementado a sua funcionalidade como cobertura de cisterna. Este sistema de 

captação de água é comum em território. Foi reconhecível a presença de uma “boca” do 

reservatório, estreita, revestida a cimento. Afastado, forno abobadado bastante destruído. 

Anexos contíguos em avançado estado de ruína. O conjunto foi edificado com recurso a 

pedra calcária e argamassa como matéria ligante. Representa um testemunho antigo de 

atividade agrícola da região próxima, entretanto bastante descaracterizada. 
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Fotografia 5:5 – Ocorrência 1. Edifício principal 

 

 

Fotografia 5:6 – Ocorrência 1. Eira de contorno retangular e, à esquerda, boca de cisterna saliente. 

 

A ocorrência 2 determina a dispersão de vestígios materiais disseminados ao longo do 

terreno percorrido, ainda que pareçam evidenciar alguma concentração na zona poente 
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da área de Projeto. Foi possível identificar o espalhamento de fragmentos cerâmicos de 

construção e utilitários de uso comum contextualizáveis em cronologia moderna (séc. XIV - 

XV / ou mesmo contemporânea. Raros elementos cerâmicos poderão eventualmente 

parecer recuar a ocupação a período romano. No entanto, a fraca densidade não 

possibilita a determinação de uma expressão de ocupação consistente e 

consequentemente não é possível afirmar com rigor uma cronologia romana para a área  

 

 

Fotografia 5:7 –Ocorrência 2. Área de dispersão parcial. 

 

Fotografia 5:8 – Ocorrência 2. Material cerâmico identificado (séc. XIV – XV). 
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A ocorrência 3 corresponde ao achado isolado de um fragmento cerâmico de forma 

subcircular com fracturas boleadas, correspondendo a uma ficha de jogo. Tento em conta 

a pasta cerâmica poderá apontar-se para uma cronologia moderna ou mesmo posterior. 

 

 

Fotografia 5:9 – Ocorrência 3. Vista do talude onde foi identificada a “ficha” de jogo 

 

A ocorrência 4 corresponde ao achado em talude de caminho onde se implantará a vala 

de rede de águas, de alguns fragmentos cerâmicos de cronologia aparentemente 

moderna. 

 

A ocorrência 5 corresponde a um antigo monte/Alcaria em avançado estado de ruína 

localizado próximo do local previsto para a vala de implantação da conduta de águas e 

saneamento. 
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Fotografia 5:10 – Ocorrência 4. Pormenor dos fragmentos cerâmicos observados 

 

 

Fotografia 5:11 – Ocorrência 4. Vista geral do talude onde se observaram os fragmentos cerâmicos 
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Fotografia 5:12 – Ocorrência 5.  

 

 

Fotografia 5:13 – Exemplo de muro que percorre o terreno na área do empreendimento. 
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Fotografia 5:14 – Exemplo de muro que delimita o caminho na área da conduta de águas e 

saneamento 

 

Importa referir que, pelo facto da ocorrência 1 da Pesquisa Documental (Várzea de Pêra) se 

encontrar no interior da Área de Estudo, esta foi alvo de tentativa de relocalização, embora 

não tenha sido possível observar nenhum indício arqueológico no local. 

 

A área de incidência do projeto revela, de forma geral, o recuo da atividade agrícola entre 

realidades atuais profundamente descaracterizadas pelo desenvolvimento urbano. O 

crescimento anárquico de vegetação comprova o progressivo abandono e o extinguir de 

uma vocação rural anterior matizada por exemplo na presença de muros de divisão de 

propriedade, muros de sustentação de terras ou mesmo de muros de delimitação de 

caminhos como é possível observar na área prevista para a implantação da ligação às 

redes de abastecimento de água e saneamento. Estas estruturas, apesar de não terem sido 

inventariadas como ocorrências patrimoniais, deverão ser tidas em consideração na fase de 

acompanhamento arqueológico e alvo de um registo em caso da sua destruição total ou 

parcial pois trata-se de memórias pétreas de uma atividade agrícola praticamente em 

desuso naquela zona. 

 

As condições de ocupação do solo e de visibilidade descrevem-se no quadro seguinte, 

tendo sido descriminada apenas uma tipologia de zonamento. Na figura seguinte 

apresentam-se as ocorrências a e as condições de visibilidade. 
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Figura 5:61  – Ocorrências patrimoniais e condições de visibilidade 

 

Quadro 5:58 – Caracterização das condições de visibilidade 

Zona VE VA Caracterização 

A R/N R/N 

Características da paisagem: antigos terrenos agrícolas abandonados. Na 

paisagem pontifica arvoredo disperso, espaçado, associados a montículos 

altos de espécies arbustivas. A cobertura herbácea, seca, constitui tapete 

rasteiro, ocasionalmente esparso. Subsiste as ruínas de antigo conjunto rural e 

surgem, assiduamente, muros de divisão de propriedade ou de 

enateiramento, cuja funcionalidade poderá passar pela contenção de terra 

para formação de aluvião artificial cultivável. 
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5.12.4 Análise Toponímica 

 

O estudo toponímico assume-se como preciosa ferramenta de trabalho, uma vez que 

possibilita a obtenção de eventuais indicadores de interesse patrimonial e potenciais sítios 

arqueológicos. Na análise realizada no interior da área de implantação do projeto não se 

identificaram topónimos de vincado contexto arqueológico. 

 

5 . 1 3  O R D E N A M E N T O  D O  T E R R I T Ó R I O  

5.13.1 Introdução 

 

O sistema de gestão territorial é definido pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de 

Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), 

estabelece as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo, e pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT (Decreto-lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio).  

 

A política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo é desenvolvida através de 

instrumentos de gestão territorial que se materializam em: 

� Programas, que estabelecem o quadro estratégico de desenvolvimento territorial e 

as suas diretrizes programáticas ou definem a incidência espacial de políticas 

nacionais a considerar em cada nível de planeamento;  

� Planos, que estabelecem opções e ações concretas em matéria de planeamento e 

organização do território bem como definem o uso do solo. 

 

O sistema de gestão territorial organiza-se num quadro de interação coordenada que em 

quatro âmbitos: nacional, regional, intermunicipal e municipal, em função da natureza e da 

incidência territorial dos interesses públicos prosseguidos. Os Programas vinculam as 

entidades públicas e os Planos vinculam as entidades públicas e, direta e imediatamente, os 

particulares. 

 

Tal como estabelecido no Artigo 8.º do RJIGT, estes instrumentos têm como princípios gerais 

identificar os interesses públicos prosseguidos, justificando os critérios utilizados na sua 

identificação e hierarquização e assegurar a harmonização dos vários interesses públicos 

com expressão territorial, tendo em conta as estratégias de desenvolvimento económico e 
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social, assegurando a qualidade de vida e um equilibrado desenvolvimento 

socioeconómico às gerações presentes e futuras. 

 

No descritor Ordenamento do Território serão analisados os instrumentos de gestão territorial 

atualmente em vigor para a área de intervenção, com o objetivo de identificar a possível 

existência de conflitos de usos previstos ou de condicionantes ao uso dos solos na área afeta 

ao projeto. 

 

5.13.2 Metodologia 

 

No que respeita ao Ordenamento do Território, a caracterização da situação de referência 

é realizada tendo em conta, por um lado, o cumprimento das diretrizes de ordenamento do 

território para a área em análise, incluindo condicionantes e propostas de ordenamento 

futuras e, por outro, os recursos existentes, a sua sensibilidade ambiental e potencial de 

utilização. 

 

São analisados os planos de ordenamento do território com incidência direta na gestão 

administrativa do uso do solo local, designadamente o Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Algarve e o Plano Diretor Municipal de Silves, para além do Programa Nacional 

da Política de Ordenamento do Território.  

 

São ainda analisados as opções e orientações estratégicas de Caráter setorial, 

designadamente o Plano Nacional da Água, o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica das 

Ribeiras do Algarve, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve e Plano Setorial 

da Rede Natura 2000.  

 

No descritor Servidões e Restrições de Utilidade Pública são apresentadas as diversas 

condicionantes legais e consequências da servidão. A análise efetuada baseia-se na 

respetiva legislação em vigor em matéria de servidões e restrições de utilidade pública. São 

analisadas as cartas de condicionantes dos planos de ordenamento atualmente em vigor, 

assim como a Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Domínio Público 

Hídrico, entre outros. 
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5.13.3 Instrumentos de Gestão Territorial 

 
Neste capítulo são apresentados os Programas e Planos de âmbito nacional, regional e 

municipal (não existe nenhum IGT de âmbito intermunicipal) com incidência na área de 

intervenção.  

 

5.13.3.1 Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 

No quadro do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial definido, o “Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território” (PNPOT) constitui um instrumento de 

desenvolvimento territorial, de natureza estratégica e de âmbito nacional, com 

precedência em relação aos restantes IGT. 

 

A publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2016 de 23 de Agosto 

determinou a alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, 

incidindo em particular na elaboração de um novo Programa de Ação a 10 anos e de um 

novo regime de gestão, acompanhamento e monitorização.  

 

No entanto, mantém-se em vigor o PNPOT publicado pela Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro 

e duas retificações:  

� 1ª Retificação publicada pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007 de 7 de 

Setembro 

� 2ª Retificação publicada pela Declaração de Retificação n.º103-A/2007 de 2 de 

Novembro 

 

No seu Programa de Ação, o PNPOT define um conjunto de Objetivos Estratégicos: 

1. Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, 

paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e 

geológicos, e prevenir e minimizar os riscos.  

2. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços 

ibérico, europeu, atlântico e global.  

3. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas 

de suporte à integração e à coesão territoriais.  

4. Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos 

coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a 

coesão social.  
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5. Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e 

incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração 

pública.  

6. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a 

participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

 

Os objetivos estratégicos desdobram-se em objetivos específicos sendo o mais relevante 

OE3, que define como objetivos específicos: 

1. Reforçar os centros urbanos estruturantes das regiões, em particular nas regiões 

menos desenvolvidas.  

2. Estruturar e desenvolver as redes de infra-estruturas de suporte à acessibilidade e à 

mobilidade, favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas e de 

sistemas urbanos mais policêntricos.  

3. Promover um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico no Continente, 

contrariar a construção dispersa, estruturar a urbanização difusa e incentivar o 

reforço de centralidades intra-urbanas.  

4. Promover um desenvolvimento rural ajustado à diversidade dos territórios, 

considerando em especial as necessidades e a especificidade das áreas mais 

vulneráveis e despovoadas. 

 

O PNPOT define também a estratégia de desenvolvimento, a longo prazo, para o Algarve 

que deverá privilegiar quatro grandes objetivos estratégicos:  

1. Qualificar e diversificar o cluster Turismo/Lazer;  

2. Robustecer e qualificar a economia e promover atividades intensivas em 

conhecimento;  

3. Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo;  

4. Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

 

O PNPOT define ainda como medida prioritária, enquadrada no OE3: Racionalizar e 

qualificar os espaços para implantação e desenvolvimento de atividades económicas, 

nomeadamente industriais, e garantir o célere licenciamento e implementação das 

atividades.  

 

Torna-se pois fundamental o aparecimento de projetos que contribuam para a estratégia 

de qualificação da estrutura económica associadas às dinâmicas do sistema urbano, 

decisivos para a qualificação da oferta de serviços e para a implantação de atividades que 

reforcem a competitividade da economia do Algarve. 



 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 
230 

5.13.3.2 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) 

 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve foi publicado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de Agosto, alterado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 188/2007 de 28 de Dezembro. 

 

A área de intervenção insere-se na Unidade Territorial Litoral Sul e Barrocal e na Sub-Unidade 

Lagoa/Galé. Em função da caracterização e diagnóstico específico efetuado, o PROT 

define orientações e ações prioritárias para cada Sub-Unidade Territorial. Para a Sub-

unidade territorial de Lagoa/ Galé as orientações e ações prioritárias correspondem a: 

� Promover a qualificação urbanística dentro dos perímetros urbanos;  

� Estabilizar a extensa área de edificação dispersa de baixa densidade e promover a 

sua requalificação;  

� Estruturar as áreas urbanas turísticas da margem do Rio Arade em articulação com o 

Programa Estratégico de Valorização Turística e Ambiental do Território do Arade/ 

Costa Vicentina (PE 08);  

� Promover no PDM a continuidade do estudo de ordenamento previsto para a sub-

unidade de Portimão, dando sequência territorial ao estudo das faixas envolventes 

da VLA;  

� Manter as características paisagísticas específicas da unidade na área agrícola de 

policultura.  

� Conservar os valores naturais nas áreas da Rede Natura 2000 como fator de 

oportunidade para o desenvolvimento de atividades sócio-económicas. 

 

O PROT refere ainda como orientações estratégicas de reequilíbrio territorial:  

� Controlo das pressões de urbanização sobre o litoral e promoção do potencial de 

desenvolvimento do interior da Região, reorientando a oferta turística e criando 

condições de desenvolvimento das atividades económicas associadas aos espaços 

rurais;  

� Combate à desertificação e ao abandono das áreas rurais, promovendo a fixação 

da população ativa através quer do aumento das oportunidades de emprego 

locais, quer da melhoria das acessibilidades às áreas de maior concentração 

económica da Região, quer ainda de usos e práticas agrícolas e florestais que 

combatam os processos que conduzem à desertificação;  

� Promoção de melhorias significativas na qualidade de vida da população residente 

nos territórios do interior da Região, nomeadamente no que respeita às condições de 
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habitação, à cobertura das infra-estruturas e equipamentos coletivos e ao 

desenvolvimento das atividades comerciais e culturais;  

� Criação de medidas de discriminação positiva dos territórios do interior no âmbito 

dos instrumentos de gestão territorial; 

� Valorização do património natural, paisagístico e cultural específico das áreas do 

interior, dinamizando atividades económicas associadas devidamente integradas 

nos circuitos comerciais e turísticos da Região;  

� Consolidação do sistema urbano do interior, explorando sinergias e funções de 

articulação entre diversos espaços. 

 

O PROT do Algarve apresenta a estruturação do sistema urbano regional e a indicação de 

funções para os diversos Centros/Pólos, Relativamente a Alcantarilha, o PROT define como 

funções urbanas principais existentes a manter/estimular, a agricultura, pecuária e florestas e 

como função a desenvolver a cultura e o património. No entanto, de acordo com o referido 

Plano, estas funções encontram-se definidas numa perspetiva orientadora, cabendo aos 

diversos municípios definir as suas opções e dinâmicas a nível local, indo ao encontro da 

proposta de ordenamento do PDM de Silves, que classifica a área de intervenção como 

uma área industrial. 

 

O PROT define ainda um conjunto de Normas gerais, nomeadamente para a Estruturação 

Económica, apresentando Orientações para a Administração Local, que enquadram o 

projeto em análise, destacando-se: 

� Aplicar programas e medidas de apoio à qualificação dos espaços urbanos e outros, 

designadamente do litoral, e dos espaços envolventes às áreas urbanas e às 

infraestruturas viárias, e de supressão das carências em espaços públicos, 

equipamentos e serviços; 

� Implementar, ao nível local as diretrizes das estratégias de desenvolvimento da 

Região, designadamente através da concretização dos investimentos estruturantes 

previstos no PROT;  

� Apoiar a criação das áreas de logística e empresariais de nível regional;  

� Promover a criação de áreas de logística e empresariais municipais;  

� Desenvolver políticas territoriais que promovam a fixação de populações e 

atividades nos aglomerados rurais potencialmente dinâmicos;  

� Exigir elevados padrões de qualidade para a imobiliária de lazer e para a integração 

de serviços adequados à procura específica deste setor. 
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A área de intervenção não se encontra abrangida pela Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental e apresenta risco de incêndio baixo, de acordo com a cartografia 

temática disponível em http://www.prot.ccdr-alg.pt/. 

 

5.13.3.3 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF) 

 
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve foi publicado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 17/2006 de 20 de Outubro e encontra-se atualmente em revisão. 

 

O PROF são instrumentos de gestão de política setorial, que incidem sobre os espaços 

florestais e visam enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização 

e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o 

desenvolvimento sustentado destes espaços. O PROF Algarve tem como objetivos gerais: 

a) Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas 

potencialidades; 

b) Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas; 

c) Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais. 

 

A área de intervenção é abrangida por um corredor ecológico, que corresponde às faixas 

que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, favorecendo o intercâmbio 

genético, essencial para a manutenção da biodiversidade. O artigo 10º regula as 

disposições a observar para as áreas classificadas como corredores ecológicos: 

1- Os corredores ecológicos contribuem para a formação de meta populações de 

comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar populações, 

núcleos ou elementos isolados, e integram as margens dos principais rios e seus 

afluentes diretos, bem como uma faixa de proteção com a dimensão de 250 m, 

podendo estender-se até aos 3 km de modo a assegurar a continuidade de coberto 

florestal, encontrando-se identificados no mapa síntese.  

2- As normas a aplicar, no âmbito do planeamento florestal, são as consideradas para 

as funções de proteção e de conservação, nomeadamente a sub-função de 

proteção da rede hidrográfica, com objetivos de gestão e intervenções florestais ao 

nível da condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como 

a sub-função de conservação de recursos genéticos, com objetivos de gestão da 

manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e manutenção e 

fomento dos próprios corredores ecológicos. 
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3- Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos 

planos de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura 

ecológica municipal no âmbito dos PMOT.  

4- Estes corredores devem ser compatibilizados com as redes regionais de defesa da 

floresta contra os incêndios, sendo estas de caráter prioritário. 

 
A área de intervenção localiza-se na Sub-Unidade Barrocal. Para todas as sub-regiões 

homogéneas são definidos um conjunto de objetivos específicos comuns:  

a) Diminuir o número de ignições de fogos florestais;  

b) Diminuir a área queimada;  

c) Promover o redimensionamento das explorações florestais de forma a otimizar a sua 

gestão, nomeadamente:  

i. Divulgar informação relevante para desenvolvimento da gestão florestal;  

ii. Realização do cadastro das propriedades florestais;  

iii. Redução das áreas abandonadas;  

iv. Criação de áreas de gestão única de dimensão adequada;  

v. Aumentar a incorporação de conhecimentos técnico-científicos na gestão 

através da sua divulgação ao público-alvo;  

d) Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais; 

e) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do plano. 

 
Para a Sub-unidade Barrocal são definidos um conjunto de objetivos específicos: 

 
1- Nesta sub-região homogénea visa-se a implementação e incrementação das 

funções de proteção, de conservação dos habitats, de espécies de fauna e da flora 

e de geomonumentos e de produção.  

2- A fim de prosseguir as funções referidas no número anterior, são estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos:  

a) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão;  

b) Controlar e mitigar os processos associados à desertificação;  

c) Adequar a gestão dos espaços florestais aos objetivos de conservação dos 

habitats, da fauna e da flora; 

d) Diversificar os espaços florestais arborizados, de acordo com o potencial 

produtivo da sub-região; 

e) Promover a produção e produtos não-lenhosos, nomeadamente, a alfarroba, o 

medronho, o pinhão e as ervas aromáticas, condimentares e medicinais, 

produção de cogumelos e seus circuitos de comercialização; 
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f) Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e de 

Atividades de recreio, de forma equilibrada e em consonância com os objetivos 

de conservação da sub-região, nomeadamente: 

i. Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de Atividades de 

recreio e com interesse paisagístico;  

ii. Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse paisagístico com infra-

estruturas de apoio;  

iii. Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias para a utilização da 

Atividade de recreio e com interesse paisagístico; 

iv. Controlar os impactos dos visitantes sobre as áreas de conservação;  

g) Ordenar a atividade cinegética, enquadrando-a com os objetivos de 

conservação nos espaços florestais, nomeadamente:  

i. Aumentar o conhecimento do potencial cinegético da região;  

ii. Aumentar o número de áreas com gestão efetiva, a rendibilidade da 

atividade cinegética e manter a integridade genética das espécies 

cinegéticas;  

iii. Aumentar o nível de formação dos responsáveis pela gestão de zonas de 

caça;  

iv. Recuperar e manter a população cinegética, favorecer e expandir os seus 

habitats nas zonas com potencial. 

 

5.13.3.4 Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGRH) 

 

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (2º Ciclo) foi publicado 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20 de Setembro e contou 

com a publicação da 1ª Retificação publicada pela Declaração de Retificação n.º 22-

B/2016 de 18 de Novembro. 

 

A área de intervenção insere-se na Região Hidrográfica 8 (RH 8) correspondente à Bacia das 

Ribeiras do Algarve, concretamente, na massa de água superficial PT08RDA1703 – Ribeira de 

Alcantarilha. A área em estudo é atravessada por duas linhas de água com pouca 

expressão no terreno e de reduzida dimensão.  

 

A maioria das medidas propostas para o PGRH 1º Ciclo (até 2015), encontram-se em 

execução. De acordo com o Plano em vigor, a Ribeira de Alcantarilha apresenta uma 
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classificação do estado global inferior a bom, classificação baseada em dados de 

monitorização insuficientes, propondo um conjunto de medidas a executar até 2021. 

 

No que respeita às massas de água subterrâneas, a área localiza-se no sistema aquífero 

Ferragudo-Albufeira (PTM4), com a classificação Bom, de acordo com o PGRH. 

 

5.13.3.5 Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSNR2000) 

 

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 foi publicado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 115-A/2008 de 21 de Julho. Da cartografia do plano resulta um conjunto de orientações 

de gestão do território que deverão ser integradas nos planos de ordenamento municipal 

do território e nos projetos de caráter privado a desenvolver. A área de intervenção e 

envolvente não se encontram abrangidas por nenhum Sítio de Importância Comunitária 

nem Zona de Proteção Especial que constituem a Rede Natura 2000. 

 

5.13.3.6 Plano Diretor Municipal de Silves (PDM) 

 

O PDM de Silves foi publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 161/95, de 4 de 

Dezembro, tendo tido diversas alterações/retificações que a seguir se enumeram: 

� 1ª Alteração – Regime Simplificado publicada pela Declaração n.º 166/2005 de 2 de 

Agosto 

� 2ª Alteração – Regime Simplificado publicada pela Declaração n.º 10/2008 de 8 de 

Janeiro 

� 1ª Retificação publicada pelo Aviso n.º 1879/2008 de 23 de Janeiro 

� 2ª Retificação publicada pelo Aviso n.º 1880/2008 de 23 de Janeiro 

� 3ª Alteração publicada pela Declaração n.º 106/2008 de 14 de Março 

� 4ª Alteração por Adaptação publicada pela Deliberação n.º 887/2008 de 26 de 

Março 

� 3ª Retificação publicada pela Declaração n.º 222/2008 de 23 de Junho 

� 4ª Retificação publicada pela Retificação n.º 1684/2008 de 22 de Julho 

� 5ª Retificação publicada pelo Aviso n.º 21662/2008 de 11 de Agosto 

� 5ª Alteração publicada pelo Aviso n.º 26109/2008 de 30 de Outubro 

� 6ª Retificação publicada pela Declaração de Retificação n.º 786/2009 de 12 de 

Março 

� 6ª Alteração publicada pelo Aviso n.º 9330/2017 de 14 de Agosto 
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Nos pontos seguintes apresenta-se o enquadramento da área do projeto na Planta de 

Ordenamento, disposições regulamentares definidas em Regulamento e o enquadramento 

da área do projeto na Planta de Condicionantes do PDM. 

 

Planta de Ordenamento e Regulamento 

De acordo com o Artigo 7º do Regulamento do PDM de Silves publicado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 161/95, de 4 de Dezembro, e republicado pela Retificação n.º 

1684/2008 de 22 de Julho, para efeitos de ordenamento do território, o concelho divide-se 

em cinco unidades operativas de planeamento e gestão, em função do seu uso dominante, 

que são: 

� UNOP I – Armação de Pêra e território até à EN 125; 

� UNOP II – Praia Grande, incluindo os núcleos urbanos de Pêra e Alcantarilha; 

� UNOP III – Eixo industrial Tunes-Algoz; 

� UNOP IV – Zona do Barrocal; 

� UNOP V – Zona da serra 

 

Os usos dominantes do solo do concelho de Silves subdividem-se de acordo com as 

seguintes classes de espaço: 

� Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis; 

� Classe 2 – espaços industriais; 

� Classe 3 – espaços de indústria extrativa; 

� Classe 4 – espaços agrícolas; 

� Classe 5 – espaços florestais de manutenção e proteção; 

� Classe 6 – espaços culturais; 

� Classe 7 – espaços naturais; 

� Classe 8 – espaços canais. 

 

A área de intervenção localiza-se na UNOP I – Armação de Pêra e território até à EN 125 e 

encontra-se classificado como “Espaços Industriais”, conforme Aviso n.º 26109/2008, de 30 

de Outubro, como se pode verificar na figura seguinte. 
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Figura 5:62 –  Extrato da Planta de Ordenamento (UNOP I – 1a) do PDM de Silves, publicado pelo Aviso 

n.º 26109/2008 de 30 de Outubro 

 

 



 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 
238 

As disposições regulamentares dos Espaços Industriais encontram-se definidas no Artigo 28º 

do Capítulo V publicada na Retificação n.º 1684/2008 de 22 de Julho, que a seguir se 

transcrevem. 

 

1 - Os espaços industriais definem -se como o conjunto de espaços existentes ou previstos na 

planta de ordenamento onde estão instaladas ou poderão vir a ser instaladas unidades 

industriais/comerciais incompatíveis com a função urbana, comportando ainda para 

atividades de apoio, nomeadamente habitação de vigilantes, escritórios, armazéns, 

pavilhões de feiras e exposições. 

2 — Nas zonas industriais existentes a localização de indústrias da classe B será 

condicionada, nos casos em que seja possível, por forma a permitir um afastamento mínimo 

de 50 m a qualquer habitação ou equipamento público. 

3 — A zona industrial interconcelhia a criar deverá respeitar as seguintes regras e 

parâmetros: 

a) Deverá ser alvo de plano de pormenor ou de loteamento, respeitando as ações 

minimizadoras dos impactes negativos sobre o meio, atividades e populações; 

b) Será interdita no seu interior a edificação de construções para fins habitacionais, salvo 

para a guarda e vigilância das instalações; 

c) Deverá obrigatoriamente existir uma faixa de proteção com um afastamento mínimo de 

50 m do limite do lote industrial às construções existentes de equipamento e habitações; 

d) Deverá existir uma cortina arbórea em torno destas áreas que ocupe pelo menos 60 % da 

faixa de proteção referida na alínea c), onde seja sempre dada prioridade à manutenção 

da vegetação original e tenha uma espessura e altura que não permita, pelo menos, o 

contacto visual a partir de zonas residenciais ou de equipamentos; 

e) Os efluentes das unidades industriais serão previamente tratados em estações de 

tratamento próprio projetadas em função dos caudais e tipos de efluentes, antes do seu 

lançamento nas redes públicas; 

f) A cércea máxima das construções é de 8 m medida da cota de soleira à cumeeira; 

g) Os afastamentos laterais e a tardoz ao limite do lote serão, no mínimo, de >6 m; 

h) Índice máximo de impermeabilização de 50 %; 

i) Estacionamento no interior do lote na razão de um veículo por cada 150 m2; 

j) Deverá existir estacionamento público para veículos pesados na razão de um veículo por 

cada unidade industrial, independentemente do parqueamento interno que permite o 

parqueamento próprio de cada unidade; 

k) Os arruamentos deverão possuir uma faixa de rodagem com um perfil transversal mínimo 

de 7 m. 
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4 — No licenciamento de indústrias incluídas na zona industrial interconcelhia deverão ser 

observados obrigatoriamente os termos da legislação em vigor, nomeadamente o Decreto -

Lei n.º 109/91, de 15 de Março, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 

282/93, de 17 de Agosto, e Decreto Regulamentar n.º 25/93, de 17 de Agosto. 

5 — Os estabelecimentos industriais existentes das classes C e D localizados fora dos espaços 

industriais neste Plano Director, cuja construção e elaboração tenha sido devidamente 

licenciada ou em vias de licenciar pelas entidades competentes só poderão ser alterados 

ou ampliados, desde que se cumpram, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Respeito integral dos parâmetros ambientais regulamentares gerais quanto ao ruído, 

água, solo e ar; 

b) Pré -tratamento autónomo dos efluentes líquidos antes do seu lançamento nas redes 

públicas, quando os produzam; 

c) Cércea máxima de 8 m medida da cota de soleira à cumeada; 

d) Afastamentos laterais e de tardoz ao limite do lote de, pelo menos, 6 m; 

e) Estacionamento no interior do lote para os veículos em ato de carga ou descarga; 

f) Inexistência de reclamações procedentes por parte dos moradores da zona. 

A Câmara Municipal solicitará os pareceres às entidades envolvidas no licenciamento 

industrial. 

 

De acordo com o Artigo 22º do mesmo diploma, a circulação e estacionamento automóvel 

é definido tendo em conta a ocupação prevista.  

 

1 — Para as áreas urbanizáveis e novas áreas industriais fica o estacionamento automóvel 

sujeito às seguintes regras: 

a) Veículos ligeiros - deverá afetar-se uma área bruta de 20 m2 por lugar de estacionamento 

à superfície e de 25 m2 por lugar de estacionamento em estrutura edificada (enterrada ou 

não); 

b) Veículos pesados - deverá afetar-se uma área de 75 m2 por lugar de estacionamento à 

superfície e de 130 m2 por lugar de estacionamento em estrutura edificada (enterrada ou 

não); 

 

De acordo com informação disponibilizada pelo projetista a câmara municipal de Silves 

exigiu no ponto 8.2 do parecer camarário nº10 057 de 29/03/2017 (que a seguir se 

transcreve), que para o cálculo do número total de lugares de estacionamento do 

“Conjunto Comercial” a implantar se aplique a fórmula de cálculo que consta na alínea c) 

do ponto 1.6 do Artigo 22º que corresponde a “Centros Comerciais, Grandes Armazéns e 

hipermercados de Bricolage”. 
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Transcrição do Ponto 8.2 do parecer camarário nº10 057 de 29/03/2017: 

“8.2. a dotação de estacionamento automóvel deverá ser incrementado conforme alínea c) do ponto 

1.6 do Artigo 22º que estabelece quatro lugares de estacionamento para veículos ligeiros, por cada 

75m2 de área útil de vendas e mais de um lugar de estacionamento para veículo pesado por cada 

500 m2 de área bruta de construção destinada ao armazenamento de produtos. O número de lugares 

de estacionamento automóvel destinados a pessoas com mobilidade condicionada, deverá ser 

aumentado, na proporção de um lugar por cada 100 lugares.” 

 

 De acordo com a Memória Descritiva do Projeto de Arquitetura, o interior do 

empreendimento é, em termos viários, constituído por uma série de vias de duplo sentido, 

localizadas a norte e a nascente empreendimento, que servem as áreas de estacionamento 

exterior (540 veículos ligeiros, sendo 6 destes para mobilidade condicionada) e o 

estacionamento interior coberto (113 veículos ligeiros, sendo 4 destes para mobilidade 

condicionada). O número total de estacionamentos para ligeiros será de 653, sendo 10 

destes para mobilidade condicionada (numa razão de 4 lugares de estacionamento por 

cada 65,30m2 de área útil de vendas excluindo os lugares de estacionamento para 

mobilidade condicionada) ao qual acresce 4 lugares de aparcamento para viaturas 

pesadas. 

 

Ainda de acordo com a Memória Descritiva do Projeto de Arquitetura, a circulação de 

veículos pesados no interior do empreendimento realizar-se-á através de uma via de acesso 

reservada com 7,00m de largura cujo “remate” norte, localizado junto à fachada poente do 

Edifício A, será constituído por uma rotunda de reversão de marcha com as dimensões 

(diâmetro e largura da via com 10,5m) necessárias à execução da reversão da marcha 

com camiões TIR. Ao longo desta via de serviço existirão 4 lugares de aparcamento para 

veículos pesados (numa razão de 1 lugar de estacionamento para veículos pesados por 

cada 466,70m2 de área bruta de armazenagem prevista). 

 

5.13.3.7 Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) 

 

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Silves foi aprovado pela Comissão 

Nacional de Proteção Civil através da Resolução n.º 19/2013, de 5 de agosto e encontra-se 

em vigor até 6 de agosto de 2018. 

 

De acordo com informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Silves, no que 

respeita aos riscos associados à área de intervenção, a maior preocupação recairá sobre o 

risco de acidentes industriais devido à proximidade com a Zona industrial de Alcantarilha.  
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5.13.3.8 Plano Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios (PMDFCI) 

 
De acordo com informação recolhida no site do ICNF, O Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios encontra-se em análise. 

 

5.13.4 Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 

Neste capítulo serão analisadas as condicionantes legais, pois importa desde logo perceber 

as condicionantes de ordem legal que vigoram para a área de intervenção, quer no sentido 

de as respeitar na sua base jurídica, quer também de as interpretar na sua lógica de 

descritores operacionais de características relevantes do território. 

 

No início dos trabalhos (Setembro 2017), foram consultadas as entidades responsáveis pelas 

diversas servidões e restrições de utilidade pública, cujos pareceres se encontram no Anexo 

2 – Contactos com Entidades. Para a análise das condicionantes legais foi consultada a 

publicação Servidões e Restrições de Utilidade Pública, DGOTDU, edição digital de setembro 

de 2011 e legislação aplicável para cada caso. Analisou-se, ainda, a Carta de 

Condicionantes do PDM de Silves (Planta de Condicionantes - 2C), informação fornecida 

pelo município. 

 

As condicionantes identificadas na área de intervenção foram: 

� Recursos Hídricos (domínio hídrico) 

�  Recursos Agrícolas e Florestais (sobreiros e Reserva Agrícola Nacional – RAN) 

� Infraestruturas (rede elétrica e servidões rodoviárias) 

 

Refere-se que não existem áreas delimitadas como Reserva Ecológica Nacional (REN) na 

área de intervenção. 

 

5.13.4.1 Recursos Hídricos 

 

Domínio Hídrico 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao 

Domínio Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, retificado 

pela Retificação n.º 4/2006 de 11 de janeiro, alterada pela Lei n.º 78/2013 de 21 de 

novembro, Lei n.º 34/2014 de 19 de junho e pela Lei n.º 31/2016 de 23 de agosto. 
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É no Artigo 21º que se encontram definidas as Servidões administrativas sobre parcelas 

privadas de leitos e margens de aguas publicas, referindo que: 

1 - Todas as parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas estão sujeitas às 

servidões estabelecidas por lei e nomeadamente a uma servidão de uso publico, no 

interesse geral de acesso às águas e de passagem ao longo das águas da pesca, da 

navegação e da flutuação, quando se trate de águas navegáveis ou flutuáveis, e ainda da 

fiscalização e policiamento das águas pelas entidades competentes. 

2 - Nas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respetivo 

subsolo ou no espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer 

obras permanentes ou temporárias sem autorização da entidade a quem couber a 

jurisdição sobre a utilização das águas públicas correspondentes. 

3 - Os proprietários de parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas devem 

mantê-las em bom estado de conservação e estão sujeitos a todas as obrigações que a lei 

estabelecer no que respeita a execução de obras hidráulicas necessárias à gestão 

adequada das águas públicas em causa, nomeadamente de correção, regularização, 

conservação, desobstrução e limpeza. 

4 - O Estado, através das administrações das regiões hidrográficas, ou dos organismos a 

quem estas houverem delegado competências, e o município, no caso de linhas de água 

em aglomerado urbano, podem substituir-se aos proprietários, realizando as obras 

necessárias a limpeza e desobstrução das águas públicas por conta deles. 

5 - Se da execução das obras referidas no nº 4 resultarem prejuízos que excedam os 

encargos resultantes das obrigações legais dos proprietários, o organismo público 

responsável pelos mesmos indemnizá-los-á. 

6 - Se se tornar necessário para a execução de quaisquer das obras referidas no nº4 

qualquer porção de terreno particular ainda que situado para além das margens, o Estado 

pode expropria-la. 

 
De acordo com informação disponível na APA (Agência Portuguesa do Ambiente) 

(www.apambiente.pt, acedida a 25 de outubro de 2017), a Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro (Lei da Água), tem como objetivo primordial a gestão sustentável das águas e a 

sua proteção, pelo que é exigido que as atividades que tenham impacte significativo no 

estado das águas só podem exercer-se mediante um título de utilização, tal como estipula o 

artigo 56.º da referida Lei. 

 

Assim, a lei presume desde logo quais as utilizações que têm impacte significativo, ou seja, 

que carecem de título e qual a espécie desse título, o qual poderá ser autorização, licença 

ou concessão. 
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Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não esteja incluída no artigo 58.º da Lei da 

Água  (uso e fruição comum), implicará a solicitação de licenciamento à entidade 

licenciadora que avaliará o respetivo impacte e o título mais adequado. 

 

A entidade competente, em Portugal Continental, em matéria de licenciamento dos 

recursos hídricos é a Agência Portuguesa do Ambiente, através dos Departamentos de 

Administração de Região Hidrográfica (cfr. artigo 8.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, 

alterado pelo Decreto-lei n.º 130/2012, de 22 junho). 

 

As utilizações dos recursos hídricos particulares podem estar sujeita a Autorização, quando 

se tratem de captações, construções, implantação de infraestruturas, ou a Licença no caso 

de rejeição de águas residuais, imersão de resíduos, recarga e injeção artificial em águas 

subterrâneas, extração de inertes e aterros ou escavações.  

 

De acordo com a Folha 604 da Carta Militar, a área de intervenção é atravessada por duas 

linhas de água, afluentes da Ribeira de Alcantarilha, não navegáveis nem flutuáveis.  

 

5.13.4.2 Recursos Agrícolas e Florestais 

 

Sobreiros  

O regime jurídico de proteção ao sobreiro rege-se pelo Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de 

Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho. Este regime estabelece que o 

corte ou o arranque de sobreiros, em povoamento ou isolados, carece de autorização, 

introduz o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição 

no caso de cortes ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies não seja 

afetada, e inibe por 25 anos a afetação do solo a outros fins, nos casos em que os 

povoamentos sejam destruídos ou fortemente depreciados por intervenção ilegal. 

 

Na área de intervenção estão presentes seis exemplares: um adulto e cinco jovens. 

 

Reserva Agrícola Nacional 

De acordo com a Extrato da Planta de Condicionantes (2C) do PDM de Silves,  a área de 

intervenção, correspondente à área de implantação do Conjunto Comercial foi desafetada 

da Reserva Agrícola Nacional, no âmbito da alteração promovida pelo Aviso n.º 26109/2008, 

de 30 de Outubro e formalmente comunicada pela Comissão Regional da Reserva Agrícola 

do Algarve à Câmara Municipal de Silves, através do ofício n.º 1351/CRRA/07, onde 
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autorizou a utilização não agrícola de solos da RAN, no âmbito da alteração que promoveu 

esta área à classe de Espaços Industriais, como se pode verificar na figura seguinte.  

 

Relativamente à Via de acesso externa, desde a Rotunda de Alcantarilha (EN125) até ao 

empreendimento e a Ligação externa à rede de águas residuais domésticas e águas de 

abastecimento, a serem implantadas ao longo de um caminho existente, tal como 

acordado com a CM de Silves e de acordo com o extrato apresentado, encontram-se 

abrangidos pela RAN. 

 

A utilização de áreas da RAN para outros fins encontra-se prevista no artigo 22º do Regime 

Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de 

março, alterado pelo Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro. De acordo com o 

disposto, estas situações só podem verificar-se quando cumulativamente não causem 

graves prejuízos para os objetivos que constituem a RAN, e não exista alternativa viável fora 

das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental 

e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente nas terras e solos classificados como de 

menor aptidão. 
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Figura 5:63 –  Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Silves, publicado pelo Aviso n.º 

26109/2008 de 30 de Outubro 
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5.13.4.3 Infraestruturas 

 

Rede Elétrica 

De acordo com informação fornecida pela EDP, na área de intervenção existe Rede de 

Média Tensão (15 kV) e Rede de Baixa Tensão. A Planta de Condicionantes do PDM de Silves 

identifica também as duas linhas, não definindo quaisquer restrições, pelo que se aplica a 

legislação relativa a este domínio, mais concretamente o Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 

18 de Fevereiro, designadamente o nº 1 do artigo 29º. 

 

Deverão ser preservados os corredores a zonas de proteção das linhas aéreas de transporte 

de energia em Média Tensão de 30KV. Caso se verifique a necessidade da sua alteração 

pelo motivo de implantação de novos edifícios, deverá ser requerida permissão à EDP. 

 

Rede Rodoviária Nacional e Rede Rodoviária Regional 

No que respeita à Rede Rodoviária, a área de estudo interfere com a Estrada Regional n.º 

125 (ER125), via integrada na Subconcessão Algarve Litoral, sob jurisdição da IP, SA. 

 

A Lei n.º 34/2015 de 17 de Abril, alterada pela Lei n.º 42/2016 de 28 de Dezembro, define nos 

seus Artigos 31º, 32º, 33º e 34º as servidões rodoviárias, as zonas de servidão non aedificandi, 

as zonas de servidão de visibilidade e a área de proteção ao utilizador. 

 

Artigo 32.º - Zona de servidão non aedificandi 

1- É constituída em benefício das infraestruturas rodoviárias, do tráfego rodoviário, da 

segurança das pessoas, designadamente dos utilizadores da estrada, e da 

salvaguarda dos interesses ambientais, uma zona de servidão non aedificandi sobre 

os prédios confinantes e vizinhos daquelas, ficando sujeitas a autorização da 

administração rodoviária, nos termos previstos no presente Estatuto, as operações 

urbanísticas de edificação, construção, transformação, ocupação e uso do solo e 

dos bens compreendidos na zona de servidão.  

2- Até à aprovação da respetiva planta parcelar, a zona de servidão non aedificandi é 

definida por uma faixa de 200 m para cada lado do eixo da estrada, e por um 

círculo de 650 m de raio centrado em cada nó de ligação.  

3- A servidão referida no número anterior é constituída com a publicação no Diário da 

República, pelo IMT, I. P., da declaração de aprovação do estudo prévio de uma 

estrada da rede rodoviária nacional e da planta parcelar.  
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4- Em casos excecionais, de grandes condicionantes urbanísticas ou topográficas, a 

administração rodoviária pode propor ao IMT, I. P., valores inferiores aos 

mencionados no n.º 2, desde que respeitem os limites fixados no n.º 8.  

5- A servidão referida nos números anteriores caduca decorridos cinco anos após a 

respetiva data de constituição, podendo o IMT, I. P., com a antecedência mínima de 

um ano do seu termo ou renovação, prorrogar este prazo, por uma única vez, por 

igual período, desde que devidamente fundamentada e mediante o pagamento de 

justa indemnização.  

6- No caso dos estudos prévios aprovados antes da data da entrada em vigor do 

presente Estatuto, a contagem do prazo referido no número anterior tem início à 

data da publicação deste.  

7- A caducidade referida no n.º 5 é publicada no Diário da República, pelo IMT, I. P., e 

nas páginas eletrónicas do IMT, I. P., da administração rodoviária, dos municípios e 

das juntas de freguesia territorialmente abrangidos.  

8- Após a publicação do ato declarativo de utilidade pública dos prédios e da 

respetiva planta parcelar, as zonas de servidão non aedificandi das novas estradas, 

bem como das estradas já existentes, têm os seguintes limites:  

a) Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a 

menos de 20 m da zona da estrada;   

b) IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de 

visibilidade e nunca a menos de 20 m da zona da estrada;  

c) IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de 

visibilidade e nunca a menos de 15 m da zona da estrada;  

d) EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado 

do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos 

de 5 m da zona da estrada;   

e) Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na intersecção dos eixos 

das vias, qualquer que seja a classificação destas.  

9- Para efeitos do disposto no número anterior, as ligações aos nós dos IP e dos IC são 

consideradas EN.  

10- Nos cruzamentos ou entroncamentos das estradas a que se aplica o presente 

Estatuto entre si ou com estradas municipais, a zona de servidão non aedificandi a 

considerar é a correspondente à estrada com maior nível de proteção.  

11- Para as obras de arte e túneis, as zonas de servidão referidas no n.º 8 são medidas a 

partir da projeção vertical do seu eixo sobre o terreno natural.  

12- Nas estradas nacionais desclassificadas ainda não entregues aos municípios pode ser 

definida uma zona de servidão non aedificandi inferior à prevista na alínea d) do n.º 
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8 mediante acordo entre a administração rodoviária e as autarquias, devidamente 

aprovado pelo IMT, I. P.  

13- São nulos os atos praticados por quaisquer entidades em violação do disposto nos 

números anteriores.  

14- Na travessia de zonas urbanizadas, por solicitação da autarquia, a alteração do 

limite das zonas de servidão non aedificandi das estradas a que se aplica o presente 

Estatuto pode ser materializado por um plano de alinhamentos aprovado pelo IMT, I. 

P., após pronúncia da administração rodoviária.  

15- Por razões socioeconómicas, devidamente fundamentadas, ou topográficas o IMT, I. 

P., pode definir, em extensões significativas e perfeitamente delimitadas, zonas de 

servidão non aedificandi inferiores às referidas no n.º 8, após pronúncia da 

administração rodoviária e da autarquia.  

16- A redução das zonas de servidão non aedificandi referida no número anterior é 

constituída com a publicação no Diário da República, pelo IMT, I. P., da respetiva 

declaração de aprovação e planta parcelar. 

 

De acordo com informação disponibilizada pela Infraestruturas de Portugal SA (oficio 

2178957/007 de 24 de Novembro), o regime de proteção a aplicar é o estabelecido no 

número 8º do artigo 32º da Lei n.º 34/2015 de 17 de Abril, alterada pela Lei n.º 42/2016 de 28 

de Dezembro.  

 

A zona de servidão non aedificandi à A22 deve corresponder a 50 m para cada lado do 

eixo da estrada e nunca a menos de 20 m da zona da estrada e para os Nós de ligação: um 

círculo de 150 m de raio centrado na intersecção dos eixos da via. 
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Figura 5:64 – Servidões e Restrições de Utilidade Pública (Infraestruturas) 

 

A amarelo encontram-se representadas as linhas aéreas de transporte de energia em Média 

Tensão de 30KV e a castanho a localização dos sobreiros. As linhas de água e infraestrutura 

rodoviária integram a base cartográfica da Folha 604 da Carta Militar. 
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5 . 1 4  S O C I O - E C O N O M I A  

5.14.1 Metodologia 

 

A caracterização socioeconómica da área de estudo foi feita com recurso às Estatísticas 

Oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE), nomeadamente no que se refere aos 

resultados de Censos anteriores e informação disponível no seu site de Internet (www.ine.pt) 

e ao Anuário Estatístico da Região Algarve de 2015, igualmente publicado pelo INE. 

Recorreu-se, ainda, à consulta de informação da base de dados PORDATA e outras fontes 

cartográficas e bibliográficas diversas.  

 

A caracterização da situação atual obteve-se através da pesquisa e recolha de 

informação, analisando-se, em cada parâmetro, três escalas geográficas (sempre que 

relevante e adequado e sempre que a desagregação da informação disponível assim o 

permitiu) de forma a estabelecer quer as diferenças, quer os pontos em comum:  

� O nível nacional (NUTI) – Portugal Continental 

� O nível regional (NUT II e NUT III – Algarve). 

� O nível municipal/local (concelho de Silves e as suas freguesias, com especial ênfase 

para a freguesias de Alcantarilha). 

 

Em termos temporais, pretende-se, na generalidade dos casos, uma análise do presente 

(2011 ou superior) e do passado (2001 ou inferior).  

 

A informação recolhida foi alvo de um tratamento específico, assente num conjunto de 

indicadores capazes de caracterizar, do ponto de vista socioeconómico, a situação de 

referência do empreendimento em análise. De uma forma geral agrupou-se a informação 

recolhida da seguinte forma: 

� Demografia  

- Evolução da População e das Famílias; 

- Estrutura Etária da População; 

- Nível de instrução da População 

� Estrutura e Dinâmica do Tecido Edificado 

� Território 

- Densidade Populacional; 

- Estrutura do Povoamento. 

� Estrutura e Dinâmica Económica e do Mercado de Emprego 

- Atividades Económicas; 
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- Mercado de Trabalho; 

- Nível de Vida Socioeconómico. 

� Acessibilidade e mobilidade 

 

5.14.2 Demografia  

5.14.2.1 Enquadramento 

 

O concelho de Silves encontra-se inserido na NUTSII e NUTSIII - Algarve. Para efeitos 

censitários a região do Algarve é constituída por 1 NUTS III, 16 municípios e 84 freguesias, 

situação que se manteve inalterada durante o período intercensitário (2001-2011) 

apresentando uma área total de 4996,80km2 

 

O concelho de Silves ocupa uma superfície de 680.06 km2, fazendo fronteira a norte com os 

municípios de Ourique, e Almodovar (localizados na NUTII Baixo Alentejo) e Odemira 

(localizado na NUTS III Alentejo Litoral), a nascente com os concelhos de Albufeira e de 

Loulé, a oeste com os concelhos de Monchique e Portimão e a sul com o concelho de 

Lagoa e com o Oceano Atlântico.  

 

Fonte: Censos 2011, Região Algarve 

Figura 5:65 –  Unidades Territoriais da Região Algarve 

 

A Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, expressa na Lei n.º 11-A/2013 de 28 de 

janeiro, inclui as alterações registadas nos limites administrativos de 
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freguesias/municípios/distritos do Continente. Esta reorganização encontra-se traduzida na 

CAOP2013 (Carta Administrativa Oficial Portuguesa), posteriormente alterada pela 

CAOP2016, que se encontra atualmente em vigor. 

 

Desde a publicação da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, expressa na Lei 

n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, o concelho de Silves é constituído por 6 freguesias: 

� União das Freguesias de Alcantarilha e Pêra (agrupando as antigas freguesias de 

Alcantarilha e Pêra) 

� União das Freguesias de Algoz e Tunes ((agrupando as antigas freguesias de Algoz e 

de Tunes) 

� Armação de Pêra  

� São Bartolomeu de Messines  

� São Marcos da Serra 

� Silves  

 

Com interesse para o presente EIA refere-se a criação da União das Freguesias de 

Alcantarilha e Pêra, a partir da agregação das anteriores freguesias de Alcantarilha e Pêra. 

No contexto da CAOP2016 a área de intervenção insere-se, assim, na União de Freguesias 

de Alcantarilha e Pêra, enquanto que antes desta reorganização a área de intervenção 

estava em terrenos da antiga freguesia de Alcantarilha.  

 

A análise censitária que se apresenta no EIA tem como base a freguesia de Alcantarilha 

como freguesia de referência, uma vez que à data dos Censos de 2011 e até à nova 

organização administrativa do território das freguesias (2013) a localização do 

empreendimento pertencia a esta freguesia.   

 

5.14.2.2 Evolução da População Residente  

 

O concelho de Silves insere-se na Região Algarve. Em 2011 esta Região apresentava uma 

população residente de 451006 habitantes, distribuída pelos 16 municípios. Na Figura 5:66 

apresentam-se os efetivos populacionais dos 16 municípios, onde se pode verificar: 

� Os concelhos mais populosos, com população acima dos 50.000 habitantes são 

Loulé, Faro e Portimão. 

� Num nível imediatamente abaixo posicionam-se os concelhos de Olhão e Albufeira, 

com populações > 40.000  habitantes.  
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� O concelho de Silves (com uma população residente de 37126 habitantes) surge 

num terceiro patamar, conjuntamente com o concelho de Lagos, que apresentam 

efetivos populacionais > 30.000 habitantes. 

� Lagoa, Tavira e Vila Real de Santo António posicionam-se no patamar 

imediatamente abaixo, com populações >20.000 habitantes. 

� Os restantes concelhos apresentam efetivos populacionais mais reduzidos, sendo 

Alcoutim o município menos populoso, traduzindo as características de interioridade. 

 

 

Figura 5:66 - População residente nos concelhos da Região Algarve em 2011 

 

Na figura seguinte apresenta-se a variação da população residente na Região Algarve 

entre 2001 e 2011, nos vários municípios, de acordo com classes de variação percentual. 
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Fonte: Censos 2011, XV recenseamento geral da população V recenseamento geral da habitação, Resultados 

Definitivos, Algarve 

Figura 5:67 – Taxa de variação da população 2001-2011 na Região Algarve 

 

Na Figura 5:68 apresenta-se a contribuição percentual dos vários concelhos para a 

população total da Região do Algarve, constatando-se que a população residente no 

concelho de Silves representa cerca de 8,2% da população da Região Algarve. 
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Figura 5:68 – Contribuição percentual dos concelhos para a população da Região Algarve 

Em 2011 a NUTS II/NUTS III Algarve representava cerca de 4,49% da população residente em 

Portugal Continental. Esta contribuição tem-se vindo a acentuar desde 1981 (altura em que 

reapresentava cerca de 3,47% do valor global), tal como se pode observar na Figura 5:69. 

 

 

Figura 5:69 – Contribuição da população residente na Região do Algarve em relação a Portugal 

Continental e sua evolução em 1981, 1991, 2001 e 2011 (%)  

 

Tal como referido anteriormente, o concelho de Silves representava cerca de 8,2% da 

população da Região Algarve em 2011, tendo essa contribuição vindo a sofrer um 

decréscimo progressivos desde 1981 (altura em que representava cerca de 9,7%),tal como 

se pode verificar na Figura 5:70. 
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Figura 5:70 – Contribuição da população residente no concelho de Silves em relação à Região do 

Algarve e sua evolução em 1981, 1991, 2001 e 2011 (%)  

 

No Quadro 5:59 apresentam-se dados abrangentes de evolução da população residente 

em Portugal Continental, Região Algarve, concelho de Silves e freguesias do concelho de 

Silves para o período compreendido entre 1864 e 2011.  

 

Na Figura 5:71,  Figura 5:72 e Figura 5:73 apresenta-se a representação gráfica dessa 

evolução respetivamente para a Região Algarve, concelho de Silves e freguesias do 

concelho de Silves.  

 

Da análise do quadro e figuras constata-se: 

� A população residente em Portugal Continental tem vindo a registar um aumento 

continuado desde 1864 até 2011, tendo crescido neste período cerca de 155%. 

� A população residente na atual Região Algarve cresceu desde 1864 até 1911 de 

forma gradual, abrandando depois na primeira década do século XX, e 

continuando a crescer até 1940. Regista-se depois uma quebra mais pronunciada 

por volta dos anos 70, retomando o crescimento até 2011. De uma forma geral no 

período entre 1864 e 2011 a população cresceu cerca de 354,6% 

� O concelho de Silves registou um crescimento mais ou menos continuado entre 1864 

e 1950, tendo depois registado um decréscimo nas duas décadas seguintes, 

atingindo o valor mais baixo em 1970, voltando depois a crescer até 2011. De uma 

forma geral no período entre 1864 e 2011 a população cresceu cerca de 95,4%. 

� A nível das freguesias: Alcantarilha apresentou um crescimento populacional até aos 

anos 30, e a partir daí tem registado uma diminuição da sua população, nunca 

tendo recuperado e apresentando em 2011 um efetivo populacional inferior ao que 
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tinha em 1864, o que denota a pouca atratividade da mesma. Regista-se o aumento 

expressivo da população em Armação de Pêra a partir de 1970, sendo a terceira 

freguesia mais populosa em 2011, fruto da sua localização junto ao litoral. Quanto ás 

duas freguesias mais populosas, Silves (sede de concelho) e S.Bartolomeu de 

Messines, Silves regista em 2011 o maior efetivo populacional, correspondendo a um 

aumento de cerca de 118% no período compreendido entre 1860 e 2011.  S. 

Bartolomeu de Messines registou o valor mais elevado nos anos 40, diminuindo até 

aos anos 70 e aumentando ligeiramente até 2011. Em 2011 a freguesia menos 

populosa é S.Marcos da Serra, registando valores populacionais similares aos de 1864, 

tendo o seu auge ocorrido entre os anos 40 e 60. As características de interioridade 

contribuíram para o decréscimo da dinâmica populacional das últimas décadas. 
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Quadro 5:59 - Evolução da população residente em Portugal Continental, Região do Algarve, concelho de Silves e respetivas freguesias entre 1864 e 2011 

Anos 1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Portugal 

Continental 
3927392 4303664 4713319 5039744 5686053 5668232 6334607 7218882 7921813 8292975 8123310 9336760 9375926 9869343 10047621 

Algarve 177310 203959 230279 257378 276074 270592 295660 319625 328231 314841 268957 323534 341404 395218 451006 

Concelho de 

Silves 
18996 22860 26096 29598 31790 32433 34461 36333 37705 33368 25755 31389 32924 33830 37126 

Alcantarilha 3277 3903 3942 4606 4355 4183 4417 2562 3235 2660 2250 2243 2365 2347 2540 

Algoz 2192 2302 2445 2714 3187 3195 3645 4018 4298 3849 3235 4035 2842 2946 3831 

Armação de 

Pêra 
-- -- -- -- -- -- -- 1883 1937 1947 1865 2680 2924 3770 4867 

Pêra 1815 2090 2064 2002 2001 1799 1955 1992 2064 1766 1380 1611 1617 1951 2432 

São Bartolomeu 

de Messines 
5310 5924 7231 8468 9661 10579 11450 12167 11755 10459 6995 8460 8727 8491 8430 

São Marcos da 

Serra 
1355 1683 2018 2116 2635 3107 3211 3313 4179 3673 1610 2435 2066 1535 1352 

Silves 5047 6958 8396 9692 9951 9570 9783 10398 10237 9014 8420 9925 10674 10768 11014 

Tunes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

1709 2022 2660 

Fonte: Censos de Portugal 1864, 1878, 1890, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011 (INE) 
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Figura 5:71 – Evolução da população residente entre 1864 e 2011 na Região do Algarve 

 

 

Figura 5:72 – Evolução da população residente entre 1864 e 2011 no concelho de Silves 
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Figura 5:73 – Evolução da população residente entre 1864 e 2011 nas freguesias do concelho de Silves 

 

No que respeita às variações populacionais analisadas num período temporal mais reduzido, 

entre 1991 e 2011 (e entre 2011 e 2015 para Portugal Continental, Região do Algarve e 

concelho de Silves, excetuando as freguesias) há a referir o seguinte: 

� Entre 1991 e 2001 a evolução populacional em Portugal Continental e Região do 

Algarve foi globalmente positiva, apresentando a Região Algarve variações positivas 

com maior expressão (+15,8%), correspondendo a cerca de 3 vezes as registadas em 

Portugal Continental (+5,7%), Neste mesmo período o concelho de Silves regista uma 

variação positiva (+2,8%) embora com valores mais modestos que os da Região e 

mesmo os de Portugal Continental. A freguesia de Alcantarilha regista uma variação 

negativa da população, embora pouco expressiva (-0,8%). As restantes freguesias 

apresentam variações bastante díspares, sendo de destacar Pêra e Tunes com 

variações positivas mais relevantes (respetivamente +20,7 e +18,3%) e, no outro 

extremo, as freguesia de Algoz e São Marcos da Serra com variações negativas mais 

expressivas (respetivamente -17,4 e -25,7%). 

� Os resultados da década seguinte (2001-2011) para Portugal Continental e Região 

Algarve continuam a mostrar um acréscimo de população, embora com sinais de 

abrandamento. Em Portugal Continental foi registada uma variação positiva de 

+1,8%, inferior contudo à registada no período anterior. De acordo com os Censos 

2011, nesta última década a população da região aumentou 14,1% (em 2001 era de 

395 218,) sendo o Algarve a região que mais cresceu em termos de população na 

última década.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011

Alcantarilha

Algoz

Armação de Pêra

Pêra

São Bartolomeu de Messines

São Marcos da Serra

Silves

Tunes



  

 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018   261 

� De acordo com os Censos de 20113 (...) dos 16 municípios que compõem a região, 

apenas três perderam população na última década: Vila do Bispo (-1,7%), 

Monchique (- 13,3% ) e Alcoutim (- 22,6% ). Os municípios de Albufeira (+29,4%) e 

Portimão, (+24,1%) foram os que mais cresceram na última década, a par de Lagos 

que também observou um aumento significativo de +22,2%. 

� Inversamente, é neste período temporal que o concelho de Silves regista uma maior 

variação populacional  (+9,7%), bastante superior à regista no período anterior, e 

contrariando as tendências do país e da região. Esta tendência estende-se à 

generalidade das freguesias, que apresentam variações positivas, excetuando as 

freguesias mais interiores como S.Bartolomeu de Messines e S.Marcos da Serra que 

continuam a registar variações negativas, embora de menor magnitude que as do 

período anterior. A freguesia de Alcantarilha regista neste período uma variação 

positiva de 8,2%. 

� Entre 2011 e 2015 apenas se dispõe de informação de projeções de população para 

Portugal Continental, Região Algarve e concelho de Silves. Os resultados obtidos 

traduzem uma realidade bastante diferente. A nível nacional e regional estimaram-

se perdas de população da mesma ordem de grandeza: Portugal Continental (-

2,1%) e Região Algarve (-2,0%). O concelho de Silves apresenta igualmente perda de 

efetivos populacionais embora com uma ordem de grandeza ligeiramente inferior (-

1,6%). 

 

Quadro 5:60 – População Residente no Continente, Região e Sub-região do Algarve, concelho de 

Silves e respetivas freguesias em 1991,  2001 e 2011 e variação (%) nos respetivos períodos  

NUTS 1991 2001 2011 2015 
Variação 

(1991-2001) 

Variação  

(2001-2011) 

Variação 

(2011-2015 ) 

NUT I – Portugal 

Continental 
9 336 760 9 869 343 10 047 621 9839140 +5,7 +1,8 -2,1 

NUT II e III -Algarve 341404 395218 451006 441929 +15,8 +14,1 -2,0 

Concelho de Silves 32924 33830 37126 36547 +2,8 +9,7 -1,6 

Alcantarilha 2365 2347 2540 -- -0,8 +8,2 -- 

Algoz 2842 2347 2540 -- -17,4 +8,2 -- 

Armação de Pêra 2924 2946 3831 -- +0,8 +30,0 -- 

Pêra 1617 1951 2432 -- +20,7 +24,7 -- 

São Bartolomeu de 

Messines 
8727 8491 8430 -- -2,7 -0,7 -- 

                                                      

3 Censos 2011, XV recenseamento geral da população V recenseamento geral da habitação, Resultados 

Definitivos, Algarve 
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NUTS 1991 2001 2011 2015 
Variação 

(1991-2001) 

Variação  

(2001-2011) 

Variação 

(2011-2015 ) 

São Marcos da Serra 2066 1535 1352 -- -25,7 -11,9 -- 

Silves 10674 10768 11014 -- +0,9 +2,3 -- 

Tunes 1709 2022 2660 -- +18,3 +31,6 -- 

Fonte: INE (Censos 1991, 2001 e 2011). Anuário Estatístico do Algarve 2015 -  “População residente por município, 

segundo os grandes grupos etários e o sexo em 31/12/2015” 

 

 

Figura 5:74 - Variação da população residente entre 1991 e 2001, entre 2001 e 2011 e entre 2011 e 2015 

(%) nas unidades geográficas de Portugal Continental (NUTSII)  Algarve (NUTS II e III) e concelho de 

Silves 

 

Figura 5:75 - Variação da população residente entre 1991 e 2001 e entre 2001 e 2011 (%) nas freguesias 

do concelho de Silves 
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No quadro seguinte apresenta-se a evolução do peso relativo das freguesias do concelho 

de Silves  em termos de população residente, entre 2001 e 2011. Como se pode observar a 

freguesia de Alcantarilha (onde se localiza o presente Projeto) manteve o seu peso 

percentual, que é da ordem dos 6,8% em 2011. As freguesias que aumentaram o seu peso 

percentual face ao concelho são as de Algoz, Armação de Pêra, Pêra e Tunes. Por outro 

lado as freguesias de Silves, São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra perderam 

peso percentual na distribuição do efetivo populacional do concelho.  

 

 

Figura 5:76 – Peso relativo (%) da população residente nas freguesias no concelho de Silves e sua 

evolução entre 2001 e 2011  

 

5.14.2.3 Evolução das Famílias 

 

No Quadro 5:61 apresenta-se a população residente, número de famílias e de núcleos 

familiares e respetiva variação entre 2001 e 2011 para Portugal Continental, Região Algarve, 

concelho de Silves e respetivas freguesias. 

 

O número de famílias em Portugal Continental e no concelho de Silves aumentou entre 2001 

e 2011 sensivelmente na mesma proporção (na ordem dos 15%), contrastando com o 

aumento mais significativo registado na Região do Algarve (que atinge os 22,5%). Nesse 

período todas as freguesias do concelho de Silves registaram igualmente aumentos no 

número de famílias (excetuando a freguesia de São Marcos da Serra) sendo mais expressivos 

nas freguesias de Armação de Pêra e Tunes. A freguesia onde se implanta o presente 
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projeto – Alcantarilha – registou um aumento no número de famílias muito similar ao 

registado para o concelho de Silves.  

 

Os núcleos familiares também aumentaram no período em causa, sendo os aumentos mais 

expressivos em termos percentuais nas freguesias de Armação de Pêra (+40,8%), a única 

freguesia litoral do concelho de Silves, e Tunes (+34,8%), contrastando com um valor 

relativamente baixo na freguesia de Alcantarilha (+8,1%). 

 

De uma forma geral relativamente à variável número de famílias, o seu comportamento é 

semelhante ao da população residente, exceção feita ao concelho de São Bartolomeu de 

Messines, onde a dinâmica negativa registada na variável população residente não é 

observável no que se refere ao número de famílias, uma vez que entre 2001 e 2011, o 

número de famílias residentes nesta freguesia aumentou 5,9%. 

 

Em 2011 as freguesias de Silves e São Bartolomeu de Messines são as que registam um maior 

número de famílias (respetivamente 4366 e 3466), correspondendo igualmente às freguesias 

com maior população. A freguesia de Alcantarilha apresenta 1001 famílias, valor bastante 

inferior ao das freguesias mais populosas.  

 

Analisando as variações entre 2001 e 2011 regista-se contudo que são as freguesias mais 

populosas, são Bartolomeu de Messines e Silves, são as que apresentam uma variação 

positiva menos expressiva no número de famílias. 

 

Quadro 5:61 – População residente, número de famílias e de núcleos familiares e respetiva variação 

entre 2001 e 2011 

Unidade territorial 

 

Pop. 

residente 

2001 
Pop. 

residente 

2011 Variação (2001-2011) 

Famílias 
Núcleos 

familiares 
Famílias 

Núcleos 

familiares 
Pop. Famílias 

Núcleos 

familiares 

Portugal Continental 9869343 1006810 791628 10047621 1148947 852217 +1,81 +14,1 +7,7 

Região Algarve 395218 149369 119266 451006 182928 139009 +14,12 +22,5 +16,6 

Concelho Silves 33830 12954 10298 37126 14984 11599 +9,74 +15,7 +12,6 

Alcantarilha 2347 873 720 2540 1001 778 +8,22 +14,7 +8,1 

Algoz 2946 1068 904 3831 1506 1214 +30,04 +41,0 +34,3 

Armação de Pêra 3770 1519 1042 4867 2008 1467 +29,10 +32,2 +40,8 

Pêra 1951 787 592 2432 976 750 +24,65 +24,0 +26,7 

São Bartolomeu de 

Messines 
8491 3273 2701 8430 3466 2713 -0,72 +5,9 +0,4 

São Marcos da Serra 1535 665 491 1352 642 419 -11,92 -3,5 -14,7 

Silves 10768 4045 3228 11014 4366 3422 +2,28 +7,9 +6,0 
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Unidade territorial 

 

Pop. 

residente 

2001 
Pop. 

residente 

2011 Variação (2001-2011) 

Famílias 
Núcleos 

familiares 
Famílias 

Núcleos 

familiares 
Pop. Famílias 

Núcleos 

familiares 

Tunes 2022 738 620 2660 1019 836 +31,55 +38,1 +34,8 

 

No Quadro 5:62 apresenta-se a variação da dimensão média da família nas unidades 

territoriais de Portugal Continental, Algarve, e concelho de Silves desde 1960 até 2011.  

 

Quadro 5:62 – Evolução da dimensão média das famílias entre 1960 e 2011 em Portugal Continental, 

Região Algarve e concelho de Silves 

Unidade territorial 1960 1981 2001 2011 

Portugal Continental 3,7 3,3 2,8 2,6 

Algarve 3,3 3,0 2,6 2,4 

Concelho de Silves 3,4 2,9 2,6 2,5 

Fonte: http://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 

 

Como se pode observar a dimensão média da família tem vindo a diminuir 

progressivamente desde 1960, sendo genericamente mais elevada em Portugal Continental 

que nas restantes unidades territoriais em análise.  

 

5.14.2.4 Estrutura etária da população 

 

No Quadro 5:63 apresenta-se a distribuição da população residente por grandes grupos 

etários entre 2001 e 2011 na região do Algarve, concelho de Silves e respetivas freguesias 

(número de habitantes) e no Quadro 5:64 a variação percentual da distribuição da 

população residente por grandes grupos etários entre 2001 e 2011 na região do Algarve, 

concelho de Silves e respetivas freguesias. 

 

Da análise destes quadros salientam-se os seguintes aspetos: 

� Na última década a região do Algarve e o concelho de Silves, à semelhança do 

país, acentuaram o desequilíbrio demográfico que caracteriza a estrutura etária da 

população: diminuição da população mais jovem e aumento da população com 

idades mais elevadas.  

� De uma forma geral em 2011 a distribuição da população residente por grandes 

grupos etários revela que : 

- O grupo etário dos 25-64 é o que engloba a maior percentagem da população 

residente variando entre cerca de 58 e 63% (com valores que variam entre 63,4% 
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na Região Algarve, 59,6% no concelho de Silves e 58,2% na freguesia de 

Alcantarilha). 

- O grupo etário dos idosos surge em segundo lugar variando entre 22% e 25% (com 

percentagens de população ativa da ordem dos 22,2% na Região Algarve, 24,7% 

no concelho de Silves  e 22% na freguesia de Alcantarilha). 

- o grupo etário dos 16-24 anos é o grupo com menor percentagem da população, 

registando variações entre 10 e 11,5% (com valores de 11,5% para a Região 

Algarve, 10,3% para o concelho de Silves e 10% para a freguesia de Alcantarilha 

� A distribuição da população residente por grandes grupos etários revela tendências 

similares na década 2001-2011 em todas as unidades territoriais em análise no que 

respeita à população jovem (15-24 anos) tendo a faixa etária jovem vindo 

gradualmente a perder peso estrutural. Esta variação negativa é ligeiramente mais 

expressiva no concelho de Silves (-17,26%) quando comparado com os valores da 

região (-12,23%). A freguesia de Alcantarilha regista uma variação negativa da 

ordem de região Algarve (com -12,0%). Quanto às restantes freguesias do concelho 

de Silves destaca-se São Marcos da Serra com a variação negativa mais expressiva 

deste grupo etário (-52,11%), seguida da freguesia de São Bartolomeu de Messines e 

Silves (respetivamente -22,62 e -20,69%). As freguesias onde esta variação negativa é 

menos expressiva correspondem a Armação de Pêra e Pêra. Constata-se assim que 

a diminuição de efetivos populacionais no grupo mais jovem ocorre com maior 

intensidade nas freguesias mais interiores e de caráter mais rural e na sede do 

concelho. As freguesias mais litorais registam as variações negativas menos 

expressivas. 

�  Os restantes grupos etários registam neste período aumentos generalizados em 

todas as unidades geográficas em análise, excetuando a freguesia de S.Marcos da 

Serra que apresenta variações negativas nos grupos etários 25-64 anos e + de 65 

anos. 

� A população com 65 e mais anos atinge valores bastante elevados na generalidade 

das unidades geográficas analisadas, espelhando o envelhecimento da população, 

registando aumentos na generalidade das referidas unidades geográficas entre 2001 

e 2011.  
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Quadro 5:63 – Distribuição da população residente por grandes grupos etários entre 2001 e 2011 na região do Algarve, concelho de Silves e respetivas 

freguesias (número de habitantes) 

Zona Geográfica 

População residente 

Em 2001 Em 2011 

Total Grupos etários Total Grupos etários 

HM 0-14  15-24 25-64 65 ou mais HM 0-14  15-24  25-64  65 ou mais 

Algarve 395218 57732 14,6 51926 13,1 211947 53,6 73613 18,6 451006 66974 16,9 45573 11,5 250690 63,4 87769 22,2 

Concelho Silves 33830 4401 13,0 4229 12,5 17527 51,8 7673 22,7 37126 5129 15,2 3499 10,3 20155 59,6 8343 24,7 

Alcantarilha 2347 337 14,4 275 11,7 1242 52,9 493 21,0 2540 367 15,6 242 10,3 1367 58,2 564 24,0 

 Algoz 2946 402 13,6 402 13,6 1547 52,5 595 20,2 3831 565 19,2 338 11,5 2164 73,5 764 25,9 

Armação de Pêra 3770 519 13,8 494 13,1 2163 57,4 594 15,8 4867 779 20,7 486 12,9 2769 73,4 833 22,1 

Pêra 1951 289 14,8 253 13,0 1011 51,8 398 20,4 2432 367 18,8 237 12,1 1370 70,2 458 23,5 

 S. Bartolomeu de 

Messines 
8491 985 11,6 946 11,1 4233 49,9 2327 27,4 8430 987 11,6 733 8,6 4351 51,2 2359 27,8 

S. Marcos da Serra 1535 116 7,6 142 9,3 667 43,5 610 39,7 1352 119 7,8 68 4,4 630 41,0 535 34,9 

 Silves 10768 1422 13,2 1440 13,4 5598 52,0 2308 21,4 11014 1439 13,4 1142 10,6 6005 55,8 2428 22,5 

  Tunes 2022 331 16,4 277 13,7 1066 52,7 348 17,2 2660 506 25,0 253 12,5 1499 74,1 402 19,9 
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Quadro 5:64 – Variação dos grandes grupos etários entre 2001 e 2011 na região do Algarve, concelho 

de Silves e respetivas freguesias (%) 

Zona Geográfica 

População residente -Variação entre 2001 e 2011 (%) 

 Var. 

Total 

Grupos etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Algarve 14,12 16,01 -12,23 18,28 19,23 

Concelho Silves 9,74 16,54 -17,26 14,99 8,73 

Alcantarilha 8,22 8,90 -12,00 10,06 14,40 

 Algoz 30,04 40,55 -15,92 39,88 28,40 

Armação de Pêra 29,10 50,10 -1,62 28,02 40,24 

Pêra 24,65 26,99 -6,32 35,51 15,08 

 São Bartolomeu de Messines -0,72 0,20 -22,52 2,79 1,38 

São Marcos da Serra -11,92 2,59 -52,11 -5,55 -12,30 

 Silves 2,28 1,20 -20,69 7,27 5,20 

  Tunes 31,55 52,87 -8,66 40,62 15,52 

 

 

 

Figura 5:77 – Distribuição percentual da população residente por grandes grupos etários em 2001 e em 

2011 na Região Algarve, concelho de Silves e freguesia de Alcantarilha 
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Figura 5:78 – Taxa de variação (%) da população por grandes grupos etários entre 2001 e 2011 na 

Região Algarve, concelho de Silves e freguesias do concelho  

 

O Índice de envelhecimento é a relação existente entre o número de idosos (população 

com 65 ou mais anos) e o número de jovens (população com 0-14 anos), exprimindo-se 

habitualmente pelo número de idosos por cada 100 pessoas com 0-14 anos. No Quadro 5:65 

mostra-se esse índice em Portugal Continental, Região Algarve e concelho de Silves em 

1960, 1981, 2001 e 2011. 

 

Quadro 5:65 – Índice de envelhecimento em Portugal Continental, Região Algarve e concelho de Silves 

em 1960, 1981, 2001 e 2011 

Unidade territorial 1960 1981 2001 2011 

Portugal Continental 28 45,4 104,5 130,6 

Região Algarve 44,7 75,2 127,5 131 

Concelho de Silves 46,7 96,8 174,3 162,7 

Fonte: Índice de envelhecimento segundo os Censos. Fontes de Dados: INE - X, XII, XIV e XV Recenseamentos Gerais 

da População. Fonte: PORDATA. Última atualização: 2015-06-26PORDATA 

 

O envelhecimento da população, verificado na última década, ocorreu de forma 

generalizada em todo o país. Os resultados dos Censos 2011 (INE), em Portugal, indicam um 

acentuamento do predomínio da população idoso sobre a população jovem com um 

índice de envelhecimento do país de 130. Enquanto que em 2001 havia 85 municípios com o 

índice de envelhecimento menor ou igual a 100, em 2011, este valor é apenas de 45. 
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Na região do Algarve o desequilíbrio agrava-se ainda mais que a nível de Portugal 

Continental, sendo de registar o enorme aumento neste índice especialmente quando se 

comparam os valores de 1960 (44,7) e 1981 (75,2). De acordo com os Censos de 20114, (...) 

nesta região, com exceção de Albufeira, com 84,7, todos os municípios apresentam índices 

de envelhecimento superiores a 100, o que significa que têm mais população idosa do que 

jovem. De um modo geral os municípios do interior, como Alcoutim e Monchique, têm 

índices de envelhecimento muito mais elevados, 557,4 e 319,7, respetivamente. Os 

municípios da orla litoral apresentam menores índices de envelhecimento, caso de Olhão, 

Lagoa e Portimão. Na última década, a maioria dos municípios do Algarve agravou o 

respetivo índice de envelhecimento. Exceção para São Brás de Alportel (-1,3 pontos), Tavira 

(-9,9 pontos) e Silves (-11,7 pontos), que observaram um recuo no envelhecimento (...). 

 

O concelho de Silves acompanha esta tendência do país e da região, no sentido do  

envelhecimento da estrutura etária da população residente, com índices ainda mais 

desequilibrados entre 1960 e 2001. Em 2001 a população do concelho de Silves apresentava 

um índice de envelhecimento de 174,5%. Este índice, embora acima dos valores do país e 

da Região Algarve veio, entretanto, a melhorar e em 2011, atinge os 162,7 idosos por cada 

100 jovens (uma melhoria relativamente aos valores de 2001), o que pode indiciar alguma 

renovação populacional.  

 

5.14.2.5 Nível de instrução da população 

 

No Quadro 5:66 apresentam-se os dados da população residente segundo o nível de ensino 

atingido em 2011 na Região Algarve, concelho de Silves e freguesias. Na Figura 5:79 

representa-se de forma percentual os níveis de instrução da população residente na Região 

Algarve, concelho de Silves e  freguesias do concelho em 2011. 

 

 

 

                                                      

4 Censos 2011, XV recenseamento geral da população V recenseamento geral da habitação, Resultados 

Definitivos, Algarve 
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Quadro 5:66 – População residente segundo o nível de ensino atingido em 2011 na Região Algarve, concelho de Silves e freguesias 

 

Pop. 

Resident 

Nenhum nível 

de 

escolaridade 

Ensino pré-

escolar 

Ensino básico 
Ensino 

secundário 

Ensino pós-

secundário 
Ensino superior 

Analfabetos 

+ 10 anos 

Taxa 

analfab 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Algarve 451006 42540 9,4 11064 2,5 124617 27,6 40084 8,9 75084 16,6 91960 20,4 4786 1,1 60871 13,5 21807 4,8 5,36 

Silves 37126 3632 9,8 984 2,7 11187 30,1 3339 9,0 6654 17,9 7330 19,7 377 1,0 3623 9,8 2321 6,3 6,88 

 Alcantarilha 2540 233 9,2 70 2,8 810 31,9 280 11,0 461 18,1 455 17,9 26 1,0 205 8,1 161 6,3 6,96 

 Algoz 3831 308 8,0 124 3,2 1094 28,6 374 9,8 720 18,8 806 21,0 41 1,1 364 9,5 181 4,7 5,21 

Armação de 

Pêra 
4867 436 9,0 156 3,2 1224 25,1 420 8,6 876 18,0 1081 22,2 77 1,6 597 12,3 140 2,9 3,25 

Pêra 2432 177 7,3 81 3,3 654 26,9 233 9,6 440 18,1 530 21,8 29 1,2 288 11,8 96 3,9 4,38 

São Bartolomeu 

de Messines 
8430 910 10,8 185 2,2 3022 35,8 653 7,7 1444 17,1 1546 18,3 73 0,9 597 7,1 716 8,5 9,18 

São Marcos da 

Serra 
1352 282 20,9 24 1,8 558 41,3 126 9,3 148 10,9 165 12,2 7 0,5 42 3,1 266 19,7 20,96 

 Silves 11014 1042 9,5 252 2,3 3095 28,1 974 8,8 2044 18,6 2215 20,1 90 0,8 1302 11,8 681 6,2 6,77 

Tunes 2660 244 9,2 92 3,5 730 27,4 279 10,5 521 19,6 532 20,0 34 1,3 228 8,6 80 3,0 3,45 
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Figura 5:79 – Níveis de instrução (%) da população residente na Região Algarve, concelho de Silves e  

freguesias do concelho em 2011 

 

Analisando o quadro e a figura acima referidos constata-se que: 

� A população do concelho de Silves apresenta níveis de instrução mais baixos em 

comparação com a Região Algarve, sendo o aspeto mais relevante a percentagem 

de população com o ensino superior (9,76% do concelho de Silves face aos 13,76% 

da Região Algarve em 2011). A freguesia de Alcantarilha apresenta uma 

percentagem de população com ensino superior ainda mais reduzida (8,07% em 

2011). Relativamente às restantes freguesias destacam-se as freguesias mais litorais, 

Pêra e Armação de Pêra, que registam valores de população com ensino superior 

mais elevadas que o concelho de Silves (respetivamente 11,84 e 12,27 %). 

� A percentagem de população com o ensino secundário é de cerca de 20% na 

Região Algarve e concelho de Silves. A freguesia de Alcantarilha surge com um valor 

mais reduzido (17,9%). Quanto às restantes freguesias ressalta  o valor mais baixo, 

cerca de 12% na freguesia de S.Marcos da Serra. 

� Em 2011 a taxa de analfabetismo na região do Algarve é de 5,36%, sendo esse valor 

superior para o concelho de Silves (6,88%) e ligeiramente superior para a freguesia de 

Alcantarilha (6,96%). Quanto às restantes freguesias destaca-se o valor 

anormalmente elevado da freguesia de São Marcos da Serra, com 20,96% de taxa 

de analfabetismo, correspondendo a uma freguesia interior e de características 
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marcadamente rurais. As freguesias mais litorais são as que registam taxas de 

analfabetismo mais baixas. 

 

5.14.3 Território  

5.14.3.1 Densidades populacionais  

 

Na Figura 5:80 apresenta-se as densidades populacionais em Portugal Continental, Região 

Algarve e concelho de Silves em 1960, 1981, 2001 e 2011.  

 

 

Fonte: INE, PORDATA (Última atualização 10-08-2017) 

Figura 5:80 – Evolução da densidade populacional em 1960, 1981, 2001 e 2011 em Portugal Continental, 

Região Algarve e concelho de Silves 

 

Analisando as três unidades geográficas verifica-se que a densidade populacional 

aumentou de forma significativa entre 1960 e 2011 em Portugal Continental (21,1%) e na 

Região Algarve (43,3%), enquanto que no concelho de Silves o aumento foi reduzido 

(apenas 1,5%). Em 2011 a densidade populacional do concelho de Silves é inferior à Região 

Algarve e à média nacional. 
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Portugal Continental 93,1 104,9 110,8 112,8
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De acordo com os Censos de 20115 (...) Os municípios do interior do Algarve como 

Monchique e Alcoutim, respetivamente com 15,3 hab/km2 e 5,1 hab/km2, têm uma 

densidade populacional bastante inferior à média da região. Olhão (346,9 hab/km2 ), Faro 

(319,9 hab/km2 ), Vila Real de Santo António (312,8 hab/km2 ) e Portimão (305,5 hab/km2 ) 

são os municípios da região com maior densidade populacional (...). 

 

Quadro 5:67 – Evolução da densidade populacional nas freguesias do concelho de Silves entre 2001 e 

2011  

Unidade Territorial 1991 2001 2011 

Alcantarilha 94,64 93,92 93,2 

Algoz 88,98 92,24 92,94 

Armação de Pêra 366,28 472,26 472,26 

Pêra 74,79 90,24 90,24 

São Bartolomeu de Messines 34,91 33,97 33,97 

São Marcos da Serra 12,77 9,49 9,49 

Silves 63,44 64,0 64,00 

Tunes 133,74 158,24 158,24 

Fonte: INE 

 

No Quadro 5:68 apresenta-se informação relativa à distribuição da população residente e 

população isolada em 2011 em Portugal Continental, Região Algarve e concelho de Silves e 

na Figura 5:81 a distribuição percentual de acordo com a dimensão dos locais, para as 

mesmas unidades territoriais. 

 

Quadro 5:68 – Distribuição da população residente e população isolada em 2011 em Portugal 

Continental, Região Algarve e concelho de Silves  

Unidade 

Territorial 

População 

isolada 

Menos de 

2000 

habitantes 

2000 e mais habitante 

2000-

4999 

5000 - 

9999 

10000-

14999 

50 000-

99999 
>100000 

Portugal 

Continental 

173516 3707220 6166885 905109 2432729 526461 1388967 

1,73 36,90 61,38 9,01 24,21 5,24 13,82 

Região 

Algarve 

18848 192239 239919 23427 183823 -- -- 

4,18 42,62 53,20 5,19 40,76 
  

Concelho 

de Silves 

4109 19336 13681 7374 6307 -- -- 

11,07 52,08 36,85 19,86 16,99 
  

Fonte _ anuário estatístico Algarve 2015 – dados referentes aos censos 2011 

                                                      

5 Censos 2011, XV recenseamento geral da população V recenseamento geral da habitação, Resultados 

Definitivos, Algarve 
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Figura 5:81 – Distribuição da população  residente  pela dimensão dos locais em Portugal Continental, 

Região Algarve e concelho de Silves em 2011, incluindo população isolada 

 

Constata-se que: 

� A percentagem de população a viver isolada é maior no concelho de Silves (11,07%) 

que na região (4,18%) e que no país (1,73%),o que traduz o Caráter disperso do 

povoamento no concelho. A população a residir em locais com menos de 2000 

habitantes segue a mesma lógica. 

� No que respeita a população a residir em locais com mais de 2000 habitantes 

regista-se a ausência de grandes aglomerados (com mais de 50000 habitantes) quer 

na região, quer no concelho de Silves. De acordo com os Censos de 2011, neste 

período os aglomerados com mais de 200 habitantes na região do Algarve 

concentram, 53,2% da população residente, abaixo do que se verifica a nível 

nacional, com 61,0%. 

� A maioria da população residente no concelho de Silves vive em locais com uma 

dimensão entre 2000 e 49999 habitantes (36,25%), um valor que representa quase 

metade do valor para Portugal Continental (61,38%) e para a Região Algarve 

(53,2%). 

 

No Quadro 5:69 apresenta-se a informação referente à estrutura territorial (população a 

residir em lugares, cidades e vilas) de Portugal Continental, Região Algarve e concelho de 

Silves em 2011.  

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

População 

isolada

Menos de 

2000 

habitantes

2000-4999 5000 - 9999 10000-14999 50 000-99999 >100000

Portugal Continental 1,73 36,9 61,38 9,01 24,21 5,24 13,82

Região Algarve 4,18 42,62 53,2 5,19 40,76

Concelho de Silves 11,07 52,08 36,85 19,86 16,99

%



 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 
276 

Quadro 5:69 – Estrutura territorial   

Unidade Territorial 
Lugares Cidades Vilas 

Total População residente Total População residente Total 

Portugal continental 25422 9874105 146 4199392 552 

Região do Algarve  1129 432158 11 222615 32 

Concelho de Silves 150 33017 1 6307 5 

 

Constata-se que a percentagem de população a residir em cidades em Portugal 

Continental é de 41,8%, sendo superior na Região Algarve (49,4%) e bastante inferior no 

concelho de (apenas 17%). No concelho de Silves existe apenas 1 cidade, correspondendo 

à sede de concelho. 

 

5.14.4 Estrutura e dinâmica do parque edificado 

 

No Quadro 5:70 apresenta-se a evolução do número de edifícios e de alojamentos entre 

2001 e 2011 na Região Algarve, concelho de Silves e freguesias. No Quadro 5:71 apresenta-

se a evolução do número de alojamentos por edifício nas mesmas unidades territoriais e 

para o mesmo período. 

 

Quadro 5:70 – Parque habitacional: Evolução do número de edifícios e alojamentos em  2001 e 2011 na 

Região Algarve, concelho de Silves e freguesias 

Unidade Geográfica 
Edifícios (Nº) 

Variação 

(%) 

Alojamentos Familiares 

(Nº) 

Variação 

(%) 

2001 2011 2001/2011 2001 2011 2001/2011 

Região Algarve 160543 198924 23,91 277680 378349 36,25 

Concelho Silves 15271 18183 19,07 24332 32558 33,81 

Alcantarilha 1178 1398 18,68 1347 1700 26,21 

Algoz 1364 1866 36,80 1516 2347 54,82 

Armação de Pêra 1213 1651 36,11 7477 11255 50,53 

Pêra 1265 1714 35,49 1527 2245 47,02 

São Bartolomeu de Messines 4007 4839 20,76 4741 5807 22,48 

São Marcos da Serra 1106 1095 -0,99 1146 1163 1,48 

Silves 4359 4652 6,72 5519 6521 18,16 

Tunes 780 968 24,10 1059 1520 43,53 
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No período compreendido entre 2001 e 2011, o crescimento do parque habitacional na 

região do Algarve, ocorreu a um ritmo bastante superior ao verificado para Portugal 

Continental. Em 2011, foram recenseados na região do Algarve 198 924 edifícios destinados 

à habitação, o que representa um crescimento de 23,9% face a 2001. O concelho de Silves 

e a freguesia de Alcantarilha registam acréscimos menos significativos. 

 

De uma forma geral a variação no número de alojamentos tem um padrão algo 

semelhante à dos edifícios. Ao nível dos alojamentos verificou-se um aumento de 36,5% na 

Região Algarve, bastante superior à variação nacional que, na última década, foi de 16,3%. 

Entre 2001 e 2011 verificou-se um crescimento no número de edifícios em todos os 

municípios. O concelho de Silves e a freguesia de Alcantarilha registam variações positivas 

de menor dimensão que o valor regional. De acordo com os Censos 2011 – Resultados 

Definitivos para o Algarve (...) Os maiores crescimentos verificaram-se em Albufeira (40,6%), 

Lagos (33,1%) e Vila do Bispo (30,3%). Os municípios de Portimão (53,7%), Tavira (51,5%) e 

Albufeira (47,1%) destacam-se pelos maiores crescimentos no número de alojamentos (...). 

 

A nível das freguesias há apenas a destacar o número de edifícios em S.Marcos da Serra 

que diminuiu cerca de 1% entre 2001 e 2011, correspondendo á única situação de 

decréscimo. 

 

Quadro 5:71 – Número de alojamentos por edifício nas unidades territoriais entre 2001 e 2011 

Unidade Territorial 2001 2011 

Região Algarve 2,36 1,90 

Concelho Silves 2,13 1,79 

Alcantarilha 1,44 1,22 

Algoz 1,72 1,26 

Armação de Pêra 9,28 6,82 

Pêra 1,77 1,31 

São Bartolomeu de Messines 1,45 1,20 

São Marcos da Serra 1,05 1,06 

Silves 1,50 1,40 

Tunes 1,95 1,57 
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Figura 5:82 – Evolução do número de alojamentos por edifício na Região Algarve, concelho de Silves e 

freguesias entre 2001 e 2011 

 

No que se refere ao número de alojamentos por edifício verifica-se que o concelho de Silves 

apresenta um índice de cerca de 2 alojamentos por edifício, similar à Região Algarve. A 

freguesia de Alcantarilha tem índices mais baixos que o concelho. Ainda a nível das 

freguesias destaca-se Armação de Pêra que apresenta a relação mais elevada (9,28 em 

2001 e 6,82 em 2011), denotando o Caráter mais urbano da freguesia, com uma densidade 

populacional muito elevada.  

 

No Quadro 5:72 apresenta-se o número de pisos dos edifícios em 2011 nas unidades 

territoriais da Região Algarve, concelho de Silves e freguesias. Na Figura 5:83 apresenta-se a 

representação gráfica da distribuição percentual do número de pisos dos edifícios. 

 

Quadro 5:72 – Número de pisos dos edifícios  em 2011 na Região Algarve, concelho de Silves e 

freguesias 

Unidade 

territorial 
Total 1 piso 2 pisos 3 pisos 4 pisos 5 pisos 6  pisos 

7 ou mais 

pisos 

Algarve 198924 102291 51,4 70267 35,3 15327 35,3 5448 2,7 2649 1,3 1174 0,6 1768 0,9 

Concelho 

Silves 
18183 10527 57,9 5748 31,6 1061 31,6 399 2,2 170 0,9 109 0,6 169 0,9 

Alcantarilha 1398 736 52,6 524 37,5 120 37,5 14 1,0 3 0,2 1 0,1 0 0,0 

Algoz 1866 1053 56,4 694 37,2 97 37,2 11 0,6 11 0,6 0 0,0 0 0,0 

Armação Pêra 1651 382 23,1 526 31,9 301 31,9 111 6,7 71 4,3 98 5,9 162 9,8 

Pêra 1714 743 43,3 819 47,8 114 47,8 21 1,2 14 0,8 2 0,1 1 0,1 

S.Bartolomeu 

Messines 
4839 3300 68,2 1293 26,7 154 26,7 71 1,5 20 0,4 1 0,0 0 0,0 
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Unidade 

territorial 
Total 1 piso 2 pisos 3 pisos 4 pisos 5 pisos 6  pisos 

7 ou mais 

pisos 

São Marcos 

da Serra 
1095 921 84,1 157 14,3 16 14,3 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Silves 4652 2850 61,3 1393 29,9 216 29,9 137 2,9 43 0,9 7 0,2 6 0,1 

Tunes 968 542 56,0 342 35,3 43 35,3 33 3,4 8 0,8 0 0,0 0 0,0 

 

 

Figura 5:83 – Edifícios segundo o número de pisos (%) em 2011 

 

No que se refere ao número de pisos por edifício continua a destacar-se a freguesia de 

Armação de Pêra que apresenta maior percentagem de edifícios com mais pisos (sendo a 

única unidade territorial que tem edifícios com 7 ou mais pisos), mais uma vez espelhando o 

forte caráter urbano e a elevada densidade populacional. De uma forma geral dominam os 

edifícios com 1 piso, sendo esse domínio mais claro nas freguesias mais interiores. 

 

De acordo com os Censos 2011 – Resultados Definitivos para a Região Algarve, (...) em 2011, 

foram recenseados na região do Algarve 149 141 alojamentos de residência secundária, o 

que corresponde a 39,5% do total de alojamentos familiares clássicos. Esta proporção é 

muito superior à observada para o total do país (19,3%). As maiores proporções de 

alojamentos de residência secundária registam-se nos municípios de Castro Marim e 

Albufeira em que as residências secundárias correspondem a mais de 50% do total de 

alojamentos. Os valores mais baixos observam-se em Olhão e Faro, onde o peso das 

residências secundárias é inferior a 20%. Na última década, a maioria dos municípios assistiu 
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a um aumento da importância dos alojamentos de residência secundária, destacando-se 

Castro Marim com o maior crescimento, 13,7%. (...). O concelho de Silves surge numa 

posição intermédia, alinhada com os valores médios da Região. 

 

5.14.5 Estrutura e Dinâmica Económica e do Mercado de Emprego 

5.14.5.1 Atividades Económicas 

 

No Quadro 5:73 apresenta-se a população empregada por setores de atividade em 

Portugal Continental, Região Algarve, concelho de Silves e freguesias  em 2001 e 2011 e na 

Figura 5:84 a representação gráfica desta evolução para a Região Algarve, concelho de 

Silves e freguesia de Alcantarilha. 
 

Quadro 5:73 – População empregada por Setores de atividade em Portugal Continental, Região 

Algarve, concelho de Silves e freguesias  em 2001 e 2011 

Unidade Territorial 

 2001  2011 

Pop. 

Empreg. 
Setor I 

Setor 

II 

Setor 

III 

Pop. 

Empreg. 
Setor I 

Setor 

II 

Setor 

III 

Portugal Continental   211603 1581676 3115987 4150252 121055 1115357 2913840 

Região Algarve 

% 
180395 

11034 40551 128810 
186191 

6142 29992 150057 

6,12 22,48 71,40 3,30 16,11 80,59 

Silves 

% 
14945 

1228 3642 10075 
14749 

831 2460 11458 

8,22 24,37 67,41 5,63 16,68 77,69 

Alcantarilha 

% 
1075 

117 245 713 
1008 

34 154 820 

10,88 22,79 66,33 3,37 15,28 81,35 

Algoz 

% 
1316 

122 340 854 
1578 

126 249 1203 

9,27 25,84 64,89 7,98 15,78 76,24 

Armação de Pêra 

% 
1977 

70 613 1294 
2002 

46 385 1571 

3,54 31,01 65,45 2,30 19,23 78,47 

Pêra 

% 
870 

37 200 633 
970 

19 136 815 

4,25 22,99 72,76 1,96 14,02 84,02 

S.Bartolomeu Messines 

% 
3492 

394 775 2333 
3220 

256 589 2375 

11,28 22,19 66,81 7,95 18,29 73,76 

S. Marcos da Serra 

% 
456 

67 133 256 
368 

56 90 222 

14,69 29,17 56,14 15,22 24,46 60,33 

Silves 

% 
4848 

404 1091 3353 
4472 

280 689 3503 

8,33 22,50 69,16 6,26 15,41 78,33 

Tunes 

% 
911 

27 245 639 
1131 

14 168 949 

2,96 26,89 70,14 1,24 14,85 83,91 
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De uma forma geral a distribuição da população empregada pelos setores de atividade 

segue um padrão similar nas 3 unidades territoriais em análise, com um predomínio claro do 

serviços (Setor III) , seguido do setor industrial (Setor II) e com o setor agrícola (Setor I) a 

apresentar um peso residual (embora na freguesia de Alcantarilha ainda represente 10% da 

população empregada em 2001).  

 

A análise da variação 2001-2011 permite constatar a perda generalizada de emprego no 

setor primário (que cai para valores entre 3 e 5%) e do setor secundário, em detrimento do 

setor terciário que vê aumentado o seu peso relativo nas 3 unidades territoriais. 

 

 

Figura 5:84 – Evolução da distribuição da população empregada por setores de atividade entre 2001 e  

2011 na Região Algarve, concelho de Silves e freguesia de Alcantarilha 

 
 

Na Figura 5:91 apresenta-se a distribuição da população empregada por setores de 

atividade em 2011 nas 3 unidades territoriais atrás referidas: 

� A percentagem de população empregada no setor primário é maior no concelho 

de Silves (5,63%) que na freguesia de Alcantarilha (3,37%) e na Região Algarve 

(3,30%). Para tal contribuem as freguesias mais interiores, ainda com um peso 

relevante em termos agrícolas. 

� A percentagem de população empregada no setor secundário é similar nas e 

unidades territoriais analisadas, com valores da ordem dos 15-16% 

� O setor terciário claramente domina o panorama do emprego na Região Algarve 

com 80,59% da população empregada. A freguesia de Alcantarilha apresenta um 
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valor ainda ligeiramente mais elevado (81,35%) enquanto que o concelho de Silves 

regista um menor peso (77,69% da população empregada trabalha no setor dos 

serviços).  
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Figura 5:85 – Distribuição percentual da população empregada por setores de atividade em 2011 na 

Região Algarve, concelho de Silves e freguesia de Alcantarilha  

 

Analisando a variação entre 2001 e 2011 nas restantes freguesias do concelho de Silves  

constata-se a repetição generalizada do padrão atrás identificado (ver figura seguinte). 

Destaca-se São Bartolomeu de Messines  em que o setor terciário não teve um aumento tão 

relevante em 2011 face a 2001 e onde o setor primário ainda detém alguma importância 

enquanto empregador, e São Marcos da Serra que apresenta um reduzido efetivo de 

população empregada 

 

 

 

Figura 5:86 – Evolução da distribuição da população empregada por setores de atividade entre 2001 e  

2011 nas freguesias do concelho de Silves 
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No  Quadro 5:74 apresentam-se os valores das taxas de atividade e taxas de desemprego 

para Portugal Continental, Região Algarve, concelho de Silves e freguesias em 1991, 2001 e 

2011 

 

Quadro 5:74 – Taxa de atividade  e taxa de desemprego  em 1991, 2001 e 2011 em Portugal 

Continental, Região Algarve, concelho de Silves e freguesias  

Taxa de atividade (%) Taxa de desemprego (%) 

  1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Portugal Continental 44,9 57,5 47,58 6,1 6,9 13,19 

Região Algarve 43.1 48,7 48,99 5,1 6,2 15,74 

Concelho Silves 42,8 53,7 47,07 4,5 5,4 15,6 

Alcantarilha  43,2 46,7 46,73 3,2 5,3 15,08 

Algoz 45,7 48,4 49,44 4,5 5,2 16,68 

Armação de Pêra 47,1 47,1 50,71 7,8 5,4 18,88 

Pêra 41,1 55,4 47,25 5,1 6,3 15,58 

São Bartolomeu de Messines 39,8 47,6 44,05 3,5 5,2 13,28 

São Marcos da Serra 33,1 43,4 32,25 5 6,7 15,6 

Silves 45,3 31,9 47,83 4,8 4,8 15,11 

Tunes 42,5 47,3 51,17 2,6 7,4 16,9 

Fonte: INE, PORDATA 

 

Da análise do quadro acima ressaltam os seguintes aspetos: 

 

� As taxas de desemprego têm vindo a aumentar em todas as unidades territoriais, 

sendo particularmente relevante o aumento registado entre 2001 e 2011, que 

corresponde, na maioria dos casos, a mais de 50% dos valores de 2001. As taxas de 

desemprego registadas na região Algarve, concelho de Silves e freguesia de 

Alcantarilha em 2011 são bastante similares, entre os 15 e 16% aproximadamente. As 

freguesias do concelho de Silves com taxa de desemprego mais elevada são 

Armação de Pêra e Algoz. Em Armação de Pêra a sazonalidade associada às 

características litorais e de veraneio podem ser responsáveis por este valor.  

 

De acordo com os Censos 2011 – Resultados Definitivos para a Região Algarve (...) 

Em 2011, a taxa de desemprego na região do Algarve é de 15,7%, valor superior ao 

verificado para o conjunto do país (13,2%). Vila Real de Santo António, com 19,9%, é 

o município da região com a maior taxa de desemprego, seguido de Olhão, 

Portimão, Albufeira, Lagoa e Castro Marim com valores entre os 17,3% e os 17,1%. Por 

outro lado, o desemprego está menos representado nos municípios de Vila do Bispo 

(10,8%) e Alcoutim (8,8%) (...). 
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� As taxas de atividade apresentam uma tendência menos clara embora para a 

generalidade das unidades territoriais, ao aumento no período 1991-2001 se siga uma 

diminuição no período subsequente. A Região Algarve apresenta em 2011 uma taxa 

de atividade (48,99%) que é superior à de Portugal Continental (47,58%), enquanto 

que o concelho de Silves e a freguesia de Alcantarilha se ficam pelos 47,07 e 46,73% 

respetivamente.   

 

De acordo com os Censos 2011 – Resultados Definitivos para a Região Algarve (...) As 

taxas de atividade mais elevadas registam-se em Albufeira (55,3%) e Faro (51,0%), 

seguindo-se os municípios de Portimão, Loulé e Lagoa com valores entre os 49,9% e 

os 49,5%. Por outro lado, os valores mais baixos observam-se nos municípios com 

maior interioridade, nomeadamente Monchique (40,4%), Aljezur (38,9%) e Alcoutim 

(32,5%) (...).  

 

5.14.5.2 Mercado de Trabalho 

 

Nas figuras seguintes apresenta-se informação do Anuário Estatístico do Algarve (2015) sobre 

a densidade de empresas por km2 e o volume de negócios por empresa em Portugal 

Continental, Região Algarve e concelhos do Algarve. Da observação destas figuras  

constata-se que: 

� O indicador do número de empresas por km2 na Região Algarve e em Portugal 

Continental é bastante semelhante (entre 11 e 12 empresas/km2). Os concelhos da 

Região Algarve denotam grandes disparidades, com 8 concelhos a registarem 

valores bastante superiores aos do país e da região (os valores mais elevados foram 

registados em Albufeira e Faro, respetivamente com 44,1 e 41,7 empresas/km2). O  

concelho de Silves posiciona-se na 10ª posição concelhia, registando um valor de 6 

empresas/km2. 

� O indicador do volume de negócios por empresa em Portugal Continental em 2015 

foi de 291,4 milhares de Euros, valor que é quase 3 vezes superior ao da Região 

Algarve (112,7 milhares de Euros). O concelho de Silves com um índice de 83,5 

milhares de Euros posiciona-se igualmente em 10º lugar nos concelhos do Algarve. 

 



 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

BIODESIGN |2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 
286 

 

Figura 5:87 – Densidade de empresas por km2 em 2015  

 

 

Figura 5:88 – Volume de negócios por empresa (milhares de Euros) em 2014 

 

No Quadro 5:75 apresenta-se a informação relativa à população residente com atividade 

económica, empregada, segundo a situação na profissão em 2011 na Região Algarve, 

concelho de Silves e freguesias. 
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Quadro 5:75 – População residente com atividade económica, empregada, segundo a situação na 

profissão em 2011 na Região Algarve, concelho de Silves e freguesias  

Unidades 

territoriais 

Patrão/ 

Empregador 
% 

Trabalhador 

por conta 

própria ou 

isolado 

% 

Trabalhador 

familiar não 

remunerado 

% 

Trabalhador 

por conta 

de outrem 

% 

Membro 

ativo de 

cooperativa 

de produção 

% 
Outra 

situação 
% 

Região Algarve 23905 12,8 16031 8,6 909 0,49 143392 77,01 92 0,05 1862 1,0 

Concelho Silves 1756 11,9 1407 9,5 95 0,64 11382 77,17 7 0,05 102 0,7 

Alcantarilha 140 13,9 96 9,5 5 0,50 765 75,89 1 0,10 1 0,1 

Algoz 184 11,7 142 9,0 15 0,95 1227 77,76 1 0,06 9 0,6 

Armação de 

Pêra 
292 14,6 188 9,4 6 0,30 1495 74,68 1 0,05 20 1,0 

São Bartolomeu 

de Messines 
424 13,2 371 11,5 17 0,53 2378 73,85 1 0,03 29 0,9 

São Marcos 

Serra 
48 13,0 48 13,0 8 2,17 263 71,47 0 0,00 1 0,3 

Silves 458 10,2 378 8,5 26 0,58 3576 79,96 3 0,07 31 0,7 

Tunes 74 6,5 83 7,3 5 0,44 966 85,41 0 0,00 3 0,3 

 

De uma forma geral em 2011: 

� A maioria da população ativa trabalha por conta de outrem, com valores da ordem 

dos 77% na Região Algarve e concelho de Silves. A freguesia de Alcantarilha regista 

um valor ligeiramente mais baixo (75,9%). Quanto às restantes freguesias refere-se o 

valor de 85% na freguesia de Tunes que supera os valores regionais e concelhios. 

� A percentagem de população que é patrão ou empregador na Região Algarve é 

de 12,8%, valor mais elevado que o registado no concelho de Silves (11,9%). Já a 

freguesia de Alcantarilha regista um valor mais elevado que a região e o concelho 

(13,9%).  

� Os trabalhadores por conta própria encontram-se em terceiro lugar em termos de 

representatividade em todas as unidades territoriais analisadas, sendo de 8,6% na 

Região Algarve e de 9,5% no concelho de Silves e na freguesia de Alcantarilha. 

Quanto às restantes freguesias refere-se o valor de 6,5% na freguesia de Tunes que é 

bastante inferior aos valores regionais e concelhios. As freguesias mais interiores – São 

Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra – apresentam as percentagens mais 

elevadas de trabalhadores por contra própria, bastante superiores aos valores 

regionais e concelhios. 

 

No Quadro 5:76 apresenta-se a informação relativa à distribuição percentual da população  

residente  que exerce atividade por grupos de profissões em 2011 na Região Algarve, 

concelho de Silves e freguesias. 
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Quadro 5:76 – Distribuição da população  residente  que exerce atividade por grupos de profissões em 

2011 na Região Algarve, concelho de Silves e freguesias (%)  

  
Grupo 1 

 C.N.P. 

Grupo 2 

 C.N.P. 

Grupo 3 

 C.N.P. 

Grupo 4 

 C.N.P. 

Grupo 5 

 C.N.P. 

Grupo 6 

 C.N.P. 

Grupo 7 

 C.N.P. 

Grupo 8 

 C.N.P. 

Grupo 9 

C.N.P. 

Grupo 0 

 Forças 

Armadas 

Algarve 7,9 12,0 9,9 9,3 26,7 4,0 12,7 4,0 13,3 0,3 

Silves 6,9 8,8 8,9 8,3 26,9 5,8 13,7 5,4 15,2 0,2 

Alcantarilha 9,4 7,4 9,2 7,9 30,2 5,8 11,7 4,5 13,7 0,2 

Algoz 7,9 7,4 7,2 8,4 28,5 7,1 11,9 5,3 16,1 0,2 

Armação de Pêra 7,5 9,7 9,3 7,4 31,7 2,9 15,0 3,4 12,9 0,1 

Pêra 9,3 11,3 9,2 8,5 29,9 3,3 11,9 4,5 12,1 0,1 

São Bartolomeu de 

Messines 
6,4 6,5 8,0 8,0 24,7 7,2 16,2 7,5 15,2 0,3 

São Marcos da Serra 5,2 3,3 5,7 4,6 20,1 10,9 15,5 13,9 20,4 0,5 

Silves 6,2 11,0 10,0 9,3 23,1 6,7 12,7 4,7 16,2 0,1 

Tunes 5,2 7,7 8,7 8,3 33,9 1,9 13,7 4,5 16,0 0,1 

 

1 Quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de empresas 

2 Especialistas das profissões intelectuais e científicas 

3 Técnicos e profissionais de nível intermédio 

4 Pessoal administrativo e similares 

5 Pessoal dos serviços e vendedores 

6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas 

7 Operários, artífices e trabalhadores similares 

8 Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 

9 Trabalhadores não qualificados 

0 Forças armadas 
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Figura 5:89 – Distribuição da população  residente que exerce atividade por grupos de profissões em 

2011 na Região Algarve e concelho de Silves (%)   

 

Figura 5:90 – Distribuição da população  residente  que exerce atividade por grupos de profissões em 

2011 nas freguesias do concelho de Silves (%) 

 

Em termos de profissões, os grupos predominantes na Região Algarve e concelho de Silves 

em 2011 são os 5 (Pessoal de serviço e vendedores) 2 (Especialistas das profissões intelectuais 

e científicas), 7 (operários e artífices) e 9 (trabalhadores não qualificados). No que respeita à 

generalidade das freguesias, incluindo a freguesia de Alcantarilha, verifica-se um claro 

domínio dos grupos 5, 7 e 9. Destaca-se a  freguesia de são Marcos da Serra pela mais 

elevada percentagem de população nos grupos 6, 7, 8 e 9, quando comparada com as 

restantes freguesias. 
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De acordo com os Censos 2011 – Resultados Definitivos para a Região Algarve (...) Em 2011, 

o ramo de atividade que emprega mais população na região do Algarve é o “Comércio, 

alojamento, transportes e comunicações” com 39,6%, seguindo-se as “Outras atividades de 

Serviços” com 28,2% e as ”Atividades financeiras, imobiliárias e serviços às empresas” com 

12,7%. Face à estrutura nacional, evidencia-se na região uma maior representatividade das 

atividades ligadas ao comércio e alojamento, a par de um peso bastante inferior no ramo 

da indústria. Na região do Algarve o ramo de atividade económica mais afetado pelo 

desemprego é o “Comércio, alojamento, transportes e comunicações” com um valor de 

47,8%. A Construção surge como o segundo ramo onde o desemprego está mais 

representado com 19,1%. Comparativamente com os valores verificados a nível nacional, a 

região destaca-se por taxas de desemprego mais elevadas nos ramos do “Comércio, 

alojamento, transportes e comunicações” e na Construção e mais baixas na Indústria (...). 

 

5.14.5.3 Nível de Vida Socioeconómico 

 

Para além da relação entre a população empregada/desempregada, é igualmente 

importante a perceção sobre o indicador de poder de compra dos seus cidadãos, 

utilizando como referência, o Indicador per capita do Poder de Compra (IpC). O Indicador 

do Poder de Compra per Capita é um índice com o valor 100 na média do país, que 

compara o poder de compra manifestado quotidianamente, em termos per capita, nos 

diferentes concelhos e regiões, com esse valor de referência nacional. 

 

No quadro seguinte apresenta-se informação relativa ao Indicador per capita do Poder de 

Compra (IpC) para os anos de 2011 e 2015 para Portugal Continental e Região Algarve e 

concelho de Silves. Incluíram-se neste quadro os valores deste indicador para os concelhos 

da região do Algarve que apresentam valores superiores a 100 (Albufeira, Faro e Portimão).  

 

Constata-se que a Região Algarve apresenta valores inferiores à média nacional, o mesmo 

acontecendo, em maior escala , com o concelho de Silves, destacando-se os concelhos 

anteriormente mencionados de Albufeira, Faro e Portimão, com valores acima da média 

nacional. 
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Quadro 5:77 – IpC – Indicador de Poder de compra   

Unidade territorial 2011 2015 

Continente 100,8 100,7 

Algarve 96,4 95,2 

Faro 133,1 132,1 

Albufeira  102.8 104,4 

Portimão 103,1 100,7 

Silves 73,8 75,2 

Fonte: Base de dados PORDATA 

 

5.14.6 Acessibilidade e Mobilidade  

5.14.6.1 Movimentos pendulares 

 

Na figura seguinte apresenta-se uma representação gráfica da população residente a 

exercer uma profissão, por local de residência e local de trabalho em 2011. De acordo com 

esta salienta-se: 

� Na Região Algarve em 2011 78,8% da população empregada trabalhava no 

município de residência, contra 20,3% que trabalha noutro município (0,9% trabalha 

no estrangeiro). Este balanço apresenta-se ligeiramente desfasado para o concelho 

de Silves com uma menor percentagem a trabalhar no município (66,4%) contra 

32,9% que trabalha noutros municípios (0,7% trabalha no estrangeiro). 

� Quanto às freguesias, Alcantarilha apresenta uma proporção muito similar ao 

concelho de Silves. Tunes destaca-se por ser a única freguesia com uma 

percentagem maior de população a trabalhar noutro município (62,2%) que no 

próprio município (37,1%)  
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Figura 5:91 – População residente 

Para reforçar a análise dos movimentos pendulares consultou

para a Região do Algarve –

interações municipais mais importantes d

dinamizador o município de Faro. A polarização a partir de Faro faz

também, embora com menor intensidade, para Loulé. Na região verifica

entre todos os municípios, apesar de mais

denota igualmente um efeito polarizador face aos municípios vizinhos, Loulé e Lagoa, mas 

também Faro (...). O concelho de Silves não aparece mencionado como centro polarizador. 

Na figura seguinte apresenta-
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População residente a exercer uma profissão, por local de residência e local de trabalho

em 2011 

 

Para reforçar a análise dos movimentos pendulares consultou-se o Volume dos Censos 2011 

– Resultados Definitivos, onde é referido que (...)

interações municipais mais importantes da região continuam a ter como principal polo 

dinamizador o município de Faro. A polarização a partir de Faro faz

também, embora com menor intensidade, para Loulé. Na região verifica

entre todos os municípios, apesar de mais acentuada ao longo da costa sul. Albufeira 

denota igualmente um efeito polarizador face aos municípios vizinhos, Loulé e Lagoa, mas 

O concelho de Silves não aparece mencionado como centro polarizador. 

-se a representação gráfica das interações municipais.

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

78,8

66,4

66,3

57,0

69,4

59,6

72,4

78,7

72,3

37,1

20,3

32,9

33,7

41,8

29,7

39,9

27,0

20,5

27,1

62,2

estuda no município de residência

QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

|2017/008 |Relatório Síntese |Janeiro 2018 

 

residência e local de trabalho 

se o Volume dos Censos 2011 

Resultados Definitivos, onde é referido que (...)Em 2011 as 

a região continuam a ter como principal polo 

dinamizador o município de Faro. A polarização a partir de Faro faz-se para Olhão e 

também, embora com menor intensidade, para Loulé. Na região verifica-se uma interação 

acentuada ao longo da costa sul. Albufeira 

denota igualmente um efeito polarizador face aos municípios vizinhos, Loulé e Lagoa, mas 

O concelho de Silves não aparece mencionado como centro polarizador. 

epresentação gráfica das interações municipais. 
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Fonte: Censos 2011, XV recenseamento geral da população V recenseamento geral da habitação, Resultados 

Definitivos, Algarve 

Figura 5:92 – Movimentos pendulares (interações regionais) em 2011 

 

5.14.6.2 Acessibilidades 

 

O Conjunto Comercial Quintas do Rogel - Alcantarilha apresenta ótimas condições de 

acessibilidade, tal como se descreve abaixo. Salienta-se que a região do Algarve é uma 

zona com uma grande sazonalidade turística, estando, como tal, sujeita a um forte aumento 

dos volumes de tráfego no período de Verão. 

 

Acessibilidade ferroviária 

� Linha férrea do Algarve, que liga Lagoa a Vila Real de Santo António numa extensão de 

139,9 km. Esta linha férrea tem duas estações no concelho de Silves (Silves e Tunes) e 

desenvolve-se a norte da área de estudo. De acordo com informação constante do site 

da IP – Infraestruturas de Portugal o projeto de modernização desta linha compreende a 

eletrificação nos troços entre Faro e Vila Real de Santo António e entre Tunes e Lagos de 
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modo a permitir a utilização de tração elétrica pelos serviços regionais entre Faro e Vila 

Real de Sto. António e entre Faro e Lagos. 

 

Acessibilidade rodoviária 

� EN/ER125: De acordo com informação constante do site da IP – Infraestruturas de 

Portugal, A Subconcessão do Algarve Litoral, constituída por 118 km e abrangendo a 

requalificação / beneficiação e exploração da EN/ER125, entre Vila do Bispo e Faro, e a 

construção de variantes em Lagos, Troto e Faro foi adjudicada em 20 de Abril de 2009 à 

Rotas do Algarve Litoral, S.A. O acesso ao Conjunto Comercial será feito através de uma 

rotunda nova a criar a partir da Rotunda de Alcantarilha da EN/ER125. 

� A22 – Via Infante de Sagres (também conhecida como Via do Infante ou Via 

Longitudinal do Algarve) atravessa longitudinalmente a região do Algarve, fazendo a 

ligação entre Lagos e Castro Marim/Vila Real de Santo António, com uma extensão de 

cerca de 127 km e constituída por 18 nós de Ligação. Esta autoestrada desenvolve-se  

norte da área de estudo e apresenta um nó de ligação na zona de Alcantarilha (Nó de 

Alcantarilha) onde liga à EN/ER 125 na designada Rotunda de Alcantarilha.  

 

Os dados das contagens de tráfego feitos em 2017, no âmbito do Projeto do Conjunto 

Comercial Quintas do Rogel - Alcantarilha são apresentados no Estudo de Tráfego (Anexo 

2.2). 

 

A zona onde se irá localizar o empreendimento encontra-se atualmente servida pelos 

serviços rodoviários do operador Eva Transportes (carreira 13: Portimão-Albufeira, carreira 29: 

Armação de Pêra-Fonte Louzeiro e carreira 30: Silves – Armação de Pêra), com uma 

paragem na EN-125 a cerca 300 m e as restantes a mais de 1 km do futuro 

empreendimento.  
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Fonte: Engimind, Estudo de Tráfego 

Figura 5:93 – Localização das paragens de transporte coletivo rodoviário nas imediações do 

empreendimento 

 

5 . 1 5  E V O L U Ç Ã O  D O  A M B I E N T E  N A  A U S Ê N C I A  D O  P R O J E T O  

 

Na identificação e avaliação de impactes suscetíveis de virem a ser originados por 

determinado projeto deve-se ter em devida consideração, não só as características atuais 

do meio ambiente onde se pretende inserir o projeto, como também uma projeção das 

características deste, caso o projeto não se concretizasse. Desta forma, será possível tomar 

em consideração as modificações do estado da qualidade do ambiente decorrentes da 

evolução natural da região sem a implementação do projeto em análise. 

 

A projeção da evolução da situação atual na ausência do Projeto é, como qualquer outra 

projeção a longo prazo, uma tarefa que se reveste de dificuldades e de lacunas de 

informação, tendo por isso, apenas e naturalmente, um caráter tendencial, particularmente 

acentuado em algumas das vertentes analisadas. Estas previsões baseiam-se nos 

instrumentos de planeamento disponíveis relativamente à área de estudo que, 

normalmente, dispõem de horizontes temporais mais reduzidos que o próprio horizonte do 

projeto. 
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É, pois, neste contexto que se apresentam seguidamente algumas considerações relativas à 

evolução da situação atual da área em estudo relativamente às várias vertentes do meio, 

considerando a sua evolução caso o projeto não se efetivasse. Esta análise baseia-se, assim, 

no conhecimento adquirido sobre a área de estudo e nas orientações e perspetivas de 

planeamento dos planos de desenvolvimento previstos para esta zona. 

 

Cabe, contudo, referir que estando a área de intervenção caracterizada como espaço 

industrial pelo PDM de Silves, o uso do território em causa será determinado legalmente pela 

qualificação do solo e pelas orientações do referido Plano, pelo menos enquanto vigorar o 

PDM de Silves. Ou seja, a médio/longo prazo a evolução mais provável para a ocupação 

deste espaço poderá corresponder a um empreendimento de natureza similar ao que se 

propõe, mesmo que eventualmente possa ser definido em moldes diferentes do atual 

Projeto. Um outro cenário possível será o de abandono da área, em termos da sua utilização 

para qualquer fim social ou económico, mantendo-se o território tal como se encontra 

atualmente. 

 

Em termos climáticos não são conhecidas previsões, a nível local, que levem a considerar a 

ocorrência de fenómenos microclimáticos capazes de alterar a situação atual, sendo este 

aspeto independente da concretização, ou não do presente projeto, ou de qualquer outro 

projeto, ou da manutenção do território tal como se encontra atualmente. Uma das 

possíveis consequências das alterações climáticas em Portugal prende-se com a subida no 

nível médio das águas do mar, fenómeno que será mais relevante para as zonas ribeirinhas. 

De acordo com a caracterização efetuada neste EIA não se prevê que este fenómeno 

possa afetar a área de intervenção. 

 

No que concerne a geologia, geomorfologia não é expectável que, na ausência de 

qualquer projeto para a área de intervenção se verifiquem alterações relevantes, para além 

das que possam decorrer da dinâmica natural dos processos geológicos e tectónicos atuais 

em curso. Não são esperadas alterações em termos de sismicidade e/ou do risco sísmico da 

zona. 

 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, o PGRH da RH8  define a massa de água 

subterrânea onde se localiza a área de intervenção (Ferragudo-Albufeira) como estando 

em bom estado quantitativo e ecológico. Na ausência deste (e de qualquer outro projeto 

que pudesse vir a ser implantado nesta área) será de esperar que esta situação se 

mantenha num futuro próximo, pese embora a existência de algumas fontes de 
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contaminação (campos de golfe e aproveitamentos hidroagrícolas) e a existência de 

captações de água privadas. 

 

Os recursos hídricos superficiais existentes na área de intervenção e zona adjacente 

correspondem a duas pequenas linhas de água de caráter temporário, sendo que uma 

delas acaba por desaguar na ribeira de Alcantarilha. De acordo com o PGRH da RH8 o 

estado da ribeira de Alcantarilha foi classificado como Inferior a Bom, prevendo-se que 

atinja o estado Bom apenas em 2027. As principais fontes de poluição identificadas dizem 

respeito a campos de golfe, aproveitamentos hidroagrícolas  e descargas urbanas não 

tratadas. Será, assim, de esperar que a melhoria da qualidade da água desta ribeira apenas 

se venha a fazer sentir a médio prazo. 

 

O uso do solo na área de intervenção é, como referido anteriormente, dominado por áreas 

agrícolas abandonadas, matos e árvores isoladas, como a oliveira, o zambujeiro, a 

alfarrobeira e a amendoeira. Numa análise comparativa com a carta de ocupação do solo 

em 1990 com a atualidade, conclui-se que existe uma ocupação agrícola de culturas 

arvenses, em visível estado de abandono. Na ausência do projeto é expectável a 

manutenção desta situação. 

 

No que toca a ecologia, a área de estudo apresenta elevada hemerobia, que se traduz 

numa alteração do meio e consequente degradação das comunidades vegetais e não 

foram encontradas espécies faunísticas de interesse. Considera-se que na ausência da 

intervenção, será de esperar a manutenção da ocupação dos sistemas ecológicos na área 

de intervenção. 

 

Em termos do ambiente sonoro e qualidade do ar é expectável que se mantenham as 

fontes de degradação existentes, correspondentes às principais rodovias (EN125 e A22), 

dependendo a intensidade dos efeitos no ambiente sonoro e na degradação da qualidade 

do ar dos volumes de tráfego que vierem a circular nas mesmas. Será expectável que com 

a evolução tecnológica dos veículos e dos combustíveis se possam vir a registar diminuições 

das emissões de ruído e de poluentes atmosféricos. Por outro lado estando a EN125 

classificada como Grande Infraestrutura de Transporte (GIT) existe um Plano de Redução de 

Ruído que terá implicações positivas em termos de atenuação das emissões de ruído.  

 

No que concerne à gestão de resíduos, considera-se que, em termos locais e regionais, se 

manterá a situação atual. Localmente, a ausência desta intervenção implicará a 
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manutenção das estruturas construídas no local, não se procedendo à demolição das 

mesmas e, dessa forma, não dando origem a resíduos de construção e demolição.  

 

Em termos de paisagem a não concretização do projeto implicará do ponto de vista de 

utilização do espaço, grosso modo a manutenção da atual situação e continuação de uma 

paisagem desqualificada motivada pelo abandono do espaço em geral. 

 

Na ausência do Projeto (ou de qualquer outro que se possa equacionar para este espaço) 

não serão expectáveis interferências com os elementos patrimoniais identificados.  

 

Relativamente ao ordenamento do território será de esperar que a evolução da situação de 

referência, na ausência do projeto, continue a estar condicionada pelos instrumentos de 

ordenamento do território atualmente em vigor e respetivas reformulações e, 

eventualmente, por outros instrumentos que possam entrar em vigor num futuro próximo. 

Reitera-se o que foi acima referido relativamente às pretensões da Câmara Municipal de 

Silves para este território que se manterão, e que se prendem com a reconversão do uso 

atual para os usos definidos na planta de ordenamento do PDM de Silves – Uso industrial. 

 

Será de esperar que a evolução da situação de referência na ausência do projeto continue 

a estar condicionada pelas mesmas condicionantes e restrições e servidões que atualmente 

incidem sobre a área de implantação do presente projeto. 

 

Em termos socioeconómicos  parece evidenciar-se uma tendência para a diminuição da 

população que também deverá afetar a região do Algarve. A dinâmica turística e o caráter 

de sazonalidade deverão manter-se e, eventualmente, intensificar-se, podendo influenciar 

as taxas de atividade e contribuir para a diminuição das taxas de desemprego, embora o 

caráter sazonal tenha que ser levado em conta. 
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6 IDENT IF ICAÇÃO E  AVALIAÇÃO DE IMPACTES   

6 . 1  M E T O D O L O G I A  

 

No presente capítulo apresenta-se a identificação, previsão e avaliação dos impactes 

ambientais suscetíveis de virem a ser originados pela concretização do Conjunto Comercial 

Quintas do Rogel - Alcantarilha.  

 

Foram identificados e caracterizados os principais impactes resultantes da implantação do 

projeto relativamente aos seguintes descritores biofísicos, ambientais e socioeconómicos:  

� Clima e Alterações Climáticas; 

� Geologia, Geomorfologia e Sismicidade; 

� Solos e Ocupação do solo; 

� Recursos Hídricos; 

� Ecologia; 

� Qualidade da Água; 

Qualidade do Ar; 

� Ambiente Sonoro; 

� Gestão de Resíduos; 

� Paisagem; 

� Património; 

� Ordenamento do Território; 

� Saúde Pública; 

� Socio-economia. 

 

De uma forma geral a análise de impactes foi desenvolvida para a designada área de 

intervenção que corresponde aos limites da propriedade onde será implantado o 

empreendimento e para uma zona envolvente que variou consoante os descritores em 

causa.  

 

Descriminaram-se os impactes suscetíveis de ocorrerem durante a Fase de Construção e 

durante a Fase de Exploração, fases que apresentam características muito diferenciadas, na 

sua duração e na tipologia de intervenções. Embora não se perspetive a inversão total dos 

fatores que levaram à realização do Projeto, não sendo de  prever, pelo menos a curto 

prazo, uma Fase de Desativação, tendo em conta que a legislação prevê que se aborde 

esta fase, a  mesma foi considerada, sempre que possível, na avaliação de impactes e na 
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proposta de medidas de mitigação. Optou-se por tratar os impactes associados a uma 

potencial fase de desativação do projeto num capítulo único. 

 

Para a avaliação dos impactes recorreu à sua qualificação e, quando se revelou possível e 

relevante, à sua quantificação, considerando a caracterização do estado atual do 

ambiente e as características intrínsecas do projeto e a fase em que se encontra. A 

classificação dos impactes realizou-se com base num conjunto de critérios que se 

apresentam no quadro seguinte. 

 

Quadro 6:1 – Critérios de classificação dos impactes aplicáveis à maioria dos descritores 

Critério Sentido Descrição 

Natureza ou 

Sentido 

Negativo (-) 

Positivo (+) 

Neutro ou 

indeterminado (?) 

A ação provoca um efeito prejudicial (negativo) ou benéfico 

(positivo) sobre o descritor, sendo os impactes positivos considerados 

ganhos para o ambiente. Podem também existir situações em que 

as ações não terão repercussões benéficas ou nefastas (impacte 

neutro) ou em que não é possível determinar se as ações a 

desenvolver acarretam danos ou benefícios (impactes 

indeterminados) 

Efeito (relação 

com o projeto) 

Direto (D) 

ou Indireto (I) 

O impacte é considerado direto quando causado por aspetos 

ambientais decorrentes de ações intrínsecas ao projeto e indireto 

quando causado por aspetos extrínsecos o projeto, sendo induzido 

sem que se verifique uma relação causa/efeito da ação responsável 

pelo impacte 

Escala geográfica 

Pontual (Po), Local 

(L) 

Regional (R) 

Nacional (N) 

Este critério avalia o raio de influência do impacte. O impacte é 

considerado pontual quando se trata de uma ocorrência isolada e 

local quando ocorre até um raio de 10km relativamente à área de 

projeto. Quando o impacte se estende num raio superior a 10km é 

considerado impacte regional, sendo nacional quando a sua 

importância é a nível do País. 

Probabilidade de 

ocorrência 

Certo (C) 

Provável (P)  

Pouco provável Pp) 

Improvável (Ip) 

O grau de probabilidade de ocorrência de impactes tem por base o 

conhecimento das características de cada uma das ações e de 

cada fator ambiental, permitindo prever o acontecimento de 

determinadas consequências. 

Duração 
Temporário (T) 

Permanente (P) 

O critério  “duração” reflete o intervalo de tempo em que se 

manifesta o impacte, permitindo avaliar se os efeitos sobre o 

descritor estão limitados no tempo ou se, pelo contrário, se  farão 

sentir permanentemente sobre o descritor. De uma forma geral os 

impactes temporários são inerentes à fase de exploração do projeto 

e os permanentes perduram para além do período de vida útil 

deste. 

Ocorrência no 

tempo 

Imediato (Im) a 

médio prazo  (Mp) e 

a longo prazo (Lp) 

A ocorrência no tempo determina-se tendo por base o período 

temporal entre o momento em que decorre a ação e o surgimento 

do impacte decorrente desta. Considera-se o impacte como 

imediato se ocorrer logo após a ação e a médio e longo prazo se 

ocorrer um intervalo entre ambos, nomeadamente até 5 anos ou de 

mais de 5 anos. 
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Critério Sentido Descrição 

Reversibilidade 
Reversível (R) 

Irreversível (Ir) 

Diz respeito à possibilidade de reverter os efeitos produzidos pelo 

projeto, permanecendo ou anulando-se os efeitos quando cessar a 

respetiva causa. Os impactes irreversíveis são os que não regressam 

às condições iniciais após a conclusão do projeto, enquanto os 

reversíveis voltam ao seu estado inicial. 

Possibilidade de 

minimização 

Minimizável (M) Não 

minimizável (Nm) 

Refere-se à possibilidade de reduzir os efeitos provocados pelas 

ações inerentes ao projeto. Ou seja, se é aplicável a execução de 

medidas minimizadoras (impactes minimizáveis) ou se os seus efeitos 

se farão sentir com a mesma intensidade independentemente de 

todas as precauções que vierem a ser tomadas (impactes não 

minimizáveis). 

Magnitude  

(quantificação) 

Elevada, 

moderada/média 

ou reduzida 

Classifica os impactes quanto à sua intensidade, tendo em conta a 

agressividade de cada uma das ações propostas e a sensibilidade 

dos descritores ambientais. Os princípios a considerar para a 

classificação deste parâmetro de avaliação variam consoante o 

descritor 

Significado ou 

importância 

(qualificação) 

Pouco significativos, 

Significativos ou 

Muito significativos. 

Pretende-se identificar e transmitir o significado dos impactes 

determinados pelo Projeto em cada um dos descritores analisados.  

A atribuição do significado dos impactes resultou da ponderação de 

todos estes critérios, resultando numa graduação em quatro níveis: 

muito significativo, significativo, pouco significativo e não 

significativo. Os princípios a considerar para a classificação deste 

parâmetro de avaliação variam consoante o descritor. 

 

Também de acordo com a legislação em vigor, foram analisados os Impactes Cumulativos 

do presente projeto com outros projetos que ocorram na área mais próxima. Os impactes 

cumulativos são os impactes gerados ou induzidos pelo projeto em análise que se irão 

adicionar a perturbações induzidas por projetos passados, presentes ou previstos num futuro 

razoável, bem como pelos projetos complementares ou subsidiários, sobre qualquer uma 

das vertentes ambientais consideradas.  

 

Por último, refere-se a análise dos Riscos associados ao Projeto, incluindo-se os riscos internos 

e os riscos externos.  

 

6 . 2  C L I M A  E  A L T E R A Ç Õ E S  C L I M Á T I C A S  

6.2.1 Enquadramento 

 

A publicação recente do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, veio introduzir 

alterações no âmbito e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente “ 

consagra a necessidade de avaliar outros fatores ambientais, de entre os quais se destacam 
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(...) a avaliação do impacte do projeto sobre o clima — ponderando, designadamente, a 

natureza e o volume das emissões de gases com efeito de estufa, bem como a 

vulnerabilidade do próprio projeto às alterações climáticas. Não estão, contudo, ainda 

definidas nem consolidadas as metodologias de abordagem dos “novos descritores” 

referidos neste diploma legal. 

 

Para efeitos do presente EIA agrupou-se a análise dos efeitos do projeto sobre o clima (do 

ponto de vista dos parâmetros climáticos normalmente considerados na avaliação em EIAs) 

e os efeitos em termos de alterações climáticas. Neste segundo ponto pretende-se 

identificar as relações existentes entre o Projeto e as políticas climáticas, nomeadamente: 

� Avaliar a contribuição do Projeto para a emissão de gases com efeito de estufa (GEE) 

e/ou o seu potencial para a redução dessas emissões; 

� Avaliar a vulnerabilidade do Projeto face aos efeitos das alterações climáticas e avaliar 

a eventual necessidade de incrementar a sua resiliência e capacidade adaptativa. 

 

6.2.2 Fase de construção 

 

Durante a fase de construção, poderão ocorrer fenómenos microclimáticas associados às 

atividades construtivas que incluem um potencial aumento da temperatura do ar e uma 

diminuição da humidade do solo, devido à remoção da vegetação na área de incidência 

das infraestruturas e edifícios. Trata-se, contudo, de impactes incertos, indiretos, muito 

localizados, pouco prováveis, temporários, imediatos, reversíveis, de magnitude reduzida e 

não significativos.  

 

Durante a fase de construção o efeito do Projeto nas alterações climáticas prende-se com a 

emissão de GEE pelos veículos e maquinaria de apoio à obra, não sendo possível quantificar 

essas emissões, já que se desconhece o tipo e quantidade de veículos e maquinaria que 

estará presente em obra durante a fase de construção. Será expectável que esse efeito seja 

negativo, direto, local, provável, temporário, reversível, minimizável, de magnitude reduzida 

e não significativo.  
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6.2.2.1 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração poder-se-á verificar um aumento ligeiro da temperatura do ar junto 

às edificações e na envolvente próxima, em consequência de fenómenos de reflexão da 

energia solar nas superfícies dos edifícios, o que poderá afetar a temperatura do ar 

localmente.  

 

Estes potenciais impactes serão de natureza incerta, indiretos, muito localizados e 

circunscritos à área edificada, pouco prováveis, podendo ser permanentes, reversíveis, 

minimizáveis, de magnitude reduzida e não significativos. 

 

Do ponto de vista das alterações climáticas, tal como entendidas à luz do Decreto-Lei nº 

151-B/2017, de 11 de dezembro, há a referir o seguinte. 

 

A contribuição do projeto para as alterações climáticas pode ocorrer a dois níveis: emissões 

de GEE associados ao tráfego que será atraído para o Conjunto Comercial (representando 

maior número de viagens na rede viária local/regional com origem/destino no 

empreendimento) e consumo de energia necessários para o seu funcionamento. 

 

Procedeu-se a uma estimativa da gama de valores de CO2 (por ser o GEE com maior 

representatividade) suscetível de serem emitidos pelo tráfego associado pelo Projeto. A 

estimativa foi feita com base nos valores constantes no Estudo de Tráfego para os dois 

cenários considerados (2018 e 2028) e nos fatores de emissão (g/m) referenciados no 

Portuguese National  Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2015, APA, 27th May 2017, 

que se apresentam no quadro seguinte.  

 

Quadro 6:2 – Fatores de emissão  de CO2 pelo tráfego rodoviário (g/km) 

Tipo de veículo 
Emissões de CO2 

(g/km) 

Veículos Ligeiros a Diesel 185,73 

Veículos Ligeiros a Gas 177,44 

Veículos Pesados a Diesel 874,02 

Fonte: Portuguese National  Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2015, APA, 27th May 2017 

 

Sendo as emissões de CO2 referenciadas a distâncias percorridas pelos veículos 

consideraram-se, a nível meramente indicativo, 3 gamas de distâncias a serem percorridas 
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pelos veículos que acederão ao Conjunto Comercial (10, 20 e 30 km) e estimaram-se as 

potenciais emissões anuais de CO2 associadas (Quadro 6:3). Deve-se ter em consideração 

que estas estimativas têm por base que todos os veículos percorrem integramente todas as 

distâncias (o que se considera uma perspetiva conservadora). 

 

Quadro 6:3 – Estimativa de emissões anuais de CO2 por distância percorrida pelo tráfego induzido pelo 

empreendimento e comparação com as emissões anuais de 2015 do concelho de Silves 

Distância 

percorrida (km) 

Ano/ Estimativa de emissões de CO2  

2018 2028 

10 km 5,55 6,00 

% Silves 6,0 6,5 

20 km 11,09 12,00 

% Silves 12,0 13,0 

30 km 16,64 18,01 

% Silves 18,1 19,6 

 

As emissões de CO2 que foram estimadas para 2018 variam, assim,  entre um valor mínimo 

de 5,55 kt CO2 para distâncias percorridas de 10 km e um valor máximo de 16,6 kt de CO2 

para distâncias percorridas de 30 km. Para o ano de 2028 as emissões de CO2 variam entre 

um valor mínimo de 6 kt CO2 para 10 km, e um valor máximo de 18 kt de CO2 para 30 km. 

As emissões de CO2 suscetíveis de serem originadas pelo Projeto no que se refere ao tráfego 

induzido dependerão, assim, da atratividade do empreendimento e das viagens que o 

mesmo terá capacidade de gerar, sendo as emissões tanto mais elevadas quanto maiores 

forem as distâncias percorridas pelos veículos que acedem ao empreendimento.  

 

Salienta-se que o grau de utilização de transporte próprio e a ocupação dos veículos no 

acesso ao empreendimento terá influência na minimização destas emissões, assim como o 

incentivo ao transporte coletivo. Tal como referido no capítulo 5.16.6.2 – Acessibilidades, a 

zona do Conjunto Comercial é servida por 3 carreiras da empresa EVA, com paragens 

situadas a alguma distância do futuro empreendimento. A promoção do transporte coletivo 

para aceder ao futuro Conjunto Comercial (p.e. aumento da frequência de carreiras, 

criação de carreiras dedicadas, criação de paragens de autocarro junto ao 

empreendimento) poderá, efetivamente, reduzir o afluxo de transporte próprio em 

detrimento de transporte público e minimizar emissão de GEE. 

 

Para efeitos de comparação apresentam-se no quadro acima as emissões anuais de CO2 

estimadas para o concelho de Silves em 2015. Como se pode verificar, para o mesmo 

número de veículos quanto maior forem as distâncias percorridas maior será o contributo do 
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empreendimento para a emissão de GEE, que poderá variar entre 6% e 20% das emissões 

anuais do concelho estimadas para 2015. 

 

O potencial impacte do Projeto em termos de alterações climáticas pode ser considerado 

como negativo, indireto, regional, certo, permanente, a longo prazo, reversível, minimizável 

(através da promoção incentivos ao transporte público, políticas de transportes, etc) de 

magnitude moderada e potencialmente significativo.  

 

Tecem-se seguidamente algumas considerações sobre a vulnerabilidade do Projeto às 

alterações climáticas, entendida como a vulnerabilidade da área onde se implanta o 

Projeto: 

� A este respeito refere-se que: i) não foram identificadas áreas com risco de 

inundação nas imediações; ii) o projeto não se localiza em áreas passíveis de serem 

atingidas pela subida no nível médio das águas do mar nem em áreas de risco de 

erosão costeira. O projeto não apresenta, assim, nenhuma vulnerabilidade a estes 

aspetos que são relevantes em termos de consequências das alterações climáticas. 

� Considera-se que as expectáveis alterações climáticas para a zona sul do País,  

nomeadamente em termos de aumento de temperatura e diminuição da 

precipitação, não serão suscetíveis de ter efeitos sobre o Projeto, embora possam 

influenciar, de forma indireta, aspetos como as condições de climatização nos 

espaços interiores, o consumo de água para rega dos espaços verdes de 

enquadramento e as condições de ensombramento. A este repeito cabe salientar 

que no projeto de arranjos exteriores teve-se em consideração a necessidade de 

adaptação às condições locais, tendo-se procurado selecionar espécies com 

reduzidas necessidades de água (rega). 

� Pode-se considerar, ainda, que o projeto se encontra exposto, de forma indireta, às 

consequências das alterações climáticas no que respeita ao consumo de água, já 

que os recursos hídricos são um setor muito vulnerável. Contudo, este é um aspeto 

que pode afetar toda a população da zona Sul do país, não sendo um risco 

específico do Projeto.  De qualquer forma no capítulo 7 são propostas medidas de 

minimização no sentido de aumentar a eficiência no uso da água no 

empreendimento. 
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6 . 3  G E O L O G I A ,  G E O M O R F O L O G I A  E  S I S M I C I D A D E  

6.3.1 Fase de construção 

 

Os impactes ao nível da geologia, geomorfologia e recursos geológicos serão induzidos 

predominantemente na fase de construção, aquando da realização das escavações para 

fundações de edifícios e abertura de valas técnicas. A destruição do coberto vegetal e a 

remoção das terras de cobertura, põem a descoberto as formações geológicas, facilitando 

os processos erosivos, o que constitui um impacte negativo, e destruindo as mesmas nas 

profundidades correspondentes de escavação.  

 

A concretização do empreendimento implica uma modelação geral do terreno da área de 

intervenção que alterará substancialmente o morfologia atual, sendo previstos desníveis de 

cerca de 7-8m face às cotas do terreno atuais, especialmente na zona oeste do 

empreendimento. O impacte na geomorfologia decorrente da modificação do relevo, 

como resultado das obras de terraplanagem, será negativo, direto, local, certo, 

permanente, a longo prazo, e irreversível, uma vez que não será reposta a topografia 

atualmente existente, parcialmente minimizável (através das plantações e integração dos 

espaços verdes) de magnitude moderada e significativo.  

 

De acordo com estimativas do Projeto encontram-se previstos volumes de cerca de 

95.000m3 e profundidades de escavação máximas acima de 7m. A destruição das 

formações geológicas (essencialmente formações carbonatadas de Lagos-Portimão, 

arenitos calcários e calcário com seixos e pequenas áreas de aluvião fluvial), como 

resultado das obras de terraplanagem, constitui um impacte negativo, direto, local, certo, 

permanente, irreversível, a longo prazo, não minimizável, de magnitude moderada e pouco 

significativo, uma vez que as formações geológicas não constituem valores geológicos a 

preservar nem formações raras. 

 

O projeto prevê a execução de uma série de muros de suporte de terras, em betão, 

minimizando o espaço de outra forma ocupado por taludes naturais.  

 

O muro a executar na zona a oeste/noroeste, apesar de não ser dos muros com maior 

altura, localiza-se numa elevada proximidade relativamente à casa localizada do lado 

oposto do atual caminho, bem como as operações de escavação nessa zona se 

localizarão a grande proximidade. Considera-se relevante adotar medidas de 
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prevenção/minimização da ocorrência de eventuais danos estruturais na mesma durante a 

fase de obra, sendo propostas medidas no capítulo 7.   

 

Entre estes muros são especialmente relevantes, pela sua altura (cerca de 6m), os muros a 

construir no limite nordeste do Conjunto Comercial, na zona de implantação da bacia de 

regularização. Nessa zona prevê-se a execução de muros com alturas de cerca de 6m, 

sendo de referir o muro de suporte de um dos taludes da atual Rotunda de Alcantarilha, na 

zona onde se iniciará a via de acesso exterior ao empreendimento, tal como se pode 

observar na figura abaixo. Nesta zona o projeto interferirá com o atual talude desta parte da 

Rotunda de Alcantarilha, para a construção do referido muro.  

 

Considera-se que o impacte associado, em termos de instabilidade das formações, como 

negativo, direto, local, provável, temporário, imediato, reversível, minimizável (através da 

construção do próprio muro de suporte) de magnitude reduzida e não significativo. 

 

 

Figura 6:1 – Implantação do Muro M6  

 

Sobre os recursos geológicos os impactes serão nulos pois não foram identificados quaisquer 

recursos na área de intervenção. Para evitar impactes em áreas virgens deverão ser obtidos 

os materiais em pedreiras licenciadas e todos os excedentes deverão ser encaminhados 

para aterros de resíduos, igualmente, licenciados. 
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Relativamente a fenómenos de sismicidade, dado o enquadramento geológico-geotécnico 

do Projeto, as únicas atividades suscetíveis de induzir vibrações no terreno poderiam ter a ver 

com: i) a aplicação de metodologias especiais de fundação e/ou escavação – tais como 

cravação de estacas, estacas prancha ou perfuração de estacas moldadas e ii) a 

demolição de estruturas enterradas com recurso a equipamentos mecânicos. Não se 

considera, contudo, que essas atividades, caso venham a ser executadas, possam vir a ter 

quaisquer efeitos sobre a sismicidade da zona e/ou sobre o risco sísmico existente.  

Considera-se assim que o impacte a este nível pode ser considerado como nulo. 

 

De acordo com informação fornecida pelo Projetista não se prevê a necessidade de 

recorrer a explosivos para o desmonte das formações. A este respeito refere-se que, no caso 

de desmonte por explosivos, as vibrações no terreno, a par da onda aérea, da projeção de 

blocos e geração de poeiras, são as principais perturbações normalmente criadas nas áreas 

circundantes, que, se não forem acauteladas, desencadear danos em estruturas na 

proximidade6.  Tendo em consideração a elevada proximidade de algumas casas de 

habitação aos locais em obra, a possibilidade de danos estruturais fica, assim, claramente 

minimizada.  

 

6.3.2 Fase de exploração 

 

De uma forma geral na fase de exploração não será de esperar a ocorrência de impactes 

negativos relevantes na geologia, já que não são expectáveis quaisquer atividades que 

possam interferir, adicionalmente, com as formações geológicas em presença.  

 

Nesta fase faz-se, contudo, referência à possibilidade de desenvolvimento de fenómenos de 

instabilidade de taludes.  

 

Tal como referido anteriormente  prevê-se a execução de uma série de muros de suporte de 

terras, em betão, minimizando o espaço de outra forma ocupado por taludes naturais e, de 

alguma forma, minimizando o desenvolvimento de potenciais fenómenos de instabilidade.  

 

Refere-se, apenas, que a bacia de retenção, a ser construída junto ao limite nordeste do 

empreendimento, pode implicar a exposição de parte dos taludes da atual EN125 a 

                                                      
6 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÕES PROVOCADAS POR DESMONTES COM RECURSO A EXPLOSIVOS, JOSÉ 

PEDRO MOREIRA ANDRADE GOMES, Dissertação submetida para satisfação parcial dos requisitos do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA DE MINAS E GEO-AMBIENTE, ABRIL DE 2016 
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situações de acumulação de águas, podendo potenciar eventuais situações de 

instabilidade de taludes. Contudo, apenas se prevê que tal possa acontecer em situações 

muito pontuais, em caso de precipitação excecional que implique a subida do nível da 

água no interior da bacia de retenção, o que minimiza, por si, o impacte. Considera-se, 

assim, que este impacte pode ser classificado como negativo, indireto, local, pouco 

provável, temporário,  a longo prazo, reversível, minimizável, de magnitude reduzida e não 

significativo. 

 

Não será expectável que a concretização do Projeto, que corresponde à presença física do 

empreendimento, com todas as suas valências, na área de implantação considerada, seja 

responsável por quaisquer efeitos negativos sobre a sismicidade da zona e/ou sobre o risco 

sísmico existente. Com efeito, considera-se que os impactes do empreendimento sobre a 

sismicidade serão nulos, já que não é previsível que as alterações superficiais do meio 

geológico originadas pela concretização e presença física do empreendimento possam ser 

indutoras de um aumento do risco sísmico, no que respeita à criação de condições para 

geração de fenómenos de microssismicidade, que permanecerão idênticas. 

 

6 . 4  SO L O S  E  CA P A C I D A D E  D O  U S O  

6.4.1 Fase de construção 

 

Os solos presentes na área de intervenção pertencem às Classes: “A”, “B” e “Ch”, 

apresentam elevada aptidão agrícola e, de acordo com o Regime Jurídico da RAN, 

deveriam integrar a Reserva Agrícola Nacional (do ponto de vista da figura legal da RAN, 

contudo, estes solos foram desafetados,  passando a área a ser classificada como Espaço 

Industrial). 

 

A construção do empreendimento implicará a perda permanente destes solos 

(correspondendo a uma área global de cerca de 5,3 ha de solos de muito boa qualidade 

agrológica), a que acrescem as alterações que ocorrerão na fase de construção, e 

constituirão um impacte negativo, direto, local, certo, permanente, imediato, irreversível, 

não mitigável de magnitude moderada a elevada e muito significativo. 

 

Nesta fase ocorrerão, ainda, operações de mobilização dos solos que os tornarão mais 

vulneráveis a processos de erosão (hídrica e eólica) o que se traduzirá num impacte 
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negativo direto em termos de perda de solo e também, indiretamente, de afetação do 

meio hídrico e da qualidade do ar. 

 

Adicionalmente, terão lugar nesta fase atividades envolvendo a armazenagem e o 

manuseamento de substâncias perigosas (combustíveis, óleos lubrificantes, tintas, solventes, 

etc.) e outras relacionadas com os estaleiros e a realização das obras que são suscetíveis de 

originar situações de contaminação dos solos, potencialmente agravadas em situações de 

derrames acidentais. 

 

Estes tipos de impactes são considerados negativos, diretos, locais, prováveis, temporários 

imediatos, reversíveis, de magnitude previsivelmente reduzida mas potencialmente 

significativos, apenas parcialmente minimizáveis (são passíveis de prevenção no quadro de 

uma adequada gestão ambiental das obras). 

 

6.4.2 Fase de exploração 

 

Com a conclusão das obras e entrada em exploração do Conjunto Comercial, as 

alterações iniciadas na fase de construção tornar-se-ão definitivas. A presença e 

funcionamento do Posto de Abastecimento de Combustível (PAC) pode constituir uma 

atividade com potencial de contaminação dos solos pelo que poderão ocorrer impactes 

negativos adicionais, embora de magnitude incerta.  

 

Assim, pode dizer-se que o impacte do projeto ao nível dos solos na fase de exploração, 

para as zonas edificadas e infraestruturas serão muito significativos, mantendo a 

classificação que foi dada na fase de construção.  

 

6 . 5  OC U P A Ç Ã O  D O  SO L O  

6.5.1 Fase de construção 

 

Durante a fase de construção serão gerados impactes negativos sobre os solos na área de 

implantação do Conjunto Comercial, via de acesso e infraestruturas, iniciando-se o processo 

de substituição do uso atual pelo uso previsto.  
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Assim, prevê-se que as alterações que ocorrerão na fase de construção constituirão um 

impacte negativo, direto, local, certo, permanente, imediato, irreversível, não mitigável, de 

magnitude reduzida. A situação atual de abandono desta área leva a que o significado 

deste impacte seja atenuado, podendo considerar-se pouco significativo. 

 

6.5.2 Fase de exploração 

 

Com a conclusão das obras e entrada em exploração do Conjunto Comercial, as 

alterações no uso do solo iniciadas na fase de construção tornar-se-ão definitivas.  

 

Assim, pode dizer-se que o impacte do projeto ao nível da ocupação do solo na fase de 

exploração, para as zonas edificadas e infraestruturas serão pouco significativos, , mantendo 

a classificação que foi dada na fase de construção. 

 

6 . 6  R E C U R S O S  H Í D R I C O S  

 

Neste capítulo é efetuada a avaliação dos impactes do Projeto ao nível dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos do ponto de vista quantitativo, designadamente as 

interferências ao nível do escoamento, superficial e subterrâneo e a afetação da 

disponibilidade dos recursos hídricos. 

 

6.6.1 Fase de construção 

6.6.1.1 Impactes sobre a rede de drenagem natural 

 

Durante a fase de construção as operações de desmatação e decapagem, as 

movimentações de terras e a circulação de maquinaria pesada vão alterar a drenagem 

natural dos terrenos, em resultado de alterações fisiográficas e da compactação e 

impermeabilização do solo, com consequentes alterações locais no sistema de escoamento 

superficial e no balanço infiltração/escoamento, aumentando este último.  

 

Poderá, ainda, ocorrer a alteração na velocidade do escoamento afluente às linhas de 

drenagem natural, levando ao aumento da erosão do solo e ao consequente incremento 

do caudal sólido, que poderá, se não forem adotadas medidas preventivas (ver capítulo 7), 
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provocar o assoreamento de infraestruturas de drenagem e/ou das linhas de água 

interferidas, com consequências ao nível do seu escoamento. 

 

Este impacte ao nível do escoamento foi classificado como negativo, direto, local, provável, 

temporário, imediato, reversível, minimizável, de magnitude reduzida, e não significativo. 

 

Como referido no capítulo 5.5.3.1, a área do empreendimento é atravessada por duas linhas 

de água de reduzida expressão no território, correspondendo a linhas de escorrência. A 

linha de água que se desenvolve na zona onde será implantado o Conjunto Comercial (a 

de mais reduzida dimensão) será aterrada com a construção da plataforma de trabalho e 

posterior implantação do edificado.  

 

A segunda linha de água, que se desenvolve na futura zona de implantação da via de 

acesso externo ao empreendimento, será desviada do seu curso natural para 

concretização do projeto de drenagem das águas pluviais. Cabe referir que na zona junto à 

Rotunda de Alcantarilha da EN125  existem duas bocas de saída pluviais pertencentes à 

rede de drenagem da EN125, cujo escoamento é assegurado pela linha de água que será 

desviada no âmbito do presente projeto. 

 

Durante a fase de construção assistir-se-á, assim, a um impacte na drenagem natural, pelas 

alterações ao escoamento que se iniciam com as movimentações de terras e construção 

dos sistemas de drenagem das águas pluviais. Prevê-se que o impacte possa ser classificada 

da seguinte forma: 

� No caso da linha de água a ser aterrada: negativo, direto, local, certo, permanente, 

imediato, irreversível, não mitigável, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

� No caso da linha de água a ser desviada:  negativo, direto, local, certo, temporário, 

imediato, reversível, mitigável, de magnitude reduzida e não significativo. 

 

Durante a fase de obra são indicadas medidas de minimização no capítulo 7 para minimizar 

os efeitos negativos das alterações da drenagem natural durante os trabalhos de 

construção (para assegurar uma continuidade no escoamento natural, especialmente 

relevante se tivermos em consideração o encaminhamento das águas de drenagem pluvial 

deste troço da EN125 para a zona onde se prevê a construção da bacia de retenção e 

desvio d alinha de água). 

 

Refere-se, ainda, o efeito associado ao aumento da superfície impermeabilizada, com 

consequências igualmente para a alteração da drenagem natural , que se inicia  na fase 
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de construção, e que se torna permanente na fase de exploração. Este impacte é avaliado 

na fase de exploração. 

 

6.6.1.2 Impactes sobre a hidrogeologia/recursos hídricos subterrâneos 

 

Na fase de construção do empreendimento,  os impactes sobre a hidrogeologia/recursos 

hídricos subterrâneos estarão relacionados com a interferência direta com formações 

aquíferas, em resultado das escavações necessárias para a formação da plataforma de 

trabalho (à cota 40,0m) e construção do piso abaixo do nível do solo (piso-1 e 

estacionamento), e com a impermeabilização do de terrenos para a construção do 

empreendimento e via de acesso, conduzindo a uma diminuição da recarga do aquífero 

subjacente.  Este segundo impacte será abordado na fase de exploração.  

 

Apresenta-se seguidamente um resumo dos aspetos mais relevantes para a presente 

análise. 

Projeto 

Profundidade das escavações 

Plataforma de implantação do empreendimento à cota 

40. Escavação máxima de cerca de 7-8 m na zona 

noroeste . 

Aspetos dos recursos hídricos subterrâneos 

Profundidade do nível freático e direção do 

escoamento 

Desconhece-se a profundidade do nível freático na 

área de intervenção. Dadas as grandes diferenças de 

nível piezométrico entre os distintos aquíferos pode 

concluir-se que existe uma independência entre os 

aquíferos que constituem esta massa de água 

subterrânea. As captações existentes captam a 

profundidades elevadas, superiores a 20m, 

O escoamento subterrâneo processa-se para sul. 

Captação:  9  

Profundidade:   36m  

Uso : -- 

 

 

Captação: 6  

Profundidade: 71 m 

Uso:  rega agrícola 

Localização; na proximidade da zona de 

implantação da vala para as redes de 

saneamento e abastecimento de água 

exteriores. 
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Não existe informação acerca da profundidade dos níveis freáticos ocorrentes 

especificamente na área de intervenção. Consultou-se o Estudo Geológico e Geotécnico 

do Projeto de Execução da ER 121-1 Alcantarilha/Armação de Pêra, fornecido pela Câmara 

Municipal de Silves, já que o troço inicial deste projeto corresponde, grosso modo, à via de 

acesso externo ao empreendimento. Neste estudo, elaborado em 2005, foram realizados 

vários poços de observação, atingindo profundidades compreendidas entre 1 e 2m.  

 

No capítulo referente á hidrogeologia, o estudo refere que (...) nas zonas dos depósitos 

aluvionares (...) sendo previsível a ocorrência de níveis freáticos elevados a superficiais, pelo 

menos em parte do ano. No entanto, não foram detetados quaisquer níveis freáticos nos 

trabalhos de prospeção efetuados uma vez que os mesmos foram executados em outubro 

de 2005, numa fase de seca prolongada, pelo que os níveis de água estariam a uma 

profundidade bastante mais significativa do que o habitual (...).Parece assim ser de esperar 

níveis freáticos mais elevados na zona das linhas de água, especialmente quando em 

presença de formações aluvionares. 

 

Refere-se, ainda, que, de acordo com a informação consultada do aquífero Ferragudo-

Albufeira, e resumida acima, existirão diferenças piezométricas entre os níveis dentro do 

aquífero, sendo que as captações existentes nas imediações da área de intervenção 

(informação fornecida de APA) captam água a profundidades relativamente elevadas , de 

mais de 20 m. 

 

De acordo com os elementos de Projeto, as escavações a realizar poderão atingir 

profundidades máximas de 7-8m (nomeadamente na zona noroeste), pelo que será 

expectável que possam ocorrer interferências diretas com os níveis freáticos mais superficiais 

e eventuais situações de rebaixamento localizado do nível freático. Durante a fase de 

construção, a interceção de níveis freáticos poderá obrigar à necessidade de 

bombeamento de água acumulada nas escavações para permitir a execução dos 

trabalhos. Na área de intervenção (e na sua proximidade imediata) não foram identificadas 

captações de águas nem quaisquer usos sensíveis, pelo que não se perspetivam efeitos 

negativos relevantes decorrentes dessa atividade. 

 

Um dos problemas com relacionados com atividades de escavação nas imediações de 

captações prende-se com a possibilidade de rebaixamento dos níveis freáticos e, desta 

forma, poderem ocorrer alterações na produtividade das mesmas. As captações de água 

subterrânea que foram identificadas numa maior proximidade da área de intervenção 

correspondem às captações com a referência 6 e 9. Em ambos os caso localizam-se na 
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proximidade da zona onde será implantada a vala para as redes de saneamento e de 

águas de abastecimento, na ligação à rede existente. Considera-se, contudo, que dada a 

previsível reduzida profundidade de escavação que será necessária para a implantação da 

referida vala e a profundidade elevada a que as mesmas captam (36 e 71m), eventuais 

rebaixamentos dos níveis freáticos não deverão atingir as profundidades de captação pelo 

que, desde que salvaguardada a integridade da mesma (capítulo 7) não se perspetivam 

impactes negativos relevantes. 

 

De uma forma geral consideraram-se os impactes sobre os recursos subterrâneos na fase de 

construção como negativos, diretos, locais, prováveis temporários, imediatos, reversíveis, 

minimizáveis, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

6.6.1.3 Impactes na disponibilidade de recursos  

 

Será expectável que a água para os trabalhos de construção seja maioritariamente obtida 

a partir da rede pública mediante contratos de fornecimentos específicos para as obras. De 

salientar que não se preveem atividades ou processos construtivos que sejam tipicamente 

responsáveis por grandes consumos de água. 

 

Considera-se que durante a fase de construção os consumos de água para a obra 

representarão impactes sobre as disponibilidades de recursos hídricos. Este impacte pode ser  

classificado como negativo, direto, local, certo, temporário, imediato, reversível, 

minimizável, de reduzida magnitude e não significativo. 

 

6.6.2 Fase de exploração 

6.6.2.1 Considerações gerais 

 

As alterações previstas decorrentes da edificação dos terrenos abrangidos pelo Conjunto 

Comercial levarão a um aumento da área construída e da área impermeabilizada. Este 

aspeto é suscetível de introduzir impactes negativos na drenagem superficial (recursos 

hídricos superficiais) e nas taxas de infiltração (recursos hídricos subterrâneos) que se 

descrevem nos pontos seguintes. 

 

Referem-se os seguintes aspetos do projeto com interesse para esta análise: 
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Aspeto Quantificação 

Projeto 

Área total do terreno do Conjunto Comercial 41220m2 

Superfície permeável 21052,7 m2 (51% da área do Conjunto Comercial) 

- Áreas relvada se ajardinadas 

- Arruamentos e baías de estacionamento 

(material não impermeabilizante) 

4000m2 

17052,67m2 

Área a ser ocupada com a via de acesso ao 

empreendimento 
3800m2 

Profundidade das escavações 

Plataforma de implantação do empreendimento à cota 

40. Escavação máxima de cerca de 7-8 m na zona 

noroeste . 

Recursos hídricos  

Área da massa de água subterrânea de Ferragudo-

Albufeira 
117,10 km2 

Profundidade do nível freático e direção do 

escoamento 

Desconhece-se a profundidade do nível freático na 

área de intervenção. Dadas as grandes diferenças de 

nível piezométrico entre os distintos aquíferos pode 

concluir-se que existe uma independência entre os 

aquíferos que constituem esta massa de água 

subterrânea. As captações existentes captam a 

profundidades elevadas, superiores a 20m, 

O escoamento subterrâneo processa-se para sul. 

Área da bacia hidrográfica da ribeira da 

Alcantarilha 
206,3 km2 

Localização da captação de água mais próxima da 

área do empreendimento 
280 m 

 

6.6.2.2 Impactes sobre a rede de drenagem natural 

 

Os impactes negativos ao nível da drenagem natural durante a fase de exploração 

prendem-se essencialmente com a concretização do desvio das linhas de água e 

construção das estruturas de regularização para escoamento das águas pluviais e com a 

impermeabilização do solo que determinará um acréscimo do escoamento superficial e o 

consequente aumento dos caudais nas linhas de água a jusante, aspetos que foram 

abordados também na fase de construção, mas que assumem um caráter permanente na 

fase de exploração. 

 

Tal como se referiu anteriormente existem duas linhas de água de cabeceira que se 

desenvolvem na área de implantação do empreendimento que serão intersetadas. Uma 

das linhas de água atravessa o terreno no sentido noroeste-sudeste. A outra linha de água 
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desenvolve-se ao longo da EN 125 fletindo para sul junto à rotunda da N125 desenvolvendo-

se depois para sul na zona onde está prevista a construção da via de acesso ao 

empreendimento.  

 

Na figura seguinte pode visualizar-se as linhas de água existentes na área de implantação 

do empreendimento bem como as intervenções previstas para regularização da drenagem 

pluvial. 

 

 

Figura 6:2 –Drenagem atual e intervenções previstas para regularização da drenagem pluvial 

 

O projeto de drenagem do empreendimento prevê o desvio da linha de água que 

atravessa a propriedade através de uma valeta de plataforma que contorna o terreno por 

oeste na direção Norte acompanhando a topografia do terreno natural indo confluir com a 

linha de água que se desenvolve a Norte do empreendimento ao longo da N125. 
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A recolha das águas associadas à área de drenagem da linha de água que se desenvolve 

ao longo da EN125 juntamente com as águas provenientes da linha de água desviada será 

efetuada através de uma valeta que irá recolher todas estas águas pluviais descarregando-

as numa bacia de retenção a localizar entre a Rotunda de Alcantarilha e o Conjunto 

Comercial, destinando-se à regularização do escoamento pluvial. Para esta bacia confluem 

ainda as águas pluviais provenientes das duas passagens hidráulicas localizadas sob a 

rotunda. 

 

Na berma do lado esquerdo da via de acesso ao empreendimento está prevista uma 

valeta de plataforma, que permitirá dar continuidade à valeta de plataforma existente na 

rotunda de Alcantarilha, e assim escoar as águas acumuladas nessa rotunda.  

 

Esta valeta irá também escoar as águas superficiais da via de acesso e as águas que não se  

infiltrem no terreno natural. A valeta será executada nos pontos mais baixos dos taludes 

existentes e taludes formados pela execução da nova via de acesso (de acordo com a 

figura anterior). 

 

Na berma do lado poente da via de acesso ao empreendimento, será executada uma 

rede de coletores em manilhas de betão. Esta rede terá a função de drenar as águas 

pluviais não infiltradas na bacia de retenção, para além das águas pluviais recolhidas no 

Conjunto Comercial e na valeta da berma do lado nascente da via de acesso dando 

continuidade à linha de água existente. A rede será interrompida no ponto de ligação das 

referidas descargas estando prevista uma zona de dissipação de energia acumulada e 

infiltração de águas pluviais. A partir dessa zona de dissipação de energia será executado 

um coletor em manilhas de betão armado sob a via de acesso que irá descarregar as 

águas pluviais no terreno natural, na continuidade da linha de água, estando previsto um 

dissipador de energia para minimizar a erosão no terreno natural. 

 

A este respeito refere-se que o desvio e regularização das linhas de água deverá ter o 

parecer da ARH Algarve. 

 

Com base no estudo hidrológico elaborado no âmbito do projeto foram dimensionadas as 

infraestruturas de drenagem das águas pluviais de forma a garantir o escoamento dos 

caudais afluentes para uma chuvada com um período de retorno de 100 anos. 
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O caudal de ponta na secção mais a jusante do sistema de drenagem foi determinado 

tendo em conta o valor dos caudais descarregados pelas bocas de saída, associadas às 

PHs sob a EN125:  

� Boca de saída 1: 0,78 m3/s (diâmetro da boca de 1,50m)  

� Boca de saída 2: 0,93 m3/s (diâmetro da boca de 1,50m)  

 

Os caudais provenientes das valetas de plataforma:  

� Valeta da berma esquerda da ER125.11: 0,09678 m3/s  

� Valeta paralela à EN125: 0,14302 m3/s  

 

Os caudais provenientes do Conjunto Comercial (coberturas e zonas de passeios, 

estacionamento e arruamentos):  

� Caudal de cálculo: 1,01881 m3/s 

 

O caudal de ponta para um período de retorno de 100 anos perfaz assim 2,97 m3/s. 

 

O dimensionamento dos coletores foi efetuado através da fórmula de Manning tendo-se 

concluído ser suficiente um coletor com um diâmetro de 1,5 metros. 

 

O Projeto do Conjunto Comercial terá, assim, um impacte na drenagem natural associado 

ao desvio e artificialização do regime de escoamento natural. No entanto o projeto de 

drenagem permite assegurar com folga a drenagem dos caudais afluentes para um 

período de retorno de 100 anos. Os órgãos previstos de dissipação de energia permitem 

minimizar a erosão dos solos e promover a infiltração das águas pluviais. 

 

Note-se porém que a descarga das águas pluviais na prevista zona de dissipação de 

energia é efetuada junto ao talude do futuro acesso ao empreendimento devendo ser 

assegurada que não seja afetada a sua estabilidade, designadamente através do seu 

revestimento. A mesma situação ocorre na bacia de infiltração que está prevista ser 

construída junto ao taluda da rotunda de Alcantarilha. 

 

Conclui-se assim que o projeto terá um impacte negativo, direto, local, certo, permanente, 

imediato, irreversível ao nível da drenagem natural, de média magnitude no que respeita à 

artificialização do regime de escoamento natural sendo no entanto considerado pouco 

significativo uma vez que serão garantidos os caudais afluentes contando com a 

impermeabilização dos solos. Regista-se contudo ser necessária a adoção de medidas no 

senti de assegurar a estabilidade de taludes nos locais anteriormente referidos. 
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No que respeita à impermeabilização dos solos verifica-se que o Conjunto Comercial irá 

ocupar uma área total de 41220 m2 a que acresce uma área de cerca de 7110 m2 a ser 

ocupada pela via de acesso externo ao empreendimento. No que respeita à área do 

Conjunto Comercial, cerca de 51% da área pode ser considerada como não impermeável 

a área correspondente às áreas verdes e ajardinadas e aos espaços de estacionamento e 

arruamentos (parcialmente permeáveis). Dos 7110 m2 do acesso externo ao 

empreendimento, 3800 m2 serão impermeáveis (pavimento). 

 

Assim sendo, a concretização do Conjunto Comercial Quintas do Rogel – Alcantarilha 

implicará a impermeabilização total de uma área de cerca de 23967.3 m2, com efeitos 

negativos na drenagem natural, aumentando a afluência de águas pluviais ao sistema de 

drenagem. Verifica-se no entanto que esta área a ser impermeabilizada representará 

apenas cerca de 0,001% da área total da bacia hidrográfica da ribeira de Alcantarilha 

(206,3 km2). 

 

O impacte será negativo, direto, local, certo, permanente e imediato, ao nível da drenagem 

natural, sendo no entanto de reduzida magnitude não sendo por isso considerado pouco 

significativo. 

 

6.6.2.3 Impactes sobre a hidrogeologia/recursos hídricos subterrâneos 

 

Os potenciais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos durante a fase de exploração 

estarão relacionados, essencialmente, com a concretização da impermeabilização dos 

solos provocadas pela presença física do empreendimento e via de acesso, e consequentes 

alterações nas condições e/ou taxas de recarga do aquífero, que se iniciaram na fase de 

construção, e se tornam permanentes nesta fase. Esta impermeabilização constitui-se como 

um impacte negativo, já que determina a ausência de infiltração imediata no terreno de 

uma parte da precipitação e, consequentemente, a diminuição das taxas de alimentação 

das massas de água subterrâneas subjacentes.  

 

A importância deste impacte depende da dimensão das áreas a impermeabilizar e das 

características das formações onde as componentes do Projeto se implantarão, no que se 

refere à produtividade dos aquíferos e às condições de permeabilidade do meio.   
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Tal como referido na Caracterização do Ambiente Afetado a área de intervenção localiza-

se na massa de água subterrânea de Ferragudo-Albufeira, que corresponde a uma massa 

de água subterrânea multiaquífero, cobrindo uma área de 117,7 km2.  

 

Tendo em consideração os elementos de projeto constata-se que a proporção entre a área 

total a impermeabilizar pelo Conjunto Comercial + via de acesso (cerca de 2,4 ha), e a área 

da massa de água subterrânea, da ordem dos 117.700 ha, é da ordem dos 0,002%, sendo 

uma área muito reduzida no contexto do sistema aquífero que não afetará a continuidade 

da recarga do aquífero.  

 

Na perspetiva da recarga do aquífero não se considera, assim, que a esta alteração seja 

relevante. O impacte será negativo, indireto, local, certo, permanente, de longo prazo, 

irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo (do ponto de vista geral, a 

concretização do projeto não afetará significativamente a recarga do aquífero). Por outro 

lado a prevista bacia de retenção e infiltração irá promover a infiltração das águas pluviais 

afluentes minimizando, parcialmente, os impactes negativos associados à 

impermeabilização dos solos e subsequente diminuição da infiltração. 

 

Também não será expectável que a impermeabilização do terreno determinada pelo 

Projeto, e acima descrita, possa vir a comprometer a produtividade das captações 

existentes nas imediações (situando-se a mais próxima a cerca de 280 metros), 

considerando-se que a este nível o impacte pode ser considerado nulo. 

 

6.6.2.4 Impactes na disponibilidade de recursos 

 

A água de abastecimento ao empreendimento e a água para o sistema de rega será 

proveniente da rede pública municipal. A origem desta água é o sistema das albufeiras das 

barragens de Funcho, Arade e Odelouca.  

 

Tal como referido na descrição do projeto (capítulo 4.9.4 – Infraestruturas) para efeitos da 

estimativa do consumo de água ao Conjunto Comercial considerou-se no Projeto um valor 

de 30 L/m2/dia para toda a área de pavimento interior de todas as lojas. Considerando as 

áreas úteis locáveis totais de 15569,2m2, tem-se uma estimativa de consumo diário de água 

de 467076L/dia (467,076m3/dia), ou seja, um valor da ordem dos 170.482,740m3/ano.  
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Segundo os dados constantes do site da empresa Águas do Algarve, o consumo anual de 

água no concelho de Silves em 2015 foi de 7,94% da água fornecida à região do Algarve 

(68.463.071m3), correspondendo a um volume de cerca de 5.439.390,1m3. 

 

De acordo com estas estimativas o consumo de água no Conjunto Comercial poderá 

representar cerca de 3,13% do consumo anual de água no município de Silves. Sendo o 

consumo de água total previsto relativamente reduzido no contexto do município, 

classificou-se o impacte da exploração do Projeto sobre as disponibilidades hídricas do 

concelho e da região, como negativo, direto, de escala regional, certo, permanente, a 

longo prazo,  reversível, minimizável, de  magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

No capítulo 7 apresentam-se as medidas de minimização consideradas relevantes para a 

minimização dos impactes. 

 

6 . 7  EC O L O G I A  

6.7.1 Abordagem metodológica 

 

A avaliação dos impactes do Projeto sobre os sistemas ecológicos foi feita de acordo com 

oito critérios referido no capítulo 6.1  (natureza, efeito, escala geográfica, probabilidade de 

ocorrência, duração, ocorrência no tempo, e reversibilidade e probabilidade de 

minimização, magnitude e significância) dos quais resulta a classificação global do impacte.  

 

Para determinar a magnitude e significância dos impactes analisou-se a diversidade e a 

raridade das formações vegetais e das espécies, vegetais e animais, que ocorrem na área 

de afetação do empreendimento, assim como outra informação relevante obtida na 

caracterização da situação de referência. 

A classificação da magnitude tem em conta a seguinte escala: 

� Magnitude elevada: Quando o impacte afeta uma proporção elevada da área do 

Habitat ou da população. 

� Magnitude média: Quando o impacte afeta uma proporção média da área do 

Habitat ou da população. 

� Magnitude reduzida: Quando o impacte afeta uma proporção reduzida da área do 

Habitat ou da população. 
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A avaliação da significância dos impactes do Projeto sobre a Ecologia teve em conta a 

seguinte escala: 

� Muito significativo: Quando há uma elevada afetação de Habitats ou espécies da 

flora ou fauna reconhecidamente raros; ou incluídos nos anexos A-I, B-I, B-II, B-IV ou B-

V do Decreto-Lei nº 140/99 e classificados como prioritários. 

� Moderadamente significativo: Quando há uma elevada afetação de Habitats ou 

espécies da flora ou fauna incluídos nos anexos A-I, B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei 

nº 140/99, mas não classificados como prioritários nem considerados raros ou 

ameaçados em território nacional. 

� Pouco significativo: Quando o impacte não afete, ou a afetação seja reduzida, 

Habitats ou espécies raros ou constantes dos referidos anexos ou afeta apenas 

Habitats muito comuns. 

 

6.7.2 Flora e vegetação 

6.7.2.1 Fase de construção 

 

No que respeita à instalação e Atividade do estaleiro, necessário à implementação do 

Projeto, este ainda não tem local definido, devendo, no entanto, ser localizado dentro da 

área de estudo. As ações decorrentes da presença e movimentação de maquinaria 

afetarão indiretamente a vegetação, sobretudo pela emissão de poeiras – que podem 

diminuir a eficácia fotossintética, com consequências no normal desenvolvimento das 

plantas – e pelo eventual derrame de agentes poluentes. Este será um impacte negativo, 

direto, local, provável, temporário, imediato, reversível e minimizável, de magnitude 

reduzida e pouco significativo. 

 

Ainda no que diz respeito aos trabalhos preparatórios, a desmatação e limpeza dos terrenos 

na área de Projeto, resultará na destruição direta da flora e vegetação nestes locais. 

Considerou-se este impacte como negativo, direto, local, provável, temporário, imediato, 

irreversível e não minimizável, de magnitude reduzida.  Como as formações presentes não 

apresentam valor de conservação, este será um impacte pouco significativo. 

 

A fase de construção do Conjunto Comercial terá um impacte negativo na flora e 

vegetação, decorrente, essencialmente, da presença e movimentação de maquinaria, o 

que afetará indiretamente a vegetação, pela compactação do solo, emissão de poeiras e 

pelo eventual derrame de agentes poluentes.  
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Considerando que não serão afetadas quaisquer populações ou comunidades vegetais 

com valor de conservação, prevê-se que esta ação tenha um impacte negativo, direto, 

local, certo, temporário, imediato, irreversível e não minimizável, de magnitude reduzida.  

Como as formações presentes não apresentam valor de conservação, este será um 

impacte pouco significativo. 

 

6.7.2.2 Fase de exploração 

 

A presença e funcionamento do Conjunto Comercial terá um impacte nulo na flora e 

vegetação, uma vez que não ocorrerá qualquer afetação de áreas naturais durante a fase 

de exploração. 

 

6.7.3 Fauna 

6.7.3.1 Fase de construção 

 

De uma forma geral  os impactes anteriormente descritos sobre a flora e vegetação terão 

também efeitos negativos sobre a fauna. 

 

Os principais impactes da fase de construção sobre a fauna prendem-se com: 

 

� Perturbação das comunidades faunísticas 

 

Este impacte deverá ocorrer na zona de intervenção sujeita à circulação de máquinas, 

veículos e pessoas, o que implica que se fará sentir em toda a área de intervenção e sua 

envolvente próxima. De entre as espécies que ocorrem na área de estudo as aves e os 

mamíferos deverão ser as mais afetadas.  

 

Este impacte pode ser considerado negativo, direto, local, provável, temporário, 

imediato, reversível e minimizável, de magnitude reduzida a média e pouco significativo, 

sendo de supor que a generalidade das espécies encontre refúgio e/ ou locais de 

alimentação na envolvente à zona intervencionada durante o período em que 

decorrerem os trabalhos.  
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� Perda de habitat 

 

A perda de habitat resulta da remoção do coberto vegetal que será total, uma vez que 

praticamente a totalidade do espaço em apreciação será ocupado pelo 

empreendimento. Trata-se igualmente de um impacte que afeta a generalidade das 

espécies, sendo que as espécies que ocorrem na área de estudo têm um valor de 

conservação relativamente reduzido. Genericamente o impacte é considerado como 

negativo, direto, local, certo, permanente imediato, irreversível e não minimizável, de 

magnitude reduzida e pouco significativo.  

 

6.7.3.2 Fase de exploração 

 

A presença e funcionamento do Conjunto Comercial terá um impacte reduzido na fauna, 

estando reduzido à perturbação da fauna que ocorrerá na zona envolvente, em resultado 

da circulação de viaturas dos utilizadores do Outlet e da presença de iluminação na área 

construída e respetivos acessos. 

 

6 . 8  Q U A L I D A D E  D A  ÁG U A  

6.8.1 Abordagem metodológica 

 

De uma forma geral considerou-se que os impactes negativos que possam ser gerados 

sobre a qualidade da água, do ar ou do ambiente sonoro são significativos se ocorrer 

violação de critérios ou padrões de qualidade legalmente estabelecidos, sendo muito 

significativos caso essa violação determine um considerável afastamento dos padrões 

estabelecidos, se a extensão das regiões afetadas for importante ou ainda se se verificarem 

durante um período temporal alargado. 

 

6.8.2 Fase de construção 

 

De uma forma geral os principais impactes na qualidade das águas durante a fase de 

construção do Projeto poderão resultar, essencialmente, das seguintes atividades: 

� Operação do estaleiro; 
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� Desmatação e movimentação de terras com aterros e escavações para execução de 

fundações e modelação do terreno; 

� Construção dos edifícios e infraestruturas (operações de betonagem, pintura, etc) e 

intervenção na linha de água; 

� Operação da maquinaria em geral para a execução da obra. 

 

Durante a fase de construção uma das potenciais interferências sobre a qualidade da água 

está relacionada com a operação do estaleiro. As atividades de estaleiro, envolvendo 

designadamente a armazenagem e o manuseamento de substâncias perigosas 

(combustíveis, óleos lubrificantes, solventes, etc.), a produção e manuseamento de resíduos, 

a lavagem de viaturas, eventuais operações de manutenção de máquinas, apresentam 

potencial para gerar águas contaminadas com hidrocarbonetos, metais pesados e sólidos 

em suspensão, com potencial para a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

Ainda ao nível dos estaleiros, as instalações sanitárias temporárias serão responsáveis pela 

produção de águas residuais domésticas, que deverão ser devidamente encaminhadas 

(capítulo 7) para não originarem impactes negativos. 

 

Durante a fase de construção, poderão, ainda, ocorrer eventuais situações de emergência 

ambiental, associadas as derrame acidental de substâncias perigosas para o solo, 

designadamente gasóleo, gasolina, óleo hidráulico e óleo lubrificante. Estas situações 

podem ser originadas acidentalmente, como por exemplo a rutura de um tubo hidráulico 

de uma máquina, ou erros/negligência humana, p.e. deficiente manuseamento de 

substâncias perigosas. Um derrame de substâncias perigosas que se infiltre no solo e seja 

suscetível de contaminar o aquífero poderá constituir um impacte negativo significativo se 

não for devidamente controlado, com um Caráter temporal que não se cinge apenas à 

duração da obra mas poderá permanecer após a sua conclusão. 

 

A construção do empreendimento irá utilizar quantidades importantes de betão pronto e 

argamassas de cimento, bem como tintas, mástiques, colas, etc.. As operações de 

betonagem, a aplicação de argamassa e a aplicação de tintas constituem operações 

suscetíveis de provocar impactes na qualidade das águas de drenagem superficial e águas 

subterrâneas se não forem tidos os cuidados necessário.  Designadamente a recolha dos 

resíduos produzidos e os cuidados necessários na manipulação dos materiais (betão, 

cimento, tinta) de modo a evitar o seu derrame ou proceder à sua recolha no caso de se 

verificar a ocorrência de derrames que possam ser arrastados pelas águas pluviais e/ou 

contaminar as águas subterrâneas. 
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A vulnerabilidade /permeabilidade das formações geológicas é um fator que determina a 

maior ou menor sensibilidade das formações à contaminação. A informação disponível (e 

apresentada no capitulo 5) diz respeito à carta da Vulnerabilidade da Região do Algarve, 

classificada de acordo com os índices EPNA e DRASTIC, onde a área de intervenção 

aparece referenciada com vulnerabilidade intermédia a alta.  

 

Estes impactes sobre a qualidade da água foram classificados como negativos, diretos, 

locais, pouco prováveis, temporários, imediatos, reversíveis e minimizáveis, de magnitude 

moderada e pouco significativos.  

 

Com efeito, considera-se que a seleção adequada do local de estaleiro e a 

recomendação de adoção de um conjunto de medidas de minimização de caráter 

preventivo (relacionadas com a armazenagem e manuseamento de substâncias perigosas, 

operações de manutenção de máquinas que não possam deixar de ser efetuadas no 

estaleiro e manuseamento e armazenagem de resíduos) permitirá, em grande medida, 

prevenir a ocorrência de impactes negativos significativos (ver capítulo 7). No capítulo 7 

propõe-se, ainda, a implementação de um Plano de Emergência Ambiental, no âmbito do 

Acompanhamento Ambiental da obra, que permitirá, em grande medida, prevenir a 

ocorrência de impactes negativos significativos. Considera-se que este conjunto de medidas 

será relevante para minimizar os impactes atrás identificados. 

 

Os trabalhos de desmatação, movimentação de terras e modelação do terreno terão 

como consequência a exposição dos solos aos fatores erosivos, resultando num aumento do 

caudal sólido transportado pelas águas pluviais e no consequente acréscimo da 

concentração de sólidos em suspensão nas águas de drenagem superficial, sobretudo em 

condições de elevada precipitação. O eventual aumento da concentração de sólidos em 

suspensão nas águas superficiais constitui um potencial impacte negativo na qualidade das 

águas, direto, local, provável, temporário, imediato, reversível, e parcialmente minimizável, 

de magnitude reduzida, e pouco significativo (a sensibilidade da zona é reduzida). 

 

Em capítulo próprio são recomendadas medidas de minimização de impactes na qualidade 

da água durante a fase de construção que, sendo implementadas permitirão considerar 

que não se verificarão impactes negativos significativos. 
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6.8.3 Fase de exploração 

 

Do ponto de vista da qualidade das águas os potenciais impactes negativos associados ao 

empreendimento resultarão do seu normal funcionamento e incluirão: 

� Produção de águas residuais domésticas. 

� Produção de águas de escorrência, originadas pela queda de precipitação sobre as 

zonas de estacionamento e vias de circulação interna, coberturas e espaços verdes, às 

quais está normalmente associada a presença de poluentes. 

 

6.8.3.1 Águas Residuais Domésticas 

 

As águas residuais geradas no Conjunto Comercial serão, essencialmente, águas residuais 

domésticas das instalações sanitárias dos vários espaços comerciais e das atividades de 

restauração, que são equivalentes a águas residuais domésticas. Como referido no capítulo 

5 - Descrição e Caracterização do Projeto, estas águas serão drenadas para a rede pública 

existente, através de ligação à rede local a construir pelo Proponente,  e encaminhadas 

para a ETAR de Albufeira Poente para tratamento final.  

 

Para efeitos de estimativa do volume de águas residuais domésticas suscetíveis de virem a 

ser produzidas no Conjunto Comercial considerou-se que cerca de 90% do consumo de 

água previsto afluirá à rede de saneamento (como água residual doméstica). Tendo sido 

estimado um consumo anual de água de abastecimento de 170.482,74 m3, considerou-se, 

então, que será produzido um volume anual médio de cerca de 153.434,5 m3 de águas 

residuais domésticas.  

 

De acordo com a informação constante do site da empresa Águas do Algarve, a ETAR de 

Albufeira Poente foi dimensionada para servir no horizonte de projeto 133.900 habitantes 

equivalentes, correspondendo ao caudal médio diário de 28.119 m3/dia, correspondendo 

sensivelmente a 1.0263.435 m3/ano. Estima-se, assim, que a contribuição do presente projeto 

no que à produção de águas  residuais diz respeito representará cerca de 1,5% do caudal 

anual que pode afluir à ETAR 

 

Considera-se que os impactes do Projeto durante a fase de exploração ao nível das águas 

residuais serão negativos, diretos, de escala regional, certos, permanentes, fazendo-se sentir 

a médio/longo prazo, reversíveis, potencialmente minimizáveis, de magnitude reduzida e 

considerados pouco significativos. Com efeito, não só estes efluentes serão conduzidos a um 
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tratamento adequado, como as quantidades envolvidas serão facilmente processadas na 

ETAR, não se perspetivando impactes adicionais no seu funcionamento e/ou capacidade 

de tratamento. 

 

6.8.3.2 Águas Pluviais - Poluição difusa 

 

Tal como se referiu no capítulo 4 - Descrição e Caracterização do Projeto, as águas pluviais 

recolhidas no sistema de drenagem concebido para o empreendimento serão conduzidas 

através de valetas e coletores e descarregadas no meio natural na continuidade da linha 

de água que será intercetada e via de acesso, a Sul da rotunda desaguando mais a jusante 

num afluente da ribeira de Alcantarilha. 

 

A sub-bacia hidrográfica correspondente à área de drenagem a montante do ponto de 

descarga, como descrito anteriormente, tem uma área de cerca de 27 ha. A ocupação do 

solo da bacia inclui um troço da N125, a rotunda do nó de acesso à A22 e parte dos ramos 

de acesso ao nó. A maior parte da área da bacia consiste em áreas de pomar 

abandonadas com um coberto arbóreo disperso e zonas de mato. 

 

Em termos de descargas difusas diretas nas massas de água onde se localiza o 

empreendimento em análise, suscetíveis de contribuírem para a degradação da qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas, há apenas a referir as escorrências e infiltração de 

águas pluviais provenientes das áreas de estacionamento automóvel, vias internas, áreas 

verdes, posto de abastecimento de combustíveis e coberturas dos edifícios, já que não se 

prevê a instalação de usos ou atividades relevantes do ponto de vista de contaminação do 

meio hídrico. 

 

A queda de precipitação e o subsequente escoamento superficial serão responsáveis pelo 

arraste dos poluentes que se encontrem acumulados ao nível dos pavimentos e outras 

superfícies na área do empreendimento. Entre os poluentes mais comuns presentes em 

águas pluviais provenientes de áreas comerciais e parques de estacionamento encontram-

se os sólidos suspensos totais, os metais pesados (zinco, cobre, chumbo, ferro, níquel, 

crómio), nutrientes (azoto e fósforo), óleos e gorduras, hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (HAP), e matéria orgânica. 

 

Os poluentes terão origem nos veículos automóveis, designadamente nos produtos da 

combustão dos veículos, em perdas de lubrificantes pelos veículos, na degradação dos 
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pneus, desprendimento de partículas dos travões e produtos da corrosão e desgaste natural 

dos veículos.  

 

A degradação do material do pavimento e a corrosão de equipamentos instalados no 

exterior constitui igualmente uma fonte de acumulação de poluentes. Outras fontes 

igualmente importantes são a deposição de poluentes transportados pela atmosfera, por 

vezes de zonas distantes, que está naturalmente dependente dos níveis de poluição 

atmosférica e da tipologia de ocupação do solo na envolvente. A manutenção das áreas 

verdes, a própria presença e circulação de pessoas e animais de estimação contribuem 

para a carga poluente acumulada. 

 

Em relação ao posto de abastecimento de combustíveis (PAC) salienta-se a acumulação 

de hidrocarbonetos na zona de abastecimento e zona de enchimento. As águas pluviais e 

de lavagem dessas zonas são recolhidas por caleiras e conduzidas e conduzidas a um 

separador de hidrocarbonetos. 

 

Entre os principais fatores que condicionam a carga poluente presente nas águas de 

drenagem pluvial e a concentração de poluentes, encontram-se a intensidade e duração 

da precipitação, a frequência de ocorrência de precipitação, a duração do período em 

que não se verifica a ocorrência de precipitação, a percentagem de impermeabilização 

da área de drenagem e as características dos próprios poluentes. Todos estes fatores 

contribuem para que se assista a uma grande variabilidade, quer espacial, quer temporal, 

na qualidade das águas de escorrência com origem em áreas comerciais/urbanas, rodovias 

ou parques de estacionamento. 

 

Os impactes devido às escorrências de águas pluviais caracterizam-se, assim, pela sua 

duração e pela sua sazonalidade, i.e. apenas quando ocorre precipitação. As situações 

mais críticas correspondem às águas pluviais decorrentes de uma situação de precipitação 

após um longo intervalo de tempo em que não se registou precipitação. 

 

Como exemplo dessa variabilidade, apresentam-se, no Quadro 6:4 valores médios de 

concentração de poluentes em águas de drenagem pluvial, dando-se exemplos de águas 

de escorrência de estradas, águas de escorrência de áreas urbanas e águas de escorrência 

de parque de estacionamento automóvel obtidos em diversos estudos que envolveram a 

caracterização das águas de escorrência e a análise desta problemática. 
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Quadro 6:4 – Valores ilustrativos da qualidade das águas de drenagem de áreas urbanas, parque de 

estacionamento e autoestradas 

Local 

Áreas Urbanas (Fuchs et al. 2004) 

Áreas Urbanas 

(Mitchell 2001) 

Parques de 

estacionamento e 

áreas comerciais 

(Tiefenthaler et 

al., 2001; Schluter 

e Jefferies, 2001;  

Lundy et al., 2012) 

Auto-estradas (Barbosa et al., 2011) 

Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 

75 
A22 (2009) 

A2 

(2002/3) 
A1 (2009) 

SST 

(mg/l) 
74 141 279,7 32 – 190 7,8 – 270 2,5 – 220,0 1,1 – 13,3 0,3 – 350,0 

CQO (mg/l) 51 81 113,3 55,4 – 138,3 - 6,3 – 226,0 - 14,4 – 330,0 

CBO5 (mg/l) 8 13 20 - 5 - 22 - - - 

N total (mg/l) 2,1 2,36 5,8 1,50 – 3,40 0,41 – 2,54 - - - 

P total (mg/l) 0,24 0,42 0,70 0,22 – 0,66 0,04 – 0,53 - - - 

Zn (µg/l) 128 275 502 145,2 – 453,1 <1 – 700 44 - 464 31 – 343 0 - 834 

Cu (µg/l) 28 48 110 22,3 – 117,1 <1 – 205 9 - 46 <5 - 45 0 - 51 

Pb (µg/l) 46 118 239 71,4 – 241,7 <1 – 41 9 - 49 <5 – 9 2 - 58 

Hidrocarbonetos 

(mg/l) 
- - - - <0,1 – 3,3 - - - 

Óleos e 

gorduras (mg/l) 
- - - 1,2 – 14,9 - 0,3 – 3,9 <0,1 – 6,6 0 – 16,0 

PAHs (µg/l) - - - - 52,9 - 140 - <0,03 - 

 

Os valores apresentados nos diversos estudos realizados correspondem, normalmente, a 

valores de concentração médios por evento de precipitação (CME), que corresponde à 

carga poluente do evento dividida pelo volume de precipitação do evento. 

 

Para além da variação da concentração de poluentes entre diferentes eventos verifica-se a 

variação da concentração de poluentes dentro de um mesmo evento, registando-se 

maiores concentrações ou quantidades de poluentes transportadas no início do evento, 

definido como primeiro fluxo. Cerca de 90% dos poluentes são transportados nos primeiros 13 

mm de uma chuvada (Barbosa, 2013). 

 

Os impactes mais agudos devido às águas pluviais caracterizam-se pela sua duração, 

apenas enquanto ocorre a precipitação, sobretudo o primeiro fluxo, e pela sua 

sazonalidade, apenas quando ocorre precipitação. As situações mais críticas correspondem 

às águas pluviais decorrentes de uma situação de precipitação após um longo intervalo de 

tempo em que não se registou precipitação. Não obstante, os potenciais impactes na 
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qualidade das águas resultam igualmente da poluição crónica associada à escorrência de 

águas pluviais. 

 

Para a avaliação dos potenciais impactes do projeto associados às escorrências de águas 

pluviais foi efetuada a previsão da carga e concentração dos poluentes indicadores de 

poluição em águas de drenagem de áreas urbanas, designadamente sólidos totais em 

suspensão (SST), carência bioquímica de oxigénio (CBO5), carência química de oxigénio 

(CQO), azoto (N), fósforo (P), zinco (Zn), cobre (Cu), chumbo (Pb) e hidrocarbonetos.  

 

A previsão da concentração de poluentes nas águas de drenagem da área do 

empreendimento foi efetuada recorrendo ao modelo StormTac desenvolvido pela StormTac 

Corporation em parceria com a Sweco Environment e a EcoSense International. Trata-se de 

um modelo para o estudo da qualidade da água de drenagem em bacias hidrográficas 

que funciona num sistema modular, incorporando um módulo de cálculo dos escoamentos 

(função de séries de precipitação e tipologia de ocupação do solo), um módulo para 

determinação da carga poluente afluente ao meio recetor que se pretende estudar 

(função da tipologia de ocupação do solo) e um módulo para avaliação da necessidade 

de sistemas de tratamento de águas pluviais permitindo o seu posterior dimensionamento.  

 

O modelo efetua o cálculo da carga poluente e da concentração de poluentes nas águas 

de drenagem com base numa base de dados contendo valores de concentração em 

águas de drenagem pluvial obtidos em diversos estudos para diversas tipologias de 

ocupação do solo.  

 

Na modelação da qualidade das águas de escorrência da área do empreendimento em 

análise foram consideradas as áreas correspondentes às áreas da cobertura dos edifícios, 

áreas de estacionamento, vias de circulação e acesso, áreas verdes e posto de 

abastecimento de combustíveis. 

 

Com base na tipologia e quantificação das áreas de ocupação do solo previstas, foram 

calculadas as cargas poluentes e os valores de concentração dos poluentes nas águas de 

drenagem. Os valores calculados correspondem a um valor médio das CME podendo os 

valores variar em cerca de 50%, dada a variabilidade de fatores que condicionam a carga 

poluente presente nas águas de drenagem pluvial como referido anteriormente. Para o 

cálculo da carga poluente foram considerados os valores de precipitação média anual da 

estação meteorológica de Faro. Os valores calculados contemplam as escorrências das 

coberturas dos edifícios e espaços verdes cujo contributo para a carga poluente é inferior 
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ao contributo das áreas de estacionamento, vias e posto de combustível, resultando num 

efeito de diluição.  

 

No Quadro 6:5 apresentam-se os valores médios de CME calculados para as águas pluviais 

geradas na área do empreendimento bem como a carga poluente anual. 

 

Quadro 6:5 – Previsão de concentrações médias por evento (CME) médias expectáveis nas águas 

pluviais e carga poluente anual 

Poluentes 
Valores de CME 

médias 

Carga poluente 

(Kg/ano) 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 73,6 996 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) 86,2 1167 

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l) 7,3 99,8 

Fósforo Total (mg/l) 0,1 1,4 

Azoto Total (mg/l) 1,6 21 

Zinco (Zn) (µg/l) 130 1,8 

Cobre (Cu) (µg/l) 26,4 0,4 

Chumbo (Pb) (µg/l) 14,9 0,2 

Níquel (Ni) (µg/l) 4,5 0,1 

Hidrocarbonetos (mg/l) 0,5 6,9 

 

A análise dos valores de concentração previstos apresentados no quadro anterior permite 

verificar que os valores de concentração se encontram dentro da gama dos valores obtidos 

nos diversos estudos apresentados.  

 

A comparação com as normas de qualidade utilizadas na avaliação do estado químico das 

massas de água no âmbito do PGRH estabelecidas na Diretiva 2013/39/UE, de 12 de agosto 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 218/2015 de 7 de outubro relativamente ao chumbo e níquel, 

os poluentes considerados na simulação efetuada que consta da lista das substâncias 

prioritárias no domínio da qualidade da água, permite constatar que o valor médio de CME 

simulado se situa abaixo da NQA (Norma de Qualidade da Água) expressa em 

concentração máxima admissível (NQA-CMA) estabelecida para águas de superfície 

interiores e outras águas de superfície (Quadro 6:6). 
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Quadro 6:6 – Normas de qualidade consideradas para a avaliação de impactes 

Poluentes 

NQA-CMA 

Decreto-Lei n.º 

218/2015 

Decreto-Lei 236/98 

Águas de superfície 

interiores e outras 

águas de superfície 

ANEXO XXI 

Objetivos ambientais 

de qualidade 

mínima para as 

águas superficiais 

ANEXO XVIII 

Valores limite de 

emissão (VLE) na 

descarga de 

águas residuais 

ANEXO XVI 

Qualidade das 

águas 

destinadas à 

rega 

Sólidos suspensos totais 

(mg/l) 
- - 60 60 

Carência Química de 

Oxigénio (mg/l) 
- - 150 -- 

Carência Bioquímica de 

Oxigénio (mg/l) 
- 5 40  

Fósforo Total (mg/l) 

- 1 

10 

3 (em águas que 

alimentem lagoas 

ou albufeiras) 

0,5 (em lagoas ou 

albufeiras) 

-- 

Azoto Total (mg/l) - - 15 -- 

Zinco (Zn) (µg/l) - 500 - 
2000 (VMR)-

10000 (VMA) 

Cobre (Cu) (µg/l) - 100 - 
200 (VM5)-5000 

(VMA) 

Chumbo (Pb) (µg/l) 14 revogado - 
5000 (VMR)-

20000 (VMA) 

Níquel (Ni) (µg/l) 34 revogado - 
500 (VMR)-2000 

(VMA 

Óleos minerais (mg/l) - - 15 -- 

VMR – Valor máximo recomendado 

VMA – Valor máximo admissível 

 

Comparando com os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

constantes do Anexo XXI do DL 236/98 de 1 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

135/2009, de 3 de junho, Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 

83/2011, de 20 de junho, constata-se relativamente ao fósforo total, zinco total e cobre total 

(únicas substâncias analisadas que constam do Anexo XXI após a revogação constante do 

Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 103/2010 de 24 de Setembro que transpõe a Diretiva n.º 

2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa a normas 

de qualidade ambiental no domínio da política da água) que os valores simulados estão 

dentro dos objetivos definidos no Anexo XXI. 
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Comparando os valores do quadro acima com os valores limite de emissão (VLE) na 

descarga de águas residuais constantes do referido Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto – 

Anexo XVIII (comparação apenas indicativa já que as águas pluviais não estão abrangidas 

por este diploma) constata-se que, à exceção dos sólidos suspensos totais (SST) os restantes 

parâmetros situam-se abaixo dos referidos limites de emissão. 

 

A comparação dos valores do Quadro 6:5 com as normas de qualidade das águas 

destinadas à rega constantes do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto – Anexo XVI 

constata-se que à exceção dos sólidos suspensos totais (SST) os restantes parâmetros 

situam-se abaixo dos VMR (valor máximo recomendado) e VMA (valores máximos 

admissíveis) estipulados para a qualidade das águas destinadas à rega. 

 

Os valores do Quadro 6:5 correspondem à carga poluente gerada no empreendimento, em 

função da tipologia de usos do solo. As concentrações de poluentes ao nível da secção a 

jusante do empreendimento, para onde serão canalizadas as águas pluviais com origem no 

empreendimento, dependem do contributo de toda a bacia hidrográfica onde se insere o 

empreendimento a montante desse ponto de descarga com uma área de 27 ha.  

 

Utilizando o modelo StormTac foram calculados os valores médios de concentração 

previstos ao nível da secção da linha de água a jusante da área de implantação do Projeto 

considerando a situação sem Projeto (2028) e a situação com Projeto (2028). Os valores 

refletem todos os contributos da bacia hidrográfica designadamente a EN125. 

 

Quadro 6:7 – Valores médios de concentração previstos ao nível da secção da linha de água a jusante 

da área de implantação do Projeto 

Poluentes Sem Projeto Com Projeto 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 55,9 65,3 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) 57,4 71,4 

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l) 3,6 5,2 

Fósforo Total (mg/l) 0,1 0,1 

Azoto Total (mg/l) 1,4 1,5 

Zinco (Zn) (µg/l) 135 140 

Cobre (Cu) (µg/l) 27,6 28 

Chumbo (Pb) (µg/l) 9,8 12,2 

Níquel (Ni) (µg/l) 5,4 5,4 

Hidrocarbonetos (mg/l) 0,41 0,47 
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A análise dos resultados constantes do Quadro 6:7 apontam para um ligeiro acréscimo nos 

valores da concentração dos diferentes poluentes analisados, associado aos eventos de 

precipitação. A EN125 com um tráfego de cerca de 18.000 (previsão para 2028) é a 

principal fonte de poluentes na situação sem projeto, facto que concorre para que o 

acréscimo da concentração de poluentes associado ao Projeto não seja tão elevado. 

 

Comparando os valores simulados com as NQA e valores limite estabelecidos na legislação 

aplicável, conclui-se que apenas em relação aos Sólidos Suspensos Totais se preveem 

valores acima dos limites estabelecidos no Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto para rega. 

Note-se que em relação ao Chumbo e ao Níquel as NQA para águas doces superficiais 

aplicam-se às concentrações desses metais na fase dissolvida, pelo que para comparar 

com os valores previstos deverá assumir-se que em parte estes metais se encontram 

absorvidos à matéria particulada. 

 

Relativamente à Carência Química de Oxigénio (CQO), os valores previstos são 

relativamente elevados sendo superiores ao limiar de 20 mg/l considerado no relatório 

síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas previstas na DQA (INAG, 2005) 

relativo à identificação de massas de água em risco. Note-se porém que a linha de água 

analisada é de muito reduzida dimensão evidenciando escoamento unicamente nos 

períodos de ocorrência de pluviosidade. O reduzido volume de escoamento associado ao 

empreendimento e bacia hidrográfica associada e a comparativamente elevada 

capacidade de diluição da ribeira de Alcantarilha permitem perspetivar que, o impacte do 

empreendimento na qualidade da água da ribeira de Alcantarilha será de muito reduzida 

magnitude, não se prevendo alterações mesuráveis dos valores de concentração de CQO 

ao nível desta ribeira.  

 

Relativamente ao parâmetro hidrocarbonetos não existem valores limite estabelecidos. A 

bibliografia (Denton, 2006) aponta para que 1mg/l de óleos e gorduras é suscetível de criar 

uma película visível à superfície da água através da reflexão da luz solar. Os óleos minerais 

presentes em águas pluviais estão normalmente associados à perda de óleo usado pelos 

veículos automóveis, podendo conter na sua composição hidrocarbonetos aromáticos 

polinucleares (HAP). Os valores previstos são inferiores a 1 mg/l tendo-se assumido como 

pressuposto que o separador de hidrocarbonetos previsto para o posto de abastecimento 

cumpre com os valores estabelecidos na Norma Europeia EN 858-1:2002 para separadores 

de classe 1, isto é valores de concentração de hidrocarbonetos inferiores a 5 mg/l à saída 

do separador. 
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Tendo em conta a análise efetuada conclui-se que o empreendimento terá um impacte 

negativo, direto, de caráter pontual na qualidade das águas superficiais, provável, 

permanente, a longo prazo, reversível, minimizável, de magnitude reduzida e pouco 

significativo, considerando que o separador de hidrocarbonetos a instalar seja de classe 1 

de acordo com a Norma Europeia EN 858-1: 2002. 

 

Relativamente às águas subterrâneas também não se preveem impactes negativos 

significativos ao nível da sua qualidade tendo em conta as concentrações dos poluentes 

simulados, designadamente de Pb, Cu, Zn, Ni, azoto e fósforo e a natureza argilosa dos solos 

de cobertura devendo, no entanto, ser implementadas as medidas já referidas em relação 

ao separador de hidrocarbonetos e outras medidas de minimização explicitadas mais 

adiante. Por outro lado quer a bacia de retenção prevista quer a de dissipação de energia 

localizada antes da descarga no meio natural providenciarem a decantação de sólidos em 

suspensão e retenção de poluentes. 

 

A jusante da área de estudo não se localiza qualquer captação de água subterrânea para 

abastecimento publico ou para consumo humano. A captação mais próxima do 

empreendimento localiza-se a cerca de 280 metros a oeste e destina-se a rega. A captação 

mais próxima da área de estudo próximo da linha de água para onde drenam as águas 

pluviais com origem no empreendimento localiza-se a cerca de 850 metros. 

 

Salienta-se ainda o facto de os fenómenos em causa (arraste dos poluentes que se 

encontrem acumulados ao nível dos pavimentos das vias de circulação e áreas de 

estacionamento) ocorrerem na generalidade das rodovias e áreas urbanas, sendo a 

proporção da área do empreendimento no contexto do sistema aquífero Ferragudo-

Albufeira reduzida comparativamente com o número de vias de grande volume de tráfego 

como são a N125 e a A22 que atravessam este aquífero. 

 

6 . 9  Q U A L I D A D E  D O  A R  

6.9.1 Abordagem metodológica 

 

A abordagem metodológica seguida na identificação e avaliação dos impactes do 

Conjunto Comercial na qualidade do ar teve em consideração a distinção entre a fase de 

construção (abordagem qualitativa, com base em pesquisa documental) e a fase de 

exploração (abordagem quantitativa, com base em simulação matemática).  
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A avaliação dos impactes na fase de construção baseou-se numa abordagem qualitativa, 

recorrendo a pesquisa bibliográfica.  

 

A avaliação dos impactes na qualidade do ar na fase de exploração baseou-se em 

modelação matemática - modelo gaussiano CALINE-4 (Caltrans, 1989) - tendo-se estimado 

para 2018 (ano base) e 2028 (ano horizonte do projeto) as concentrações dos principais 

poluentes emitidos pelo tráfego automóvel - CO, NO2 e PM10 - associado ao Projeto no ar 

ambiente,  com base no estudo de tráfego.  

 

6.9.2 Fase de construção 

 

As principais atividades que ocorrerão na fase de construção suscetíveis de gerar impactes 

negativos na qualidade do ar são as seguintes: 

� Desmatação e limpeza dos terrenos; 

� Instalação e operação do estaleiro, designadamente as descargas de materiais e o 

funcionamento e movimentação de veículos dentro do estaleiro e no acesso à obra; 

� Demolição das estruturas construídas e transporte dos resíduos de construção e 

demolição; 

� Operações de terraplenagens e modelação do terreno; 

� Carga e descarga de terras. 

� Circulação de veículos em áreas não pavimentadas; 

� Transporte de materiais de/para a obra e de transporte dos resíduos de construção e 

demolição do local da obra para destino final adequado; 

 

Estas atividades serão responsáveis, grosso modo, pela emissão de poluentes suscetíveis de 

originarem degradações da qualidade do ar, nomeadamente no que se refere à emissão 

de poeiras (partículas em suspensão) e à emissão de gases de combustão dos veículos. 

 

Emissão de partículas em suspensão (poeiras) 

 

Tendo em conta a formulação proposta em “Compilation of Air Pollutant Emission Factors 

(AP-42) – Unpaved Roads (USEPA, 1995), na sua revisão de 2006, para o cálculo das emissões 

de partículas associadas à circulação em vias não pavimentadas, foram calculadas as 

emissões de partículas resultantes da circulação. Foi utilizada a seguinte expressão para a 

determinação do fator de emissão (USEPA, 2006): 

( ) ( ) 9,281312 ⋅⋅⋅=

ba

WskE  
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onde: 

E: fator de emissão em g/km.veículo  

s: teor de finos (fração silto-argilosa) na camada de solos superficial (%) (assumiu-se um 

valor de 10%)  

W: peso médio dos veículos pesados (tons) 

k, a e b são constantes, dependentes da dimensão específica das partículas: 

k: 1,5 (para PM10); 0.15 (para PM2,5) 

a: 0,9 (para PM10 e PM2,5) 

b: 0,45 (para PM10 e PM2,5) 

 

Assumindo um peso médio por veículo entre 20 e 40 toneladas, obtêm-se os seguintes 

fatores de emissão: 

� veículo de 20 toneladas: 843 g (PM10)/km.veículo; 84 g (PM2,5)/km.veículo 

� veículo de 30 toneladas: 1 011 g (PM10)/km.veículo; 101 g (PM2,5)/km.veículo 

� veículo de 40 toneladas: 1151 g (PM10)/km.veículo.; 115 g (PM2,5)/km.veículo 

 

Estes valores dizem respeito à circulação de veículos em vias não pavimentadas com um 

reduzido teor de humidade (em períodos de elevada pluviosidade, estes valores reduzem-se 

substancialmente, tornando-se praticamente nulos). A aspersão dos caminhos de 

circulação com água, nos períodos secos do ano, permite reduzir em mais de 50% as 

emissões de partículas, dependendo da quantidade de água aplicada e da frequência 

com que é efetuada a aspersão.  

 

A dispersão de partículas na atmosfera depende de processos de natureza essencialmente 

física como a advecção e a difusão turbulenta. A deposição gravimétrica (função da 

dimensão das partículas) e a deposição por via húmida são fatores limitantes da dispersão 

de partículas. O transporte de partículas na atmosfera, função do seu diâmetro e da 

velocidade média do vento, varia do seguinte modo (USEPA, 1995b):  

� Para uma velocidade média do vento típica de 16 km/h as partículas com diâmetros 

superiores a 100 µm depositam-se a distâncias da ordem da dezena de metros do 

local de emissão;  

� Partículas com diâmetros entre 30 e 100 µm, dependendo da turbulência 

atmosférica, depositam-se na primeira centena de metros da origem da sua emissão;  

� As partículas de dimensão reduzida, PM10 e PM2,5, com velocidades de deposição 

muito menores (<0,3 cm/s para PM10 e <0,03 cm/s para PM2,5), são mais suscetíveis 

de serem afetadas pela turbulência atmosférica, podendo ser transportadas até 
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distâncias da ordem dos quilómetros, dependendo essencialmente das condições 

de dispersão atmosféricas. 

 

Vários estudos apontam para que a magnitude dos impactes na qualidade do ar 

associados à emissão de poeiras na vizinhança de áreas de construção (envolvendo a 

movimentação de terras e a circulação de viaturas) assuma maior importância até 

distâncias da ordem dos 100 m da fonte de emissão. (IAQM, 2016, Holman et al., 2014). 

 

As consequências ambientais da presença de partículas em suspensão dependem da sua 

dimensão. As partículas com maior diâmetro causam inconvenientes, nomeadamente 

deposição na vegetação, em culturas agrícolas, em construções e bens, ao passo que as 

partículas com menor diâmetro são mais perigosas em termos de saúde pública, já que 

permanecem nas vias respiratórias das pessoas e animais, podendo penetrar e ficar retidas 

nos alvéolos pulmonares. 

 

Considera-se que a granulometria da matéria particulada que vier a ser emitida nas 

atividades de mobilização de terras e de construção será maioritariamente superior à fração 

considerada como eventualmente inalável (diâmetro inferior a 10 µm). Será expectável que 

as partículas emitidas durante a fase de construção apresentem, no geral, uma 

granulometria elevada, precipitando-se a curtas distâncias, ficando circunscritas às áreas 

adjacentes aos locais onde são emitidas, e que não sejam geralmente tóxicas para o 

Homem visto serem essencialmente constituídas por substâncias inertes. As atividades de 

demolição do edificado existente serão, também, responsáveis pela emissão de poeiras. 

 

De uma forma geral, e tendo em consideração as frações de partículas suscetíveis de virem 

a ser emitidas pelas atividades de mobilização do terreno e construção do 

empreendimento, considera-se que os impactes associados à emissão de partículas far-se-

ão sentir com maior ênfase na área de intervenção propriamente dita, podendo, ainda, 

ocorrer nas zonas imediatamente envolventes à zona de construção (até 100m) e junto às 

principais vias de acesso utilizadas por veículos pesados, sendo a magnitude das emissões 

potencialmente mais elevada nos períodos mais secos do ano.  

 

Os principais recetores sensíveis existentes nas imediações da área de intervenção serão 

constituídos por: 

� os trabalhadores da obra, que vão estar diariamente mais expostos a estes efeitos; 

� os residentes nas habitações mais próximas; 

� a vegetação existente na zona envolvente; 
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� os utentes da EN125. 

 

Os ventos predominantes nesta zona sopram maioritariamente dos quadrantes oeste e 

noroeste verificando-se também com alguma frequência ventos de este e de sudoeste pelo 

que, previsivelmente, será a este e a sudeste da área de intervenção que haverá maior 

potencial para dispersão e deposição de partículas. 

 

No capítulo 5.9.4 foram identificados os recetores sensíveis que se localizam numa maior 

proximidade da área de intervenção. Considera-se que dada as relativamente reduzidas 

distâncias a que se encontram as zonas habitacionais mais próximas  relativamente ao limite 

da área de intervenção, estas zonas poderão sofrer situações de incómodo durante a fase 

de construção, associadas a um aumento da emissão de partículas, especialmente nas 

situações de maior proximidade como é caso da casa localizada mais próxima da EN125, 

junto ao caminho em terra batida, que se localiza a cerca de 7m do limite oeste da área de 

intervenção. 

 

Considerou-se este impacte como negativo, direto, local, provável, temporário, imediato, 

reversível, minimizável, de magnitude reduzida a moderada e pouco significativo. 

 

A deposição de partículas sobre a vegetação poderá afetar pontualmente a sua 

capacidade fotossintética. No entanto não é expectável, face ao caráter temporário da 

fase de construção, designadamente a duração da fase de movimentação de terras, e 

tendo em conta a adoção de medidas de minimização, a verificação de impactes 

negativos significativos ao nível da vegetação, designadamente ao nível do seu 

crescimento. 

 

Considerou-se este impacte como negativo, direto, local, provável, temporário, imediato, 

reversível, minimizável, de magnitude reduzida e não significativo. 

 

Considera-se a necessidade de implementação de medidas de controlo da emissão de 

poeiras, especialmente nas situações de movimentação de terras em períodos secos do 

ano na proximidade de habitações (tal como indicado no capítulo 7 – Medidas de 

Minimização).  
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Emissão de poluentes atmosféricos provenientes dos motores de combustão 

 

O funcionamento da maquinaria a utilizar para a realização dos trabalhos de 

movimentação de terras e construção dos edifícios, originará a emissão de poluentes típicos 

associados aos motores de combustão interna da diversa maquinaria, designadamente 

monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV) e 

partículas respiráveis (PM10). Tratar-se-ão contudo de contributos muito reduzidos, face ao 

previsível reduzido número de fontes em presença, pelo que o potencial impacte negativo 

assumirá magnitude muito reduzida e não será portanto significativo. 

 

O tráfego de veículos de transporte de materiais, equipamentos e trabalhadores, e resíduos 

de construção e demolição, implicará, igualmente, a emissão de poluentes característicos 

de processos de combustão. Desconhece-se nesta fase o número expectável de veículos 

de transporte de e para o estaleiro, pelo que não é possível estimar as emissões de 

poluentes atmosféricos associados a esta fase.  

 

Tratar-se-á, contudo, de poluentes emitidos em quantitativos previsivelmente reduzidos, 

tendo em conta o previsivelmente reduzido volume de tráfego induzido pela obra 

comparativamente com o tráfego que circula nas principais estradas na área circundante, 

sendo expectável que seja inferior a naturais variações diárias desse tráfego, pelo que não é 

previsível a verificação de alterações sensíveis na qualidade do ar nas imediações das 

rodovias por onde circulará este tráfego gerado pela fase de construção. 

 

Em síntese, conclui-se que a fase de construção do empreendimento em análise é suscetível 

de induzir um impacte negativo, direto, local, certo, temporário, imediato, reversível, 

minimizável, na qualidade do ar, essencialmente devido à emissão de poeiras em 

quantitativos que poderão ser por vezes elevados em períodos de menor pluviosidade, 

podendo assumir significado e gerar situações de incómodo dada a proximidade de 

habitações e outros usos relativamente à área de implantação do projeto. Contudo a 

implementação de medidas no sentido de reduzir as emissões de partículas permitirão 

minimizar substancialmente a magnitude do potencial impacte negativo na qualidade do 

ar resultando num impacte residual não significativo. 
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6.9.3 Fase de exploração 

6.9.3.1 Introdução 

 

Os potenciais impactes negativos na qualidade do ar durante a fase de exploração do 

empreendimento, de Caráter permanente, prendem-se com o expectável acréscimo da 

emissão de poluentes atmosféricos associado tráfego gerado pelo funcionamento do 

conjunto comercial nas principais vias de acesso e pelo tráfego que circulará nas vias 

internas. Embora em quantitativos expectavelmente reduzidos, preveem-se ainda emissões 

de poluentes atmosféricos associadas à confeção de alimentos na área de restauração. 

 

Estas novas fontes de emissão de poluentes irão contribuir, cumulativamente com as fontes 

de emissão existentes, para a degradação da qualidade do ar, importando assim avaliar a 

sua magnitude e a importância dos potenciais impactes negativos na qualidade do ar. 

 

A magnitude dos potenciais impactes associados ao tráfego gerado pelo empreendimento 

depende do número de veículos, tipologia dos veículos, velocidade média de circulação, 

idade dos veículos, combustível utilizado e distância percorrida, assim como da morfologia e 

meteorologia da região. 

 

Os poluentes libertados pelos processos de combustão dos motores dos veículos são o 

monóxido de carbono (CO), o dióxido de carbono (CO2), os óxidos de azoto (NOx), as 

partículas (PST), de que se destaca a fração PM10 e PM2,5, os hidrocarbonetos (HC), e metais 

pesados. Também do desgaste dos pneus e travões libertam-se partículas, ainda que em 

reduzidas quantidades, ficando na sua maioria depositadas no pavimento da via. 

 

Os quantitativos emitidos dos vários poluentes são variáveis, dependentes de inúmeros 

fatores, como o tipo e composição do combustível utilizado (gasolina, diesel, GPL), do tipo 

de veículos (potência), da idade (tecnologia) e estado de conservação, da velocidade de 

circulação e do modo de utilização do veículo. 

 

As concentrações presentes na atmosfera dos vários poluentes dependem geralmente, das 

quantidades emitidas. Porém, sofrem também a influência de uma diversidade de 

fenómenos que ocorrem depois da sua emissão para a atmosfera, concretamente 

mecanismos de dispersão (velocidade do vento, turbulência), de deposição e lavagem dos 

poluentes bem como de degradação natural (degradação química dos poluentes). 
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Para a avaliação dos potenciais impactes na qualidade do ar foi efetuada a previsão de 

concentrações no ar ambiente dos poluentes NO2 e PM10 ao nível das habitações mais 

próximas do empreendimento localizadas na proximidade da EN 125 e via externa de 

acesso ao empreendimento, resultantes das emissões geradas pelo tráfego rodoviário (atual 

e previsto tendo em conta o empreendimento) simulando a sua dispersão na atmosfera 

através de modelação matemática. 

 

Em termos genéricos a metodologia adotada foi a seguinte: 

� 1 – Determinação dos fatores de emissão dos poluentes NOx e PM10 utilizando o 

programa COPERT 5, v5.1, tendo por base a caracterização do parque automóvel 

em circulação (tipo de veículo, combustível, cilindrada e norma de emissão de 

poluentes (pré-Euro, Euro 1 a 6) em função da idade dos veículos) para os anos de 

referência 2017 e 2028; 

� 2- Identificação e localização dos recetores sensíveis tendo em conta a sua 

proximidade relativamente às principais vias de acesso ao empreendimento; 

� 3 – Previsão das concentrações de poluentes atmosféricos em cada recetor 

considerado, utilizando o modelo gaussiano CALINE-4 (Caltrans, 1989) de dispersão 

de poluentes atmosféricos a partir de fontes em linha com base no estudo de tráfego 

para o ano 20117 – situação atual, ano 2028 sem o projeto e ano 2028 com o projeto 

em pleno funcionamento; 

� 4 - Avaliação da importância dos impactes na qualidade do ar tendo em conta as 

concentrações previstas e os limites estabelecidos na legislação aplicável para os 

poluentes analisados. 

 

6.9.3.2 Identificação dos recetores sensíveis 

 

Para a modelação da concentração de poluentes foram considerados como recetores 

sensíveis as habitações localizadas em maior proximidade ao loteamento e principais vias, 

tal como se regista na figura seguinte.  
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Figura 6:3 – Localização dos recetores sensíveis considerados e principais vias de acesso consideradas 

nas simulações efetuadas 

 

6.9.3.3 Modelo de dispersão de poluentes atmosféricos e pressupostos considerados 

 

Para a simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos utilizou-se o programa Breeze 

Roads GIS Pro v5.1.0, desenvolvido pela Trinity Consultants, que incorpora o modelo 

gaussiano de dispersão de fontes em linha CALINE4 (desenvolvido nos EUA, pelo California 

Department of Transportation, Caltrans, 1989 e cuja versão revista data de 1998), para além 

dos modelos, CAL3QHC e CAL3QHCR.  

 

O programa Breeze Roads, para além de possuir uma interface que possibilita uma maior 

capacidade de input e output de dados e capacidades SIG, possibilita ainda ampliar as 
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capacidades de modelação, designadamente no que respeita ao número e extensão das 

estradas e número de recetores que é possível modelar.  

 

Com o Breeze Roads e utilizando o módulo CALINE4 foram calculadas as concentrações dos 

poluentes NO2 (média de uma hora)  e PM10 (médias de 24 horas)  no ar ambiente ao nível 

dos recetores previamente identificados.  

 

Para correr o modelo, e para além da implantação das rodovias e dos recetores foi 

necessário dispor dos seguintes dados de entrada:  

� Fatores médios de emissão para cada poluente (g/km.veículo);  

� Volume de tráfego obtido no estudo de tráfego efetuado no âmbito do projeto (ver 

Anexo 1.2), tendo-se considerado os valores de tráfego para a hora de ponta da 

tarde de sábado (HPT SAB), para a simulação dos valores de concentração horários 

de NO2 na situação mais desfavorável (simulação de máximos horários). Para a 

simulação das concentrações de PM10, e uma vez que o modelo não calcula 

médias diárias, mas apenas valores horários, considerou-se o valor de tráfego médio 

horário (TMH) permitindo assim estimar, tendo em conta os cenários meteorológicos 

considerados, o valor de concentração médio diário de PM10; 

� Dados meteorológicos (direção e velocidade do vento; temperatura média do ar, 

classes de estabilidade da atmosfera de Pasquill-Gifford e altura da camada de 

mistura). 

 

O modelo CALINE4 incorpora um algoritmo para modelar a concentração de NO2 tendo em 

conta as concentrações iniciais de NOx (NO + NO2) e as reações químicas de formação de 

NO2 a partir de NO na presença de Ozono e a reação de fotodissociação de NO2. O valor 

da constante de fotodissociação utilizado foi 0,004 s-1. Os valores de concentração de 

referência (concentrações de fundo) para os poluentes NO2 e O3, utilizados na modelação 

das concentrações de NO2, resultaram da média das concentrações médias anuais obtidas 

nas estações de monitorização de Malpique. Os valores de concentração de fundo 

considerados para o NO2 foi 11,0 µg/m3. Para o O3 foi considerado o valor de 70 µg/m3.  

Considerou-se um valor de NO2/NOx de 0.75.  Relativamente à concentração de fundo de 

PM10, o valor considerado foi 25 µg/m3. 
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6.9.3.4 Estimativa dos fatores emissão (NOx e PM10) 

 

A estimativa dos fatores médios de emissão de NOx e PM10, considerando a frota 

automóvel média em circulação nas principais vias, foi efetuada com base nos fatores de 

emissão de poluentes por veículo calculados pelo programa de referência da Agência 

Europeia do Ambiente COPERT 5 versão 5 de Dezembro de 2017.  

 

Os fatores de emissão associados a cada tipo de veículo (veículos ligeiros de passageiros, 

veículos comerciais ligeiros, veículos pesados de mercadorias, veículos pesados de 

passageiros) variam em função da cilindrada, combustível, velocidade de circulação e 

idade do veículo ao qual está associada uma determinada tecnologia sujeita a uma 

determinada norma de emissão de poluentes. 

 

Com base nestes fatores de emissão foi determinado um fator de emissão médio por veículo 

e por quilómetro para entrada no modelo CALINE 4. Para a determinação dos fatores 

médios de emissão é necessário dispor-se de informação relativamente à composição do 

parque automóvel em circulação, designadamente o tipo de veículos e a sua distribuição 

em função das normas europeias relativamente à limitação das emissões de poluentes pelos 

veículos automóveis. 

 

A estimativa da estrutura do parque automóvel por tipo de veículo, combustível, faixa de 

cilindrada e norma de emissão de poluentes foi efetuada tendo em conta a informação 

disponível na ACAP e INE.  

 

Para o cálculo dos fatores de emissão considerou-se uma velocidade média de circulação 

de 90 km/h. A percentagem de pesados de acordo com o estudo de tráfego é de cerca de 

4%. 

 

Os fatores de emissão médios por veículo calculados tendo em conta a distribuição do 

parque automóvel em função da sua tipologia e normas de emissão e os fatores de emissão 

calculados através do programa COPERT 5 encontram-se no quadro seguinte. Os fatores de 

emissão médios consistem na média ponderada, em função da distribuição percentual dos 

veículos pelas diferentes normas de emissão, e em função da percentagem de pesados 

considerada. 
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Quadro 6:8 – Fatores de emissão médios 

Fatores de Emissão (g/km/veículo) 
2017 

fatores de Emissão (g/km/veículo) 
2028 

NOx PM10 NOx PM10 

0,9 0.07 0,7 0,05 

 

6.9.3.5 Cenários meteorológicos 

 

As condições meteorológicas utilizadas na simulação de dispersão de poluentes encontram-

se no quadro seguinte.  

 

Quadro 6:9 –Cenários meteorológicos considerados para a modelação da dispersão de poluentes 

Condições Meteorológicas Cenário típico Cenário crítico 

Velocidade do vento (m/s) 3,5 0.5 

direção predominante do vento (º) W ”worst-case angle” 

Classe de estabilidade atmosféricaB D F 

Altura da camada de mistura (m) 1000 500 

Variabilidade do Vento (º) 10 5 

 

Foram definidos dois cenários meteorológicos: um representativo das condições 

meteorológicas mais frequentes na região (Cenário Típico) e outro com as condições mais 

desfavoráveis à dispersão de poluentes (Cenário Crítico), o qual corresponde a um cenário 

extremo de reduzida probabilidade de ocorrência.  

 

O Cenário Crítico caracteriza-se por uma grande estabilidade atmosférica e baixa altura da 

camada de mistura, bem como por vento de velocidade reduzida e direção penalizante 

para cada recetor, sendo esta calculada automaticamente pelo modelo (Worst-Case Wind 

Angle Run). 

 

6.9.3.6 Análise dos Resultados e Avaliação de impactes 

 

No quadro seguinte apresentam-se os valores de concentração de Dióxido de Azoto (NO2) - 

(máxima horária), e os valores de concentração de Partículas (PM10) - (média diária) ao nível 

dos recetores considerados. 
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Quadro 6:10 – Valores Estimados das concentrações médias horárias de NO2 (µg/m3) 

Recetor 
Cenário Crítico 

2017 

Cenário Típico 

2017 

Cenário Crítico 

2028 sem 

Projeto 

Cenário Típico 

2028 sem 

Projeto 

Cenário Crítico 

2028 com 

Projeto 

Cenário Típico 

2028 com 

Projeto 

R1 95.32 19.02 93.5 19.0 95.1 19.0 

R2 72.78 20.04 72.1 20.0 74.0 20.0 

R3 67.11 18.89 66.6 18.9 68.0 18.9 

R4 103.87 20.15 100.2 20.1 101.4 20.2 

R5 66.17 27.40 65.3 27.3 66.9 27.8 

 

Quadro 6:11 – Valores Estimados das concentrações médias diárias de PM10 (µg/m3) 

Recetor 
Cenário Crítico 

2017 

Cenário Típico 

2017 

Cenário Crítico 

2028 sem 

Projeto 

Cenário Tipico 

2028 sem 

Projeto 

Cenário Crítico 

2028 com 

Projeto 

Cenário Tipico 

2028 com 

Projeto 

R1 40.8 25.0 38.4 25.0 39.5 25.0 

R2 31.2 25.0 30.3 25.0 30.6 25.0 

R3 30.5 25.0 29.7 25.0 30.0 25.0 

R4 44.4 25.1 41.3 25.1 42.6 25.1 

R5 30.9 25.6 30.1 25.5 30.3 25.6 

 

A análise dos resultados obtidos nas simulações efetuadas permite verificar que o 

empreendimento será responsável por um acréscimo, de magnitude muito reduzida, nas 

concentrações de poluentes atmosféricos, associado ao acréscimo de tráfego que será 

induzido pelo empreendimento nas principais vias de acesso. 

 

Os valores das concentrações de poluentes obtidos junto dos recetores sensíveis 

considerados, tendo em conta o pleno funcionamento do empreendimento, não 

ultrapassam os valores limite estabelecidos legalmente. 

 

O Índice de Qualidade do Ar de acordo com a classificação do Índice de Qualidade do Ar 

e tendo em conta os valores de concentração obtidos para as PM10 e NO2 é Bom. 

 

Neste contexto pode concluir-se que o acréscimo de tráfego induzido pelo 

empreendimento representará um impacte negativo, direto, local/regional,  certo, e 

permanente, a longo prazo, reversível e passível de minimização na qualidade do ar, porém 

de magnitude muito reduzida, e não significativo uma vez que não serão ultrapassados os 

valores limite estabelecidos legalmente para a qualidade do ar. 
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Não se considera, assim, a necessidade de implementar medidas de minimização de 

impactes na qualidade do ar na fase de exploração do projeto. 

 

6 . 1 0  AM B I E N T E  S O N O R O  

6.10.1 Abordagem metodológica 

 

No presente capítulo são avaliados os potenciais impactes no ambiente sonoro resultantes 

da concretização do empreendimento em análise, na fase de construção e na fase de 

exploração, tendo em conta o enquadramento legal vigente em matéria de ruído 

ambiente (Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro - Regulamento Geral de Ruído (RGR)). As 

situações mais sensíveis do ponto de vista do ruído ambiente são as áreas residenciais, 

escolares, hospitalares, espaços de lazer ou quaisquer outras que pela sua natureza exijam 

níveis de ruído baixos. O RGR estabelece os valores limite de exposição a ruído ambiente 

exterior em função da classificação de uma zona como sensível ou como mista. 

 

A Câmara Municipal de Silves ainda não procedeu à classificação de zonas de acordo com 

o RGR. Nos termos do RGR, até à classificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos de 

verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite 

de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). No entanto a análise 

terá em conta os cenários de classificação como zona mista e zona sensível. 

 

Note-se ainda que as zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da 

entrada em vigor do RGR, uma grande infra-estrutura de transporte (a EN125 está 

classificada como grande infraestrutura de transporte - GIT) não devem ficar expostas a 

ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 

dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

 

De uma forma geral a fase de construção caracteriza-se pela sua delimitação, quer 

espacial, quer temporal. Durante esta fase, nem todas as operações de construção 

empregam equipamento e maquinaria ruidosa. Consequentemente, as operações ruidosas 

apenas ocuparão uma fração do tempo total de construção, em cada local. 

 

A metodologia adotada para a avaliação dos impactes do Projeto neste fase, baseou-se 

em características de emissão de ruído associadas a equipamentos normalmente utilizados 

em atividades de construção desta natureza, não existindo ainda conhecimento preciso do 
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planeamento da obra, máquinas envolvidas e suas características exatas em termos de 

potência sonora, aspetos que só serão determinados numa etapa seguinte, já com o 

envolvimento dos empreiteiros. 

 

Na fase de exploração, o ruído induzido pelo empreendimento dever-se-á, essencialmente, 

ao tráfego automóvel gerado em resultado da circulação de pessoas com origem/destino 

na área comercial.  

 

O ruído de tráfego rodoviário é produzido pelos veículos na sua passagem. O número de 

veículos por unidade de tempo (tráfego médio) é um fator de importância primordial na 

geração do ruído mas outros o são como o tipo de veículos, a velocidade média de 

circulação, a geometria da estrada, os desníveis entre a estrada e terrenos circundantes 

bem como as características do piso e desses terrenos.   

 

O estudo previsional do ruído de tráfego rodoviário foi efetuado recorrendo ao software de 

modelação de emissão e propagação de ruído CadnaA (desenvolvido pela empresa 

alemã Datakustik GmbH) utilizando o método de cálculo francês NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTU-LCPC-CSTB) publicado na norma francesa XPS 31-133. O modelo CadnaA considera 

como dados de input: todos os parâmetros geométricos com influência na propagação 

acústica (topografia do terreno, natureza do terreno, geometria das vias rodoviárias (perfil 

transversal e perfil longitudinal com a consideração de aterros, escavações e viadutos), 

edificações e barreiras naturais ou artificiais (muros e outros obstáculos à propagação 

sonora); parâmetros meteorológicos (vento); e a caracterização das fontes sonoras (n.º de 

veículos/hora nos períodos de referencia considerados (diurno e noturno), % de veículos 

pesados, velocidade média e tipo de pavimento). 

 

6.10.2 Fase de construção 

 

A fase de construção compreenderá, como referido, algumas atividades suscetíveis de 

originar um aumento dos níveis sonoros nas áreas envolventes aos locais de obra. De uma 

forma geral as operações responsáveis por emissões de ruído mais elevadas, tanto ao nível 

do estaleiro, como nas frentes de obra no local de implantação do empreendimento, serão 

as seguintes:  
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� Movimentação de terras com operação de escavadoras giratórias de rastos, pás 

carregadoras, “scrapers”, “dumpers”, motoniveladoras e circulação de camiões de 

transporte de terras; 

� Demolição de estruturas edificadas existentes na área de implantação do projeto; 

� Circulação de veículos pesados de transporte (resíduos de construção e demolição 

e materiais de construção de e para o estaleiro) e de apoio à obra; 

� Funcionamento do equipamento e maquinaria usados na obra para construção dos 

edifícios, vias, pavimentos, etc. 

 

O ruído gerado durante algumas das etapas da construção, como referido anteriormente, 

poderá atingir níveis bastante elevados. O ruído emitido por máquinas e equipamento, 

como escavadoras giratórias de rastos, retroescavadoras, compactadores, em 

determinadas operações de construção, ou a utilização de martelos pneumáticos, 

apresentará níveis elevados. Estas atividades serão, contudo, circunscritas no tempo, e não 

ocorrerão durante todo o período da fase de construção.  

 

A quantificação dos níveis sonoros nesta fase requereria um conhecimento preciso do 

planeamento da obra, máquinas envolvidas e suas características em termos de potência 

sonora, aspetos que só serão determinados numa etapa seguinte, já com o envolvimento 

dos empreiteiros. De qualquer forma, a análise da tipologia dos trabalhos a realizar na fase 

de construção do empreendimento em estudo permite subdividir esses trabalhos em dois 

tipos principais, de acordo com a potencial emissão de ruído que lhes está associada: 

 

� Numa fase inicial correspondente às operações de demolição de estruturas e 

preparação do terreno, envolvendo trabalhos de escavação e movimentação de 

terras e os trabalhos de infra-estruturação inicial do espaço onde se desenvolverá o 

empreendimento em que será empregue essencialmente maquinaria pesada;  

� Numa segunda fase, correspondente aos trabalhos de construção dos diversos 

edifícios em que, não obstante poder envolver igualmente a utilização de 

equipamento ruidoso em fases iniciais da construção, designadamente as 

operações de betonagem e a utilização de martelos pneumáticos, se caracteriza, 

em termos gerais, por menores emissões de ruído.  

 

Os níveis de ruído típicos de equipamentos de construção civil situam-se no intervalo entre 

75 dB(A) – 85 dB(A) a cerca de 10 metros de distância. No quadro seguinte apresentam-se 

valores de níveis de ruído gerados e previstos a várias distâncias pelas operações associadas 

à utilização de diversos equipamentos. 
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Quadro 6:12 – Níveis de ruído gerados por equipamentos de construção 

Distância 

ao recetor 

Escavadora 

giratória 

(operação de 

escavação) 

LAeq (dB(A)) 

Escavadora 

giratória 

(operação de 

demolição) 

LAeq (dB(A)) 

Cilindro 

Compactador 

LAeq (dB(A)) 

Bombagem de 

Betão + 

Autobetoneira 

LAeq (dB(A)) 

Martelo 

Pneumático 

LAeq (dB(A)) 

Compressor 

de ar 

LAeq (dB(A)) 

10 75 – 80(*) 82 - 90 75 - 80(*) 75 - 82(*) 83(*) 65(*) 

20 69 – 73 76 - 84 69 – 74 69 – 76 77 59 

50 61 – 65 68 - 76 61 – 66 61 – 68 69 51 

75 57 - 61 64 - 72 57 – 62 57 – 64 65 47 

100 55 – 59 62 - 70 55 – 60 55 – 62 63 45 

150 51 – 55 58 - 66 51 – 56 51 – 58 59 41 

200 49 – 53 56 - 64 49 – 54 49 – 56 57 39 

300 45 – 49 52 - 60 45 – 50 45 – 52 53 35 

500 41 - 45 48 - 56 41 - 46 41 - 48 49 31 

(*) Valores extraídos do documento: “Update of Noise Database for Prediction of Noise on Construction and Open 

Sites” elaborado pelo Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) do Reino Unido, HMSO, 2005 

 

Os valores indicados no quadro anterior correspondem à situação de pleno funcionamento 

dos equipamentos. O intervalo de valores corresponde à variação em função da 

dimensão/potência dos equipamentos e tipologia de operação.  

 

Durante os trabalhos de construção verifica-se, por um lado, que nem todas as operações 

apresentam um regime de funcionamento contínuo, e por outro lado pode assistir-se a uma 

grande variação dos níveis sonoros, em determinado local, devido à movimentação do 

equipamento móvel. No entanto a fase de preparação do terreno e escavação das 

fundações implicará o funcionamento de escavadoras praticamente em contínuo. 

 

Os equipamentos ruidosos radiam ondas de som esféricas, pelo que o decaimento da 

energia sonora é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, diminui 6 dB 

por dobro da distância. Os valores a várias distâncias apresentados no quadro anterior 

foram calculados considerando a propagação em espaço livre (em linha de vista), sendo 

expectável a atenuação de energia sonora, nomeadamente a atenuação devida à 

absorção pelo solo e devida à interposição de obstáculos à propagação das ondas 

sonoras. 

 

Considerando a operação simultânea de dois equipamentos à distância de 20 metros um 

do outro, e que o ruído gerado por cada um é de 80 dB(A) a 10 metros de distância, obtêm-
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se, à distância de cerca de 50 metros da zona de trabalhos, um nível de ruído LAeq da 

ordem dos 69 dB(A). A 100 metros de distância, os valores serão já de 63 dB(A). A partir dos 

250 metros de distância os valores serão inferiores a 55 dB(A). À distância de 500 metros os 

valores serão já inferiores a 45 dB(A) tendo em atenção os efeitos de dispersão e de 

absorção na atmosfera. 

 

O ruído emitido durante algumas operações de construção, designadamente na fase de 

preparação do terreno, demolições e infra-estruturação, poderá resultar num acréscimo 

temporário sensível dos níveis de ruído ambiente na vizinhança do local onde decorrerem os 

trabalhos, tendo em conta os níveis sonoros caracterizadores da situação de referência. 

 

Os impactes no ambiente sonoro durante a fase de construção estarão, naturalmente, 

dependentes da distância das potenciais fontes de ruído aos recetores sensíveis. Tal como 

referido na Caracterização do Ambiente Afetado, a Oeste, Sudoeste e Sudeste da área de 

implantação do empreendimento localizam-se alguns recetores sensíveis, constituídos por 

casas unifamiliares a distâncias a partir de cerca de 50 metros dos limites do 

empreendimento, à exceção de uma moradia que se localiza a Este, a cerca de 7 metros.  

 

Ao longo do caminho onde será escavada a vala para instalação da rede de 

abastecimento e saneamento de ligação à rede municipal existente verifica-se a existência 

e 4 recetores sensíveis a distâncias a partir de cerca de 7 metros. O recetor mais crítico é a 

habitação localizado a Oeste do empreendimento, a cerca de 7 metros de distância, 

estando prevista nessa zona a realização de trabalhos de escavação junto ao limite com 

cerca de 7 metros de profundidade. 

 

À distância a que se encontram os recetores sensíveis mais próximos (localizados a cerca de 

50 metros de distância) preveem-se níveis de ruído que poderão situar-se na ordem ou 

ligeiramente superiores a 65 dB(A) nos períodos em que as operações se localizem junto do 

limite mais próximo destas habitações. Em relação à habitação localizada a Oeste a cerca 

de 7 metros do limite da área de intervenção os níveis de ruído, no início das escavações, 

poderão atingir, temporariamente, neste local valores próximo de 80 dB(A) junto ao edifício.  

 

Os valores irão diminuindo à medida que for progredindo a escavação e o recetor for 

beneficiando da proteção por efeito de barreira do talude que for sendo criado. Trata-se,  

no entanto, de uma situação sensível que requer um conveniente planeamento da obra e a 

adoção de medidas no sentido de minimizar o potencial incómodo junto desta habitação. 
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Em relação às habitações localizadas na proximidade do caminho onde será instalada a 

rede de abastecimento e de saneamento para Sul/Sudeste do empreendimento não se 

preveem níveis de ruído tão elevados, uma vez que o equipamento de escavação a utilizar 

será de menor dimensão e com uma potência inferior sendo possível garantir níveis de ruído 

da ordem dos 70 dB(A) com a utilização de uma mini escavadora. 

 

As situações mais desfavoráveis serão, assim, aquelas em que os trabalhos venham a 

decorrer em maior proximidade relativamente aos recetores mais próximos. Os valores 

previstos situam-se acima do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 

dB(A) no período do entardecer, estabelecido no RGR quando a licença especial de ruído 

é emitida por um período superior a um mês, e naturalmente superiores ao valor limite do 

indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 55 dB(A) estabelecido para o período 

noturno. 

 

Considera-se que o impacte das obras de construção no ambiente sonoro junto das 

habitações mais próximas da área do empreendimento pode ser classificado como 

negativo, direto, com incidência local, certo, temporário, imediato, reversível, minimizável 

(designadamente através da limitação do período em que decorrem os trabalhos) de 

magnitude elevada mas considerado pouco significativo, dado o seu caráter temporário, e 

desde que sejam adotadas as medidas de minimização recomendadas. 

 

De uma forma geral a movimentação de camiões de transporte de terras e de materiais 

constitui uma fonte de ruído complementar, podendo constituir um acréscimo no nível de 

ruído, na envolvente dos eixos viários, aquando da sua passagem. Com efeito, a circulação 

de veículos pesados através de vias em que se verifique a presença de habitações na sua 

vizinhança, poderá constituir uma fonte de perturbação adicional no ambiente sonoro 

dessas zonas habitacionais. As estradas de acesso à obra serão preferencialmente a EN 125 

e a A22. O atravessamento de Alcantarilha nas deslocações para Este poderá implicar um 

acréscimo do tráfego de pesados. 

 

Para 2018 o estudo de tráfego prevê um TMDA de pesados de 355 veículos em cada sentido 

e um TMDA de 8160 veículos ligeiros. Considerando um volume de terras de escavação 

excedentário de cerca de 35.800 m3, poderá estimar-se, considerando um mês de 

movimentação de terras, um acréscimo máximo de cerca de 50 veículos pesados em cada 

sentido a atravessar Alcantarilha, um acréscimo de cerca de 14% no volume de tráfego de 

pesados. 
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No entanto devido ao elevado tráfego que se verifica atualmente, na N125, o acréscimo no 

volume de pesados não se refletirá num acréscimo sensível dos níveis de ruído que seria da 

ordem das décimas de dB. 

 

Este impacte pode ser classificado como negativo, direto, com incidência local, certo, 

temporário, imediato, reversível, minimizável (considerando que o transporte se verifique 

apenas durante o período diurno) de magnitude reduzida (uma vez que o acréscimo nos 

níveis de ruído será negligenciável) e pouco significativos. 

 

No que respeita a vibrações, verifica-se que a situação mais suscetível à verificação de 

incómodos devido à geração de vibrações, seria a habitação localizada a Oeste do 

empreendimento, a cerca de 7 metros do limite da propriedade onde está prevista a 

execução de trabalhos de escavação. 

 

De acordo com a informação do Projetista não se prevê o recurso à utilização de explosivos 

para o desmonte e escavação do terreno. Por outro lado, o equipamento a utilizar para a 

execução da escavação (escavadoras) não é suscetível de gerar vibrações que possam 

gerar incómodo junto da habitação. Não haverá trabalhos de pavimentação nem se 

perspetiva a utilização de cilindros vibrantes junto da habitação. Neste sentido não se prevê 

a ocorrência de impactes negativos significativos associados à geração e propagação de 

vibrações. 

 

6.10.3 Fase de exploração 

6.10.3.1 Metodologia adotada 

 

Na fase de exploração do empreendimento, os impactes no ambiente sonoro prendem-se, 

essencialmente, com o ruído emitido pelo tráfego que será gerado pelo empreendimento 

nas principais vias de acesso, designadamente ao nível da EN125, e que circulará na via de 

acesso e vias de circulação no interior da área do empreendimento, suscetível de gerar 

impactes no ruído ambiente ao nível de recetores sensíveis localizados na sua proximidade. 

 

O ruído de tráfego rodoviário é produzido pelos veículos na sua passagem. O número de 

veículos por unidade de tempo (tráfego médio) é um fator de importância primordial na 

geração do ruído mas outros o são como o tipo de veículos, a velocidade média de 

circulação, a geometria da estrada, os desníveis entre a estrada e terrenos circundantes 

bem como as características do piso e desses terrenos. 
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A análise dos impactes acústicos decorrentes do Projeto em análise foi efetuada em termos 

previsionais, através da comparação das condições acústicas correspondentes à evolução 

da situação atual (sem o empreendimento considerando os anos 2018 e 2018), com as que 

resultarão do pleno funcionamento do empreendimento nos mesmos anos, tendo em conta 

a caracterização dos níveis sonoros de ruído ambiente exterior, atualmente existentes (2017) 

junto dos recetores sensíveis mais próximos da área de interesse. 

 

Para a avaliação dos impactes na Fase de Exploração adotou-se a seguinte metodologia: 

� Previsão dos valores dos indicadores de ruído ambiente Lden e Ln correspondentes 

à evolução da situação atual sem o projeto, com base nos elementos constantes no 

Estudo de Tráfego, desenvolvido pela ENGIMIND no âmbito do projeto, para os anos 

de referência 2018 e 2028 junto dos recetores sensíveis considerados na 

caracterização acústica da situação atual, e elaboração de mapas de ruído; 

� Avaliação da magnitude do impacte do projeto no ambiente sonoro junto dos 

recetores sensíveis considerados, designadamente na proximidade da EN125 tendo 

em conta o acréscimo dos níveis de ruído por comparação das previsões 

correspondentes à situação futura sem projeto e com projeto. 

� Avaliação dos impactes do projeto tendo em conta os limites estabelecidos na 

regulamentação aplicável (Decreto-Lei n.º 9/2007). 

 

Para a validação do modelo foi efetuada a previsão de níveis de ruído para a situação 

atual (2017) com base no Estudo de Tráfego junto dos recetores sensíveis por comparação 

com os valores das medições sonoras efetuadas. 

 

O estudo previsional do ruído de tráfego rodoviário foi efetuado recorrendo ao software de 

modelação de emissão e propagação de ruído CadnaA (desenvolvido pela empresa 

alemã Datakustik GmbH) utilizando o método de cálculo francês NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTU-LCPC-CSTB) publicado na norma francesa XPS 31-133, de acordo com as 

recomendações expressas no Decreto-Lei n.º 146/2006 e nas Diretrizes para a Elaboração de 

Mapas de Ruído versão 3 de Dezembro de 2011 da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

O modelo CadnaA considera como dados de input: todos os parâmetros geométricos com 

influência na propagação acústica (topografia do terreno, natureza do terreno, geometria 

das vias rodoviárias (perfil transversal e perfil longitudinal com a consideração de aterros, 

escavações e viadutos), edificações e barreiras naturais ou artificiais (muros e outros 

obstáculos à propagação sonora); parâmetros meteorológicos (vento); e a caracterização 
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das fontes sonoras (n.º de veículos/hora nos períodos de referencia considerados (diurno, 

entardecer e noturno), % de veículos pesados, velocidade média e tipo de pavimento). 

 

Na figura seguinte apresenta-se uma visualização ou modelo tridimensional da área de 

intervenção e zona envolvente criada pelo modelo CadnA. 

 

 

Figura 6:4 –  Modelo 3D da área de intervenção e zona envolvente  criada na modelação do ruído 

 

O modelo permite a elaboração de mapas de ruído, representados por linhas isofónicas, 

realizados a partir do cálculo de níveis sonoros em pontos recetores definidos por uma 

malha de pontos numa área de cálculo pré-definida. 

 

No presente estudo foi definida uma malha de cálculo regular de pontos recetores, com 2 m 

por 2 m. A altura de cálculo considerada foi 4 metros. 

 

6.10.3.2 Elaboração e parametrização do modelo de cálculo 

 

Foi construído um modelo digital do terreno com base na topografia da área de 

intervenção do projeto e respetiva envolvente, considerando a topografia, traçado da rede 

rodoviária, localização de edifícios e de obstáculos à propagação sonora utilizando 

elementos do Projeto, fotografia aérea e o Modelo de Elevação Digital da Europa do 

Projeto GMES RDA (EU-DEM). 

 

O modelo de cálculo foi parametrizado de acordo com as características de cada fonte 

sonora considerada:  
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� volumes de tráfego para cada período de referência (tráfego médio horário);  

� velocidades médias de circulação de veículos ligeiros e pesados;  

� perfil transversal das rodovias (largura, número de vias);  

� configuração dos taludes das bermas das vias (escavação, aterro, viaduto);  

� características de emissão sonora da camada de desgaste da via; 

 

Os valores de tráfego considerados para cada rodovia e para cada cenário foram os 

valores de tráfego do Estudo de Tráfego (Anexo 1.2). A distribuição de tráfego no interior do 

empreendimento teve em conta os lugares de estacionamento. 

 

As velocidades médias de circulação consideradas foram: 

� EN125: Veículos ligeiros 85 km/h; veículos pesados 75 km/h 

� EN125 na aproximação à rotunda e rotunda: veículos ligeiros 45 km/h; Veículos 

pesados 45 km/h 

� Via de acesso ao empreendimento/R125-1: veículos ligeiros 75 km/h; Veículos 

pesados 60 km/h 

� Vias no interior do empreendimento: veículos ligeiros 30 km/h; Veículos pesados 30 

km/h 

 

6.10.3.3 Validação do modelo 

 

As previsões dos níveis de ruído para a situação atual permitiram efetuar a validação do 

modelo, comparando os valores calculados pelo modelo com os resultados das medições 

sonoras efetuadas para a Caracterização do Ambiente Afetado. 

 

No Quadro 6:13 apresenta-se a comparação dos valores calculados pelo modelo e os 

valores das medições efetuadas junto dos dois recetores considerados para os indicadores 

Lden e Ln, devendo a diferença entre valores calculados e valores medidos ser igual ou 

inferior a 2 dB(A). 

 

Quadro 6:13 – Validação do modelo. Comparação entre valores medidos e valores previstos com o 

modelo 

Locais de 

Medição 

Lden 

medido 

dB(A)  

Lden 

calculado 

dB(A)  

Lden 

calculado - 

Lden medido 

Ln 

dB(A) 

medido 

Ln 

dB(A) 

calculado 

Ln calculado 

- 

Ln medido 

R1 59 60 1 47 50 3 

R2 52 50 2 40 43 3 
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A diferença entre os valores previstos par o recetor R1 e os valores medidos são da ordem, 

ou inferiores, a 2 dB(A) permitindo validar o modelo. Em relação ao recetor R2 a diferença 

situa-se em 3 dB(A) provavelmente porque o tráfego que circulava na EN125 durante a 

campanha de medições seria inferior aos valores do Estudo de Tráfego. Não obstante, 

considera-se o modelo validado. 

 

6.10.3.4 Resultados da Previsão de níveis sonoros e avaliação de impactes 

 

As previsões de ruído de tráfego rodoviário foram realizadas tendo em conta os dados e 

pressupostos apresentados e os cenários descritos anteriormente. 

 

Os indicadores de ruído utilizados foram o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno 

(Lden) e o indicador de ruído noturno (Ln), expressos em dB(A) de acordo com 

Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro. 

 

O modelo permite desenhar a distribuição dos níveis sonoros através de curvas isofónicas 

correspondentes às situações de propagação do ruído gerado pelas fontes consideradas, 

sendo os valores previstos apresentados sob a forma de mapas de ruído. 

 

No Anexo 5 – Ambiente Sonoro apresentam-se os mapas de ruído correspondentes aos 

cálculos efetuados tendo em conta cada um dos cenários considerados: 

� Situação Atual – 2017 (indicadores Lden e Ln) 

� Situação sem Projeto – 2018 (indicadores Lden e Ln) 

� Situação com Projeto – 2018 (indicadores Lden e Ln) 

� Situação sem Projeto – 2028 (indicadores Lden e Ln) 

� Situação com Projeto – 2028 (indicadores Lden e Ln) 

 

No Quadro 6:14 apresentam-se os níveis sonoros previstos para cada um dos cenários, junto 

dos dois recetores considerados nas medições efetuadas, e junto de um recetor próximo da 

EN125, mas mais afastado da área do empreendimento, localizado a cerca de 78 metros de 

distância desta via, no sentido de avaliar a influência do tráfego gerado pelo 

empreendimento junto de recetores sensíveis localizados na proximidade desta estrada 

nacional. 
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Quadro 6:14 – Simulações Realizadas para os indicadores Lden e Ln junto dos recetores avaliados 

Recetores 

Situação sem projeto 

(2018) 

Situação com projeto 

(2018) 

Situação sem projeto 

(2028) 

Situação com projeto 

(2028) 

indicador 

Lden 

indicador 

Ln 

indicador 

Lden 

indicador 

Ln 

indicador 

Lden 

indicador 

Ln 

indicador 

Lden 

indicador 

Ln 

R1 59,5 51,9 61,0 50,4 60,8 53,4 61,5 51,3 

R2 50,2 43,2 53,2 43,5 51,5 44,6 56,3 47,6 

R3 59,3 52,1 59,5 52,1 60,4 53,2 60,5 53,0 

 

A análise dos resultados apresentados no quadro anterior, e tendo em consideração que 

não se encontram, ainda, classificadas as zonas sensíveis e mistas nos termos do RGR, 

aplicando-se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln 

igual ou inferior a 53 dB(A), permite verificar que os níveis sonoros previstos junto dos 

recetores R1, R2 e R3 com projeto não ultrapassam os valores limite de exposição 

estabelecidos no RGR. 

 

Em relação aos recetores sensíveis localizados mais próximo da EN125, que está classificada 

como Grande Infraestrutura de Transporte – GIT, mesmo sendo considerados como zona 

sensível, aplicam-se os valores limite de Lden igual ou inferior a 65 dB(A) e Ln igual ou inferior 

a 55 dB(A), verificando-se, igualmente, que os níveis sonoros previstos junto dos recetores R1 

e R3 com projeto não ultrapassam os valores limite de exposição estabelecidos no RGR. 

 

Quanto ao recetor R2, se for classificado com zona sensível verifica-se que apenas na 

situação com projeto em 2018 são ultrapassados os valores limite de Lden igual ou inferior a 

55 dB(A) e Ln igual ou inferior a 45 dB(A) estabelecidos para zonas sensíveis. Note-se porém 

que tal situação não resulta da influência direta do empreendimento, mas do facto de 

neste cenário se ter considerado que em 2028 já estaria construída a R125-1 que ligará a 

EN125 a Armação de Pêra. Repare-se que no recetor R2, na situação com empreendimento 

em 2028, se verifica um acréscimo de 3 dB(A) comparativamente com a situação sem 

empreendimento, apesar de o horário de funcionamento do conjunto comercial ser apenas 

até há 23 horas. 

 

Em relação ao recetor R1 verifica-se que empreendimento terá um impacte positivo no 

período noturno. Verifica-se que o edifício principal do empreendimento funciona como 

barreira protegendo o recetor R1 do ruído gerado pelo tráfego que circula na EN125 e, uma 

vez que o empreendimento não funciona no período noturno, verifica-se uma diminuição 

do valor do indicador Ln na situação com empreendimento. 
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Os níveis sonoros previstos para o recetor R3 permitem concluir que o impacte do 

empreendimento no ambiente sonoro junto dos Recetores localizados na proximidade da 

EN 125 é praticamente nulo. 

 

Face ao exposto considera-se que o impacte do empreendimento no ambiente sonoro 

durante a fase de exploração pode ser classificado como negativo, direto, com incidência 

local, certo, permanente, a longo prazo, reversível, de magnitude reduzida e considerado 

pouco significativo. 

 

6 . 1 1  G E S T Ã O  D E  R E S Í D U O S  

6.11.1 Fase de construção 

 

Na fase de construção, as principais ações geradoras de resíduos incluem as atividades de 

limpeza e preparação do terreno, as desmatações e abate de árvores nas zonas a construir, 

o funcionamento do estaleiro e as atividades de construção propriamente ditas.  

 

Nesta fase haverá lugar à produção de resíduos de tipologia diversa, previamente 

identificados no capítulo da descrição do Projeto (capítulo 5.9.5) e que podem, 

genericamente, incluir: 

� Resíduos sólidos urbano ou equiparáveis, correspondendo a resíduos produzidos nas 

instalações sociais do estaleiro; 

� Resíduos vegetais  provenientes de limpeza e desmatação dos terrenos e do abate 

de árvores; 

� Resíduos com características de perigosidade gerados na utilização e a 

manutenção da maquinaria afeta às obras (óleos usados, absorventes, embalagens 

contaminadas, etc). 

� Resíduos de construção e demolição suscetíveis de virem a ser originados pela 

demolição das edificações e pavimentos existentes; 

� Produtos de escavação, previsivelmente não contendo substâncias perigosas que 

não sejam reutilizados na própria obra e que tenham que ser conduzidos a destino 

final adequado. 

� Outros resíduos associados aos trabalhos de construção. 

 

Os trabalhos de construção propriamente ditos envolverão a demolição de um conjunto 

rural existente na área de intervenção, tal como descrito no capítulo 4.11. Verificar-se-á a 
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produção de volumes, ainda indeterminados, de resíduos de construção e demolição 

(RCD), cuja gestão deverá ser devidamente enquadrada em sede de Plano de Prevenção 

e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).  

 

Durante a construção terão lugar movimentos de terras, sendo mais expressivos as 

movimentações de terras necessárias para a constituição da plataforma á cota 40,5, que 

implicará a escavação de cerca de 86.500 m3 e o aterro de cerca de 57.500m3, As 

escavações atingirão profundidades da ordem dos 7-8m. Independentemente de haver a 

possibilidade de reutilização dos solos escavados na área de intervenção nos aterros a 

realizar (numa percentagem dependente das características geotécnicas dos materiais 

envolvidos), foi estimado um volume materiais sobrantes a levar a depósito os materiais 

sobrantes de, no mínimo, cerca de 29.000m3. Estas terras são, igualmente, classificadas 

como resíduos. 

 

De uma forma geral considera-se que a produção de resíduos durante a fase de construção 

do empreendimento será responsável por um impacte negativo, direto, de âmbito local a 

regional, certo, temporário, imediato, reversível, minimizável, de magnitude reduzida. 

Refere-se, contudo, que, salvo algumas exceções, tratar-se-ão de resíduos para os quais 

existem  soluções disponíveis na região para a sua adequada e segura gestão, pelo que 

não se prevê a ocorrência de impactes negativos significativos, sendo os mesmos 

minimizáveis, sobretudo se se assegurar o cumprimento de medidas corretas para, conforme 

aplicável, a sua segregação, acondicionamento, armazenagem, valorização e tratamento. 

 

6.11.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração a produção de resíduos será bastante distinta da fase de 

construção, quer em quantidade quer em tipologia. A exploração do Conjunto Comercial  

e sua utilização, pelos trabalhadores e visitantes, originará a produção de resíduos de 

tipologias muito diversificadas. Do ponto de vista do potencial de geração de resíduos 

haverá a considerar: 

� A zona comercial e de restauração; 

� A zona de espaços verdes, onde serão realizadas atividades de manutenção dos 

espaços verdes. 
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De uma forma geral encontra-se prevista a produção maioritária de resíduos com 

características tipicamente urbanas, com elevados quantitativos de frações recicláveis e 

alguns resíduos verdes: 

� Resíduos sólidos urbanos e equiparáveis, associados à presença humana nas áreas 

comerciais (visitantes, trabalhadores); 

� Resíduos provenientes da recolha seletiva (fluxo multimaterial) que incluirá papel e 

cartão, vidro, embalagens (plástico e metal), pilhas, etc, associados às áreas 

comerciais e restauração;  

� Resíduos verdes, biodegradáveis, associados às atividades de manutenção dos 

espaços verdes.  

 

Por forma a enquadrar a gestão de resíduos associada à exploração do Projeto no âmbito 

do fluxo de resíduos produzidos no concelho de Silves recorreu-se às estimativas do Projeto 

de RSU (parte integrante do Projeto de Execução do Conjunto Comercial) das quantidades 

de resíduos passíveis de virem a ser produzidas no empreendimento. No projeto foram 

estimadas produções diárias de: 

� Resíduos sólidos indiferenciados: 19930,62l  

� Papel e cartão: 6075l 

� Embalagens: 8100l 

� Vidro: 10125l 

 

Tal como referido na Caracterização do Ambiente Afetado, de acordo informação 

constante  do Anuário Estatístico da Região Algarve, 2015, em 2014 o concelho de Silves 

produziu 24.616 toneladas de RSU, correspondendo a cerca de 7,29% dos RSU produzidos na 

globalidade da Região do Algarve. Se considerar uma densidade média dos RSU de 350 

kg/m3 (com base em informação constante do documento “Caracterização de resíduos 

urbanos do sistema Multimunicipal do Algarve (2013), Relatório 1º Período de campanha, 

março 2013, ALGAR”), obtém-se um valor diário de produção de resíduos sólidos 

indiferenciados de 6.976 toneladas/dia, o que pode originar um valor de cerca de 2530 

toneladas/ano, o que poderá representar cerca de 10% da produção anual do município 

de Silves (dados de 2014). 

 

Face à análise efetuada considera-se que a produção de resíduos na fase de 

funcionamento do Conjunto Comercial constitui um impacte negativo, direto, de escala 

regional, certo, permanente, a longo prazo, reversível, minimizável, de magnitude moderada 

a elevada. Embora contribuição do Conjunto Comercial no fluxo de resíduos sólidos 

indiferenciados produzidos no concelho de Silves (10%) possa ser considerada significativa,  
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o facto de estarem disponíveis soluções para a gestão ambientalmente correta destes 

resíduos (com capacidade de tratamento relevante) e o pressuposto de que essas soluções 

serão efetivamente aplicadas determinam, contudo, um impacte negativo de baixa 

significância.  

 

O projeto dos RSU define e dimensiona os contentores a utilizar para a deposição das várias 

tipologias de resíduos a serem produzidas.  Salienta-se que, de acordo com o Regulamento 

n.º 157/2009 Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana do 

município de Silves Sistema de deposição de RSU em projetos de urbanização, Artigo 11º, nº 

4 “ Os projetos de construção nova, reconstrução, ampliação e remodelação de edifícios 

de comércio e /ou serviços, com produções de resíduos superiores a 1100 litros por produtor, 

devem prever a construção do sistema de deposição definido pela autarquia, ou outro 

proposto pelos requerentes e aprovado pelos serviços da Câmara Municipal”.   

 

Assim, a forma exata como será operacionalizada a gestão de resíduos no espaço do 

Conjunto Comercial, incluindo a deposição, recolha e transporte a destino final  terá que ser  

devidamente aprovada pela CM Silves e articulada com a ALGAR.  

 

6 . 1 2  PA I S A G E M  

6.12.1 Enquadramento 

 

Assente na caracterização da paisagem anteriormente apresentada, e considerando as 

ações previstas nos projetos, os impactes potenciais na paisagem são os que irão resultar da 

implantação do Conjunto Comercial, nomeadamente: 

� Edifícios; 

� Infraestruturas, incluindo as viárias; 

� Espaços verdes de enquadramento. 

 

Com a construção deste Projeto, surgirão alterações na paisagem que, direta ou 

indiretamente se traduzirão em impactes de magnitude e significância diversas. 

 

Relativamente ao significado ou importância do impacte, em termos de paisagem, 

considerou-se que são impactes negativos significativos os que determinem alterações sobre 

áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da 

sua raridade, tendo em consideração o grau de intrusão provocado, a extensão da área 
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afetada e o número de potenciais observadores envolvidos, devendo ser considerados 

muito significativos se os referidos parâmetros assumirem uma expressão importante. Nas 

situações em que o Projeto promova melhorias a nível paisagístico, os impactes classificam-

se como positivos, escalando-se de acordo com as melhorias introduzidas. 

 

Os impactes sentidos dependem quer das características intrínsecas ao território (qualidade 

paisagística, absorção visual e sensibilidade paisagística), quer das ações a realizar, pelo 

que a análise destes fatores permite prever os impactes ao nível da paisagem nas diversas 

fases de implementação do Projeto. 

 

6.12.2 Fase de construção 

 

As perturbações da fase de construção estão relacionadas diretamente com uma intrusão 

visual na paisagem, com particular incidência nos observadores externos à obra, resultante 

de uma desorganização espacial e funcional da paisagem com perturbação na 

manifestação visual do território, devido a ações da execução dos edifícios, equipamentos, 

infraestruturas e espaços verdes.  

 

Esta intrusão visual, provocada pela introdução de elementos estranhos à paisagem, 

nomeadamente através de maquinaria pesada, materiais de construção e estaleiro de 

obra, assim como, pelas ações relacionadas com a desmatação, decapagem dos solos e 

movimentação de terras, sentir-se-á na área envolvente ao Conjunto Comercial, traduzindo-

se numa desorganização da funcionalidade da paisagem com perturbação na perceção 

visual da mesma.  

 

Este impacte far-se-á sentir durante o período previsto para a conclusão das obras, que será 

de cerca de 1 ano, de acordo com informação fornecida pelo Projetista, gerando conflitos 

visuais significativos na envolvente mais próxima onde se localizam os principais pontos de 

observação sobre a área do projeto. A perturbação visual para os habitantes das moradias 

mais próximas, ainda que estas aparentem ter uma ocupação sazonal, será sentida de 

forma mais premente do que pelos utilizadores da importante via rodoviária EN125 que, 

embora em muito maior número, estarão expostos à perturbação por breves momentos. 

 

Os impactes resultantes destas perturbações são considerados como negativos, diretos e 

locais, de ocorrência certa, temporária e  imediata, sendo reversíveis, minimizáveis e de 

magnitude moderada, e significativos. 
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 Refira-se que estas perturbações poderão ser atenuadas, através de algumas medidas 

preventivas apresentadas no Capítulo 7, evitando a perturbação de áreas desnecessárias 

durante a implantação do Conjunto Comercial.  

 

6.12.3 Fase de exploração 

 

Nesta fase preveem-se alterações na paisagem relacionadas essencialmente com o uso do 

solo, é neste campo que se traduz a mudança e a adaptação da paisagem à nova 

situação. Em termos de ocupação atual do solo a área de intervenção está praticamente 

desocupada de qualquer edificação, à exceção de uma única ruína de uma antiga 

habitação e respetiva cisterna sem caráter notável, destacando-se em termos de área a 

vegetação existente referente a um antigo pomar/ espaço agrícola. 

 

De acordo com a avaliação das visibilidades da área de intervenção, verificou-se que será 

possível avistar o futuro Conjunto Comercial, a partir dos espaços adjacentes à área de 

intervenção e de pontos mais a norte associados às infraestuturas rodoviárias (pontos de 

observação 1, 2, 3, 4 e 6). Destacando-se ainda que a forma do volume construído 

corresponde sensivelmente à zona que apresenta maior Capacidade de Absorção Visual 

dentro da área de intervenção (ver Figura 5:59  relativa à Capacidade de Absorção Visual 

da paisagem). 

 

O impacte na paisagem, ou no modo como esta vai ser percecionada pelos observadores 

de passagem (a norte), ou fixos (na envolvente imediata ou em pontos mais afastados a 

sul), não é muito premente, uma vez que, como observado nos cortes abaixo, a 

modificação do terreno para implantação do Conjunto Comercial, numa plataforma mais 

ampla, implicou uma escavação significativa, conduzindo a que a cota da cobertura dos 

edifícios não se sobreponha significativamente ao terreno adjacente (nem às cotas das 

moradias dispersas existentes a poente) não alterando por isso o recorte da linha de 

horizonte, o que diminui substancialmente a perceção da real volumetria do edificado 

proposto. 

 

Como parâmetros gerais do Conjunto Comercial salienta-se que a cércea máxima do 

edificado é de cerca de 8,00m e o número de pisos do conjunto comercial acima da cota 

de soleira é de apenas 1 piso. Nas figuras seguintes apresentam-se dois cortes transversais da 

área do Conjunto Comercial, exemplificativos da inserção final do edificado. 
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Figura 6:5
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Assim, do ponto de vista da perceção da paisagem, ou da leitura que cada observador faz 

da visualização da mesma, a presença do 

pouco expressivos. 

 

 

EIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO COMERCIAL QUINTAS DO ROGEL - ALCANTARILHA 

|Janeiro 2018   

Figura 6:6 – Cortes  

Assim, do ponto de vista da perceção da paisagem, ou da leitura que cada observador faz 

da visualização da mesma, a presença do Conjunto Comercial acarreta impactes visuais 

369 

 

 

Assim, do ponto de vista da perceção da paisagem, ou da leitura que cada observador faz 

acarreta impactes visuais 
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Conclui-se, que os principais impactes resultam das alterações das características das 

bacias visuais correspondentes aos principais pontos de visualização sobre o Conjunto 

Comercial, devido à intrusão visual dos novos volumes construídos.  

 

Considera-se que são expectáveis impactes negativos, indiretos e locais, de ocorrência 

certa, permanente (quanto à alteração da estrutura e do caráter da paisagem em termos 

locais),  e  a longo prazo, sendo irreversíveis, minimizáveis e de magnitude reduzida (porque 

se trata de uma área com visibilidade limitada), isto é, o Conjunto Comercial é visível 

unicamente a partir dos pontos mais a norte e associados à A22 e EN125, e de algumas 

moradias dispersas de uso sazonal, que se localizam na sua envolvente próxima), e 

significativos. 

 

6 . 1 3  PA T R I M Ó N I O  

6.13.1 Abordagem metodológica 

 

De uma forma geral a avaliação de impactes do Projeto sobre cada ocorrência patrimonial 

identificada considera os critérios definidos no capítulo 6.1, com as devidas adaptações 

para o descritor em  causa. 

 

Foram avaliados os impactes associados ás diferentes fases do Projeto: construção, e 

operação. De uma forma geral a maioria dos impactes sobre o património ocorrem durante 

a fase de construção. Em fase de exploração os impactes ao nível do património 

geralmente são, geralmente, pouco significativos. 

 

Em seguida definem-se os critérios utilizados na caracterização e avaliação de impactes.  

� Sentido/Natureza (negativo, positivo, nulo): considera-se impacte positivo qualquer 

ação que melhore o conhecimento ou o estado de conservação de uma 

ocorrência patrimonial; impacte negativo traduz-se na afetação (direta ou indireta, 

parcial ou total), a sua deterioração, ou alteração do seu local de implantação ou 

sua envolvente; consideram-se nulo todos os impactes que não provocarão 

qualquer tipo de afetação de uma ocorrência. 

� Efeito/Incidência (direta, indireta, indeterminada): a incidência pode ser direta se for 

provocada pela implementação do projeto (construção, exploração ou 

desativação); indireta se for induzida por atividades decorrentes ou ligadas ao 

projeto, mas não pela implementação do projeto em si; indeterminada caso a 
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informação disponibilizada sobre a implantação das diferentes unidades de projeto 

seja insuficiente. 

� Escala geográfica ou Dimensão espacial (local, regional, nacional): A dimensão 

espacial local aplica-se geralmente a ocorrências cuja afetação e o valor 

patrimonial é de significância reduzida ou média sendo sobretudo de cariz 

etnográfico ligadas a comunidades locais. A escala regional é considerada quando 

a esfera de influência da afetação se cinge a nível de uma abrangência local ou 

seja quando o contexto de implantação ultrapassa esta dimensão, (ex: um castro 

incluído num conjunto de castro que formam uma identidade supralocal ou sítio 

classificados como de valor concelhio). A escala nacional é quando se define a 

afetação de uma ocorrência cuja importância se afirma como um bem de todos 

como por exemplo: monumentos com estatuto de proteção legal (Imóveis de 

Interesse Público, Monumento Nacional, Património da Humanidade). 

� Probabilidade (certo, provável, pouco provável, improvável ou incerto): o grau de 

certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no 

conhecimento das características intrínsecas das ações impactantes, da sua 

localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências 

patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projeto 

coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial; 

� Duração (temporária, permanente, nula): Corresponde ao efeito induzido pela ação 

impactante no tempo e pode ser temporária quando são ações que não tenham 

um caráter definitivo como ocultação, ou deslocamento da ocorrência desde que 

esta possa retomar o seu lugar após a realização de ações impactantes. Afigura-se 

comum que algumas ações possam ser temporárias ou seus efeitos negativos 

acabem por assumir um caráter permanente; uma ação com efeito permanente é 

aquela que resulta na adoção ou implementação de uma ação não regressiva 

sobre uma ocorrência e que se apresente indefinida temporalmente; nula quando 

não ocorrer qualquer efeito sobre uma ocorrência.  

� Reversibilidade (reversível, parcialmente reversível, irreversível): indica a capacidade 

ou incapacidade de restabelecimento após cessar a perturbação. 

� Possibilidade de minimização: Indica se o impacte sobre a ocorrência pode ser 

minimizável ou se a sua afetação/destruição é certa e não pode ser evitada. 

 

A magnitude do impacte refere-se à escala de alteração ou melhor ao grau de afetação 

do impacte resultante de cada uma das ações impactantes e da suscetibilidade das 

ocorrências afetadas. A magnitude é elevada se o impacte for direto e implicar uma 

destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afetação 
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da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida quando significa uma degradação 

pouco acentuada ou uma intrusão na área envolvente ocorrência também com menor 

expressão física ou mais afastada da ocorrência. A significância do impacte tem em 

consideração a importância da ocorrência em causa e o seu valor. 

 

6.13.2 Fase de construção 

 

Os trabalhos realizados permitiram inventariar cinco ocorrências patrimoniais, ambas 

inéditas. No Anexo 6 - Património apresentam-se as fichas individuais de sítio das referidas 

ocorrência, nas quais se caracterizam os impactes decorrentes da implantação do Projeto, 

especificando as medidas de minimização preconizadas.  

 

No quadro seguinte apresenta-se a avaliação de impactes do Projeto relativamente às 

ocorrências identificadas na prospeção arqueológica. 

 

Quadro 6:15 – Síntese da avaliação de impactes sobre as ocorrências identificadas em trabalho de 

campo 

Nº Nome Tipo Localização Impactes 

1 S. Sebastião Conjunto rural 

Área de implantação 

do conjunto 

comercial 

Negativos, diretos, certos, locais, 

certos, permanentes, imediatos e 

irreversíveis, não minimizáveis, 

magnitude mediana e pouco 

significativos 

2 S. Sebastião 1 
Achados 

dispersos 

Área de implantação 

do conjunto 

comercial 

Negativos, diretos, certos, locais, 

certos, permanentes, imediatos e 

irreversíveis, não minimizáveis, 

magnitude mediana e pouco 

significativos 

3 S. Sebastião 2 
Achado 

isolado 

Vala para rede de 

água e saneamento 

indeterminados por se desconhecer 

em concreto onde incidirão os 

impactes ao nível do solo. 

4 S. Sebastião 3 
Achados 

dispersos 

Vala para rede de 

água e saneamento 

Indeterminados por se desconhecer 

em concreto onde incidirão os 

impactes ao nível do solo. 

5 Alcantarilha Alcaria/Monte 
Vala para rede de 

água e saneamento 

Previsivelmente os impactes serão 

negativos, indiretos, neutros, pouco 

prováveis, temporários e de 

magnitude reduzida. Contudo devem 

ser considerados indeterminados 

dado que se desconhece em 

concreto o local exato de 

implantação das condutas. 
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De uma forma global os impactes sobre os elementos patrimoniais identificados em trabalho 

de campo serão diretos e negativos ainda que minimizáveis.  

 

6.13.3 Fase de exploração 

 

Não são expectáveis impactes sobre o património na fase de exploração. 

 

6 . 1 4  O R D E N A M E N T O  

6.14.1 Instrumentos de gestão territorial 

 

Os potenciais impactes de um projeto desta natureza sobre o ordenamento do território 

prendem-se, essencialmente, com a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado 

por estarem integrados em programas ou planos específicos e/ou serem destinados a outras 

finalidades. Estes impactes iniciam-se na fase de construção mas prolongam-se para a fase 

de exploração, onde adquirem um caráter permanente. Por esta razão a análise destes 

impactes não foi feita à semelhança dos restantes descritores, não se tendo considerado a 

distinção entre fase de construção e de exploração. 

 

No caso presente, o Projeto encontra-se previsto no Plano Diretor Municipal de Silves, 

Instrumento de Gestão Territorial vinculativo aos particulares, não existindo assim impacte 

negativo ao nível do ordenamento do território. Pelo contrário, a sua implementação 

corresponde ao cumprimento das propostas contidas na classe de espaço – Espaço 

Industrial consignada na Planta de Ordenamento, bem como das disposições 

regulamentares definidas para a circulação e estacionamento e áreas de cedência. 

 

6.14.2 Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 

O desenvolvimento dos projetos do Conjunto Comercial e infraestruturas interferem com um 

conjunto de servidões e restrições de utilidade pública, sujeitas a diversos tipos de 

autorização e/ou parecer que a seguir se apresentam. 
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6.14.2.1 Recursos Hídricos 

6.14.2.1.1 Domínio Hídrico 

 

A área de intervenção é atravessada por duas linhas de água, afluentes da Ribeira de 

Alcantarilha, não navegáveis nem flutuáveis. Com a construção do Conjunto Comercial 

verifica-se a necessidade de intervenção nas linhas de água, sendo necessário a obtenção 

da respetiva Autorização da entidade competente na matéria – APA-ARH Algarve, que 

permitirá considerar o impacte como nulo. 

 

6.14.2.2 Recursos Agrícolas e Florestais 

6.14.2.2.1 Sobreiros  

 

Na área de intervenção estão presentes seis exemplares de sobreiros: um exemplar adulto e 

cinco jovens.  

 

Para a construção do Conjunto Comercial será necessário proceder ao arranque dos 

sobreiros existentes, bem como de toda a vegetação no âmbito da atividade de 

desmatação da área de intervenção. O Projeto prevê, contudo, a transplantação dos 5 

sobreiros jovens, integrando-os nos espaços verdes a criar, o que permite minimizar estes 

impacte.  

 

A este respeito deve ser tido em consideração o enquadramento legal nestas matérias e os 

procedimentos estabelecidos, que devem ser cumpridos pelo Proponente, tal como 

indicado no capítulo 7 – Medidas de Minimização. 

 

Nos termos do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, 

de 30 de junho, o corte/arranque de sobreiros/azinheiras, em povoamento ou noutra 

situação de coberto (dispersos ou isolados), jovens ou adultos, mesmo secos, de origem 

espontânea ou não, tem de ser requerido e autorizado pelo Instituto Nacional de 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), devendo os exemplares a abater estar 

previamente cintados com tinta indelével e de forma visível. O ICNF só aceita requerimentos 

apresentados pelos donos das árvores ou por quem esteja por eles devidamente 

mandatado ou autorizado. 
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 O transplante de sobreiros/azinheiras, dado que as metodologias de transplante implicam 

uma prévia mutilação de copas e raízes, ação proibida pelo nº 4 do artigo 17º do Decreto-

Lei nº 169/2001, de 25 de maio, quer se trate de sobreiros e azinheiras em povoamento, quer 

se trate de exemplares em qualquer outra situação de coberto, não pode ser autorizada 

diretamente.  As árvores que se pretende transplantar terão de ser incluídas em processo de 

arranque (corte não se aplica) sujeito à disciplina da atrás citada legislação. Após 

autorizado o arranque, pode o requerente dar às árvores o destino que entender, 

nomeadamente transplantá-las. De referir que o pedido de autorização a solicitar ao ICNF 

terá que ser acompanhado da Declaração de Impacte Ambiental. 

 

Não se prevê a ocorrência de qualquer impacte desde que respeitados os requisitos legais 

atrás definidos. 

 

6.14.2.2.2 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 

A área de intervenção do Conjunto Comercial propriamente dito já não se encontra 

abrangida pelo regime da RAN, estando prevista no Plano Diretor Municipal como Espaço 

Industrial. Assim sendo, do ponto de vista da condicionante RAN a concretização do 

empreendimento não terá impactes sobre esta figura legal. 

 

Contudo, a via de acesso externa, desde a Rotunda de Alcantarilha (EN125) até ao 

empreendimento (que corresponde a um primeiro troço da futura ER 125-1 

Alcantarilha/Armação de Pêra cujo Projeto de Execução é da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Silves) e a ligação externa à rede de águas residuais domésticas e águas de 

abastecimento, a serem implantadas ao longo de um caminho existente, tal como 

acordado com a CM de Silves, encontram-se abrangidos pela RAN.  

 

Do ponto de vista da figura legal da RAN, a implantação do Projeto nessas áreas  constitui 

um impacte negativo, direto, local, certo, permanente, imediato, irreversível, não 

minimizável, de magnitude moderada e  significativo. 

 

A utilização de áreas da RAN para outros fins encontra-se prevista no artigo 22º do Regime 

Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de 

março, alterado pelo Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro e os termos encontram-se 

definidas no artigo 23º. De acordo com o disposto, estas situações só podem verificar-se 

quando cumulativamente não causem graves prejuízos para os objetivos que constituem a 
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RAN, e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às 

componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, 

preferencialmente nas terras e solos classificados como de menor aptidão.” 

 

Neste sentido a proposta deverá ser enquadrada nas alíneas l) obras de construção, 

requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, 

aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia 

elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções 

ou empreendimentos públicos ou de serviço público e p) obras decorrentes de exigências 

legais supervenientes relativas à regularização de atividades económicas previamente 

exercidas. 

 

De acordo com o n.º 7 do referido artigo (…) Quando a utilização esteja associada a um 

projeto sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental em fase de projeto de 

execução, o parecer prévio vinculativo (…) compreende a pronúncia da entidade regional 

da RAN nesse procedimento. 

 

6.14.2.3 Infraestruturas 

6.14.2.3.1 Rede Elétrica 

 

Tal como referido anteriormente, na área de implantação do Conjunto Comercial existe 

uma interferência com uma linha de Média Tensão (MT) da EDP que implicará o 

desmantelamento da extensão desta linha área na zona do Conjunto Comercial e a sua 

substituição por um troço enterrado. O Projeto interfere, assim, com a linha existente e a 

respetiva servidão.  e terá que merecer parecer favorável da EDP, após o que será possível 

classificar o impacte como nulo.  

 

A este respeito reitera-se o ofício da EDP, datado de 17.04.2008 (referência 662/08/RCER),tal 

como descrito no capítulo 4.7.5, que deixa antever o compromisso desta entidade para 

com o enterramento da linha que atualmente atravessa a área do empreendimento, e 

sobre a eventual implantação de uma nova linha, da responsabilidade exclusiva da EDP, no 

mesmo canal, e usando a mesma obra. 
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6.14.2.3.2 Rede Rodoviária Nacional e Rede Rodoviária Regional 

 

Tal como referido na caracterização do ambiente afetado as rodovias localizadas numa 

maior proximidade da área de intervenção correspondem à EN125 e à A22. 

 

A A22 localiza-se a cerca de 300 m do limite  norte da área de intervenção. A zona de 

servidão non aedificandi à A22 deve corresponder a 50 m para cada lado do eixo da 

estrada e nunca a menos de 20 m da zona da estrada e para os Nós de ligação: um círculo 

de 150 m de raio centrado na intersecção dos eixos da via. Face às distância a que esta 

rodovia se localiza face à área de intervenção o impacte do Projeto sobre a área de 

servidão é nulo. Cumprida a zona de servidão non aedificandi à A22 não se prevê a 

necessidade de parecer da entidade nesta matéria. 

 

Relativamente à EN 125, deverá ser cumprida a zona de servidão de 20 m para cada lado 

do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m 

da zona da estrada. Analisando o projeto do Conjunto Comercial constata-se que não 

existe afetação dessa área de servidão, podendo considerar-se o impacte como nulo.  

 

No entanto, prevê-se a afetação da zona non aedificandi de 150 m de raio centrado na 

intersecção do eixo da via (correspondente à Rotunda de Alcantarilha), para a qual é 

necessário pronúncia da administração rodoviária e da autarquia, constituindo-se uma zona 

non aedificandi de valor inferior. A redução das zonas de servidão non aedificandi é 

constituída com a publicação no Diário da República, pelo IMT, I. P., da respetiva 

declaração de aprovação e planta parcelar. 

 

6 . 1 5  SA Ú D E  P Ú B L I C A  

6.15.1 Enquadramento 

 

A publicação recente do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, veio introduzir 

alterações no âmbito e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente 

“consagra a necessidade de avaliar outros fatores ambientais, de entre os quais se 

destacam (...)a necessidade de proteger os cidadãos dos riscos para a saúde e bem-estar 

decorrentes de fatores ambientais, avaliando também os impactes do projeto na 

população e saúde humana.” Não estão, contudo, ainda definidas nem consolidadas as 

metodologias de abordagem dos “novos descritores” referidos neste diploma legal.  
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A “Organização  Mundial de Saúde” (OMS) define a saúde como “um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”. A 

saúde passou, então, a ser mais um valor da comunidade que do indivíduo. A saúde é, 

portanto, um valor coletivo, um bem de todos, devendo cada um gozá-la individualmente, 

sem prejuízo de outrem e, solidariamente, com todos. 

 

Considerou-se que os potenciais efeitos na população e saúde pública de um projeto com 

as características daquele que se encontra em avaliação – conjunto comercial – se 

prenderão com: 

� A exposição a situações de degradação da qualidade do ar, da qualidade da 

água, ambiente sonoro, poluição luminosa, produção de resíduos, que sejam 

suscetíveis de serem originadas pelo Projeto nas suas fases de construção e 

exploração. Neste caso serão essencialmente considerados os trabalhadores da 

obra e a população residente, e ainda os utentes que circulam na EN125. 

� As questões relacionadas com a presença de pessoas em espaços fechados, 

nomeadamente no que respeita à qualidade do ar interior; o potencial para 

surgimento de doenças como a legionela em consequência de deficiente 

manutenção e controlo de sistemas de refrigeração e a exposição de pessoas e 

trabalhadores aos vapores provenientes das operações de enchimento de 

combustível no posto de abastecimento, aspetos relacionados com a fase de 

exploração do Projeto. Neste caso serão considerados os trabalhadores do Conjunto 

Comercial, os visitantes e os residentes nas proximidades do empreendimento. 

 

6.15.2 Fase de construção 

 

Durante a fase de construção as atividades do projeto que poderão ter efeitos na 

população e saúde pública incluem: 

� Movimentações de terras, transporte de materiais polvurulentos e tráfego de veículos 

em vias não pavimentadas: estas atividades são suscetíveis de aumentar a dispersão 

de poeiras na atmosfera. 

� Circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra: esta atividade será 

responsável pela emissão de poeiras e gases de escape e, adicionalmente, pela 

emissão de ruído. 

� Escavações, betonagens e outras atividades construtivas aumentam os níveis de 

ruído na zona envolvente à obra. 

� Na operação dos estaleiros e na frente de obra poderão ocorrer derrames e/ou 
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fugas de produtos químicos perigosos que podem atingir o solo e as águas e, de 

forma indireta, afetar a população e saúde pública. 

 

Para efeitos da análise dos potenciais impactes do Projeto na população e saúde pública 

durante a fase de construção consideraram-se como recetores os trabalhadores da obra, os 

habitantes residentes numa maior proximidade do local em obra, os utentes da EN125 (pela 

proximidade desta via ao local em obra. 

 

Tal como referido na análise dos impactes na qualidade do ar, as consequências 

ambientais da presença de partículas em suspensão dependem da sua dimensão. Do 

ponto de vista da saúde pública as partículas com menor diâmetro são mais perigosas, já 

que permanecem nas vias respiratórias das pessoas e animais, podendo penetrar e ficar 

retidas nos alvéolos pulmonares. Considera-se que a granulometria da matéria particulada 

que vier a ser emitida nas atividades de mobilização de terras e de construção será 

maioritariamente superior à fração considerada como eventualmente inalável (diâmetro 

inferior a 10 µm). Será, assim, expectável que as partículas emitidas apresentem, no geral, 

uma granulometria elevada, precipitando-se a curtas distâncias, ficando circunscritas às 

áreas adjacentes aos locais onde são emitidas (até cerca de 100m), e que não sejam 

geralmente tóxicas para o Homem visto serem essencialmente constituídas por substâncias 

inertes.  

 

Os principais recetores sensíveis existentes nas imediações da área de intervenção são os 

trabalhadores da obra, que vão estar diariamente mais expostos a estes efeitos. A este 

respeito refere-se o PSS que define medidas de proteção individual a utilizar e formas de 

proteção, que deverão ser implementadas, de forma a salvaguardar a saúde dos mesmos. 

Quanto aos utentes da EN125 considera-se que o tempo de exposição é diminuto e 

irrelevante. Os residentes nas habitações mais próximas poderão ser afetados embora, tal 

como referido anteriormente, não seja expectável a emissão de partículas finas (as que mais 

problemas de saúde implicam), pelo que se julga que com a adoção de medidas de 

minimização previstas no capítulo 7 não se estará em presença de afetações relevantes da 

saúde pública dessas populações. 

 

No que respeita a atividades que gerem níveis de ruído, as situações mais sensíveis do ponto 

de vista do ruído ambiente são as áreas residenciais, escolares, hospitalares, espaços de 

lazer ou quaisquer outras que pela sua natureza exijam níveis de ruído baixos.  Na área 

envolvente há a registar a presença de algumas casas de habitação. Considera-se que os 

níveis de ruído que possam vir a ser produzidos durante a fase de construção nas áreas 
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circundantes não assumirão valores suficientemente elevados de modo a causar efeitos 

físicos no Homem, tais como perdas auditivas ou surdez.  

 

Embora as operações ruidosas apenas ocupem uma fração do tempo total de construção, 

em cada local, considera-se que poderão ocorrer efeitos fisiológicos e psicológicos, 

traduzidos por incomodidade, em especial nas situações sensíveis identificadas (habitações 

localizadas na proximidade das rodovias). Os trabalhadores da obra são os recetores que 

vão estar mais diretamente expostos a estes efeitos mas, mais uma vez se refere a 

implementação do PSS definido para a obra, que considera a necessidade de utilização de 

equipamento de proteção individual como auriculares para as situações mais críticas. 

6.15.3 Fase de exploração 

 

Durante a fase de exploração as atividades do projeto que poderão ter efeitos na 

população e saúde pública incluem: 

� Consumo de água; 

� Produção de efluentes domésticos e águas de escorrência contaminadas; 

� Produção de resíduos; 

� Emissão de gases de combustão e de ruído associados ao tráfego gerado pelo 

Conjunto Comercial 

� Funcionamento das garagens (estacionamento coberto em cave) e de espaços 

fechados (lojas); 

� Funcionamento de sistemas de refrigeração/produção de calor das lojas; 

� Funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis. 

 

Para efeitos da análise dos potenciais impactes do Projeto na população e saúde pública 

durante a fase de construção consideraram-se como recetores os trabalhadores e visitantes 

do Conjunto Comercial, os habitantes residentes numa maior proximidade do 

empreendimento. 

 

De acordo com o Projeto a água a ser consumida no Conjunto Comercial será diretamente 

proveniente da rede pública instalada no concelho de Silves (não se prevendo qualquer 

armazenamento de água potável no empreendimento). O projeto prevê a construção de 

uma rede externa com cerca de 1,5km para ligação à rede pública de abastecimento de 

água. De acordo com o site da empresa Águas do Algarve S.A., a qualidade da água 

fornecida pelas Águas do Algarve, S.A. ao Ponto de Entrega de Silves é verificada através 

de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de 
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acordo com o Dec. Lei 306/2007 de 27 de Agosto. Com base nas análises efetuadas e nos 

resultados expostos, conclui-se que a qualidade da água fornecida nos "Pontos de Entrega 

em Alta", cumpre os valores paramétricos fixados de acordo com a legislação em vigor 

aplicável à "Água destinada ao Consumo Humano". Considera-se, assim, que o consumo de 

água no Conjunto Comercial não será suscetível de causar quaisquer problema de saúde 

pública para trabalhadores ou visitantes. 

 

Os efluentes domésticos produzidos no Conjunto Comercial serão conduzidos até à ETAR 

intermunicipal de Albufeira Poente, situada na freguesia de Guia, concelho de Albufeira. 

Esta ETAR dispõe de tratamento terciário com desinfeção por UV, sendo o efluente tratado 

(a fração que não é utilizada como água de serviço) descarregado na ribeira de Espiche. A 

ETAR tem, ainda, um sistema de controlo de odores7. Considera-se, assim, que a produção 

de efluentes domésticos no Conjunto Comercial não será suscetível de causar quaisquer 

problema de saúde pública, já que os mesmos são conduzidos a um destino final onde 

sofrem tratamento adequado antes da sua descarga no meio recetor. 

 

A estimativa efetuada da qualidade das águas de escorrência dos pavimentos e áreas de 

estacionamento, que o projeto prevê que sejam descarregadas uma pequena linha de 

água existente, afluente da ribeira de Alcantarilha, e a comparação com as várias normas 

de qualidade existentes, permite concluir que as concentrações se situarão genericamente 

abaixo dos valores limite estabelecidos, não se perspetivando quaisquer efeitos negativos 

e/ou problemas de saúde pública. Tanto mais que não foram identificados quaisquer usos 

nesta linha de água nem na ribeira de Alcantarilha, que estabeleçam a ligação á 

população. 

 

Os resíduos que vierem a ser produzidos no empreendimento serão maioritariamente 

resíduos com características tipicamente urbanas, com elevados quantitativos de frações 

recicláveis e alguns resíduos verdes. O projeto prevê uma solução de  pontos de deposição 

dos RSU, incluindo resíduos indiferenciados e recicláveis (vidro, papel e cartão e 

embalagens/plásticos) e considera um número de dias sem recolha de 3 para efeitos do 

estimativa. Independentemente da forma exata como será operacionalizada a gestão de 

resíduos no espaço do Conjunto Comercial, que terá que ser  devidamente articulada com  

a Câmara Municipal de Silves e com a ALGAR, importa realçar a existência de formas de 

gestão dos resíduos a serem produzidos e a existência de locais adequados para a sua 

deposição final. Neste caso será o aterro do Sotavento Algarvio, gerido pela ALGAR, SA. 

                                                      
7 Site da empresa Águas do Algarve 
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Não se perspetivam, assim, quaisquer efeitos negativos e/ou problemas de saúde pública 

associados à produção de resíduos no empreendimento. A produção de resíduos perigosos 

como pilhas alcalinas, tonners, lâmpadas, embalagens contaminadas, etc, terá que ser 

devidamente avaliada e encaminhada para empresas credenciadas para a sua correta 

eliminação. 

 

Os níveis de ruído suscetíveis de serem produzidos na fase de exploração, associado ao 

tráfego motorizado gerado pelo empreendimento, nas áreas circundantes não assumem 

valores suficientemente elevados de modo a causar efeitos físicos no Homem, tais como 

perdas auditivas ou surdez. No entanto, efeitos fisiológicos e psicológicos, traduzidos por 

incomodidade, poderão ocorrer em especial nas situações sensíveis identificadas 

(habitações localizadas na proximidade do empreendimento, especialmente as que se 

localizam já na proximidade da EN 125). 

 

Relativamente aos trabalhadores do Conjunto Comercial não serão de esperar quaisquer 

efeitos na saúde em resultado da exposição ao ruído laboral, já que o tipo de atividade a 

desenvolver não é de molde a provocar a emissão de níveis de ruído elevados. 

Desconhece-se neste momento a eventual existência e posicionamento de equipamentos 

potencialmente ruidosos como chillers, devendo os mesmos, caso venham a ser instalados, 

serem devidamente isolados. 

 

Quanto aos visitantes não se prevê que venham a estar expostos a níveis de ruído elevado, 

tanto mais que o período de tempo que passarão no local será extremamente reduzido. 

 

Na sequência da avaliação dos impactes do Projeto sobre a qualidade do ar concluiu-se 

que o acréscimo de tráfego induzido pelo empreendimento não implicará qualquer 

ultrapassagem dos valores limite estabelecidos legalmente para a qualidade do ar, pelo 

que não serão de esperar quaisquer efeitos negativos nas populações e saúde pública para 

os residentes nas imediações do empreendimento. Esta conclusão estende-se aos 

trabalhadores do Conjunto Comercial e, claro, aos visitantes. 

 

Pelas características e tipologia do Projeto considerou-se relevante incluir nesta análise as 

questões relacionadas com a qualidade do ar interior, quer a nível das garagens cobertas 

na cave, quer no que respeita aos espaços fechados das lojas.  

 

O monóxido de carbono é um gás tóxico que resulta da queima incompleta de 

combustíveis. É um gás sem cheiro ou sabor, de difícil deteção, sendo que a partir de níveis 
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de concentração mais elevados, os seus efeitos nocivos podem manifestar-se rapidamente, 

podendo levar, em situações extremas, à morte. Nos locais fechados ou pouco ventilados 

com presença de veículos motorizados (p.e. estacionamentos em cave) podem criar-se 

condições de acumulação deste composto no ar respirável. 

 

No Projeto de Segurança Contra Riscos de Incêndio do Conjunto Comercial são propostos  

(...) meios de controlo da poluição do ar por excesso de monóxido de carbono no piso -1 no 

parque (ventilação natural com um caudal de extração não inferior a 300 m3/h/veículo, 

sempre que o teor de monóxido de carbono exceder 50 ppm, e sempre que o teor de 

monóxido de carbono exceder 100 ppm, no piso em toda a sua extensão, será acionado o 

sistema de alarme de CO). O sistema deverá possuir uma unidade de informação, onde seja 

indicado constantemente a concentração do CO das diversas zonas, numericamente com 

a indicação em ppm’s (partes por milhão). Em caso de alarme o sistema deve ter associado 

painéis acústico luminosos colocados em todos os acessos ao local protegido, do lado de 

fora e do lado de dentro, de modo a avisar no percurso de entrada que local contém 

atmosfera perigosa e dar informação de “Evacuação” (...). O projeto prevê, ainda, que 

estacionamento de veículos a GPL, só seja permitido nos estacionamentos ao Ar Livre. Uma 

vez que estão previstas medidas de prevenção e controlo das concentrações de CO nos 

estacionamentos em cave, não serão de esperar efeitos negativos na saúde para os 

visitantes e trabalhadores a este nível. 

 

Relativamente às questões do qualidade do ar interior é de referir a Portaria 353-A/2013, de 4 

de dezembro, relativa à ventilação e qualidade do ar interior (QAI). Este diploma legal 

enquadra esta problemática referindo que8 (...) Nas sociedades atuais, os cidadãos 

permanecem a maior parte do seu tempo em ambientes interiores tornando-se imperativo 

tornar estes espaços saudáveis. Efetivamente, o aumento do número de casos de doenças, 

tais como a asma e as alergias, e a existência de condições deficientes na qualidade do 

interior dos edifícios são uma realidade que importa corrigir com vista à melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos (...). 

 

Este diploma determina que a fiscalização da QAI, em grandes edifícios de comércio e 

serviços (GES)9, deva ser efetuada pela Inspeção Geral do Ambiente e Ordenamento do 

                                                      
8 Avaliação da qualidade do ar interior o documento “Metodologia de avaliação da qualidade do ar interior em 

edifícios de comércio e serviços no âmbito da Portaria 353-A/2013”, fevereiro de 2015 

9 Grandes edifícios de comércio e serviços (GES) – edifício de comércio e serviços cuja área interior útil de 

pavimento, descontando os espaços complementares, igual e/ou ultrapasse 1000m2, ou 500m2 no caso de centros 

comerciais, hipermercados, supermercados e piscinas cobertas; 
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Território (IGAMAOT), de acordo com metodologia a estabelecer pela Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA) e pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Os poluentes a medir no ar 

interior podem incluir poluentes físico-químicos (partículas em suspensão (frações PM10 e 

PM2,5), compostos orgânicos voláteis totais (COVs Totais), monóxido de carbono (CO), 

formaldeído (CH2O) e dióxido de carbono (CO2)) e poluentes microbiológicos (bactérias e 

fungos; Legionella spp na água dos sistemas de climatização). 

 

Durante a exploração do Conjunto Comercial deverá ser tido em consideração a 

necessidade de assegurar uma boa qualidade do ar interior e monitorizar a mesma, para 

benefício da saúde dos trabalhadores e visitantes. 

 

Não se encontra ainda definido no Projeto como funcionarão os sistemas de 

refrigeração/produção de calor e que tipo de sistemas serão utilizados. Contudo, pelas 

preocupações em termos de saúde pública será absolutamente necessário providenciar 

meios de controlo e minimização da Legionella spp, uma bactéria que vive naturalmente 

em ambientes aquáticos e que, quando se aloja nos pulmões pode provocar uma 

pneumonia grave, também conhecida como doença dos legionários. Os principais locais 

de risco incluem sistemas de climatização em que haja produção de aerossóis (tanques de 

torres de arrefecimento e de humidificadores por pulverização, etc.) e os tanques dos 

humidificadores por pulverização (lavadores de ar) em unidades de tratamento de ar.  

 

Durante a exploração do Conjunto Comercial deverá ser tido em consideração a 

necessidade de assegurar o controlo dos níveis de Legionella, para benefício da saúde dos 

trabalhadores, visitantes e residentes nas imediações. 

 

Por último há a referir a questão da exposição dos utentes do posto de abastecimento de 

combustível (PAC) aos vapores de gasolina e gasóleo (nomeadamente no que se refere aos 

designados compostos orgânicos voláteis – COV) quando abastecem os seus veículos, bem 

como a exposição dos trabalhadores nas operações de transfega dos produtos.  

 

As operações que se verificam nos postos de abastecimento de combustíveis representam 

potenciais fontes de perda de combustível por evaporação: emissões de vapores 

associadas à descarga de combustível pelos camiões-cisterna para os reservatórios 

existentes no posto e os vapores de gasolina emitidos, e que devem ser recuperados, 

durante o reabastecimento de veículos rodoviários a motor. Acrescem, ainda, as perdas por 

derrame de combustível, por utilização das pistolas das mangueiras durante o 
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abastecimento de viaturas, e durante o abastecimento dos reservatórios pelos camiões-

cisterna.  

 

O Projeto não descreve de forma detalhada os equipamentos e modo de funcionamento 

do PAC. Considera-se, contudo, que o projeto deve  salvaguardar os objetivos de saúde 

pública e ambiental, bem como reduzir a quantidade de vapores de gasolina emitidos para 

a atmosfera. 10No caso especifico do caudal de gasolina exceder 3000 m³/ano, é 

obrigatório que seja equipado com um sistema de Fase II de recuperação de vapores de 

gasolina. Conforme o disposto na alínea k) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 90/2012 de 11 de 

Abril (2012), deverão ser instalados “equipamentos destinados a recuperar os vapores de 

gasolina provenientes do depósito de combustível dos veículos a motor durante o 

reabastecimento” no PAC e a “transferir esses vapores para um reservatório ou para a 

unidade de abastecimento de gasolina” do posto, para revenda.  

 

6 . 1 6  SO C I O E C O N O M I A  

6.16.1 Enquadramento 

 

Identificam-se e avaliam-se seguidamente os principais impactes suscetíveis de serem 

gerados pelo Projeto sobre os aspetos socioeconómicos na fase de construção e de 

exploração. Para efeitos da classificação de impactes tiveram-se em conta os critérios 

descritos anteriormente no EIA.  

 

6.16.2 Fase de construção 

 

Durante a fase de construção de um projeto com estas características é expectável que os 

impactes na socioeconomia estejam relacionados, por um lado com a presença de 

trabalhadores e com a dinâmica positiva que tal poderá trazer à zona envolvente e, por 

outro, com aspetos de cariz mais negativo, inerentes às alterações  nas acessibilidades, 

degradações pontuais da qualidade de vida das populações que residem na maior 

proximidade dos locais em obra, que acabam por ser similares a qualquer processo de 

construção de empreendimentos. 

 

                                                      
10 Postos de Abastecimento de Combustíveis Sustentáveis, Caso de Estudo Real – Avaliação da Sustentabilidade, 

Diogo Nunes Paulino Rosa, Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil,Maio 2015 
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Desde já se refere que embora não exista informação acerca do número de trabalhadores 

em obra, é expectável que e mesma venha a durar cerca de 1 ano, sendo previsível que 

durante esse período uma quantidade elevada de pessoas venha a trabalhar no local, nas 

mais variadas áreas de especialidade. 

 

Durante a fase de construção poderá ocorrer um aumento de população a residir 

temporariamente na freguesia de Alcantarilha, ou freguesias  vizinhas, constituída pelos 

trabalhadores da obra. Constitui-se um impacte positivo, direto, a uma escala 

local/regional, provocável, temporário, imediato, embora de magnitude previsivelmente 

reduzida e pouco significativo. 

 

É expectável que o aumento previsível de trabalhadores na área de implantação do Projeto 

(independentemente da sua proveniência), durante o período de construção, contribua 

para um acréscimo de procura no consumo de bens e na utilização dos serviços locais, 

especialmente no que se refere à restauração, comércio e alojamentos. Será, assim, 

expectável um impacte positivo na economia local da zona envolvente, especialmente nas 

áreas mais próximas do local em obra. Pode-se considerar este impacte como positivo, 

indireto, fazendo-se sentir a uma escala local/regional, provocável, temporário, imediato, 

embora de magnitude moderada e pouco significativo. 

 

Durante o período de obras registar-se-á um aumento temporário do número de postos de 

trabalho, essencialmente no setor da construção civil (essencialmente direto mas também 

indireto e induzido). Embora, tal como acima se refere, não se disponha de estimativas do 

número de trabalhadores que poderão estar envolvidos na fase de obra, esta criação de 

emprego será sempre relevante, e mais importante se torna no atual contexto, com a 

atividade da construção em forte estagnação e com elevados níveis de desemprego, na 

região e em todo o país. Os efeitos locais e regionais desta criação de emprego 

dependerão da política de contratação que as várias entidades (empreiteiros, 

designadamente) venham a adotar. Assim, este impacte sé considerado como positivo, 

indireto, fazendo-se sentir a uma escala regional a local (caso se venham a empregar 

trabalhadores locais), provocável, temporário, imediato, de magnitude dependente do 

número de trabalhadores que estarão presentes na obra, e podendo ser considerado, 

genericamente, como pouco significativo a significativo. 

 

O aumento da circulação de veículos pesados na fase de obra é suscetível de causar 

perturbação no tráfego que circula nas vias rodoviárias circundantes, nomeadamente no 

que se refere à EN125, podendo afetar a fluidez da circulação nessas vias. Poder-se-ão criar 
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situações de incomodidade para os utentes destas vias, especialmente nas horas de ponta 

e particularmente no período de Verão, em que há um maior afluxo de tráfego. Caso as 

obras venham a decorrer no fim de semana, estas situações terão tendência para se 

agravarem, especialmente no período de Verão.  

 

Tratando-se a EN125 um eixo viário com um tráfego significativo, que será necessário manter 

em funcionamento durante o período de execução da obra, com os movimentos de 

trânsito atualmente existentes, serão certamente necessários desvios provisórios de tráfego 

para a construção da via de acesso ao empreendimento, que acabarão por originar 

afetação das condições de circulação e  fluidez do tráfego na EN125.  

 

Considera-se, assim, que o impacte sobre as condições de circulação e acessibilidade na 

EN125 nas imediações da zona em obra pode ser considerado como negativo, direto, 

fazendo-se sentir a uma escala local, provocável, temporário, imediato e minimizável, A 

magnitude e o significado variarão consoante o período de tempo de duração das obras, o 

volume de tráfego previsto e as condições da via. Caso a obra decorra durante o período 

de Verão esses condicionamentos poderão ter um impacte mais relevante.   

 

Também é expectável que possam ocorrer situação de afetação de circulação e 

acessibilidade nos caminhos em terra batida que rodeiam a propriedade e que dão acesso 

a algumas casas de habitação, bem como no caminho ao longo do qual serão 

implantadas as redes de saneamento e águas de abastecimento, para ligação às redes 

públicas. Considera-se que este pode ser considerado como negativo, direto, fazendo-se 

sentir a uma escala local, provocável, temporário, imediato e minimizável, de magnitude e 

significado reduzidos, face ao reduzido fluxo de tráfego que circula nessas vias e ao 

reduzido número de habitantes que as mesmas servem. 

 

As obras de construção poderão, ainda, implicar incómodos e degradação de diversos 

fatores de qualidade ambiental na envolvente imediata do Conjunto Comercial, 

designadamente nas áreas que confinam a oeste e a sul com o mesmo, onde existem 

habitações.  Estas perturbações estarão associadas aos seguintes aspetos: 

� Aumento das emissões de ruído, induzidas pela circulação de veículos pesados de 

transporte de materiais e dos resíduos de demolição e pelas próprias atividades de 

construção/funcionamento da maquinaria; 

� Degradação local da qualidade do ar na área de intervenção e envolvente, 

resultante da emissão e dispersão de partículas (em resultado das operações de 

demolição do edificado existente, das atividades de desmatação, decapagem e 
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escavação) e da emissão de poluentes atmosféricos provenientes da circulação de 

veículos afetos à obra. 

 

Estes aspetos foram já devidamente caracterizados e enquadrados nos capítulos dedicados 

aos impactes na Qualidade do Ar e no Ambiente Sonoro, e afloradas estas preocupações 

no capítulo dedicado à Saúde Pública, considerando-se este impacte como negativo, 

direto, com uma incidência espacial limitada, temporário (os incómodos e as degradações 

ambientais cessarão com a conclusão dos trabalhos), imediato e minimizável. A magnitude 

e o significado serão previsivelmente reduzidas, dependendo das frentes de obra em cada 

momento de construção.  

 

Um efeito negativo que normalmente está associado à fase de construção prende-se com 

a afetação/impedimento de usos e atividades que ocorriam no território que fica em obra. 

Neste caso tal não se verifica, uma vez que a área de intervenção não regista qualquer uso 

relevante que possa ser afetado pela fase de obras. 

 

No capítulo 7 são apresentadas medidas mitigadoras consideradas relevantes e adequadas 

para a minimização dos impactes analisados no presente EIA.  

 

6.16.3 Fase de exploração 

 

No capítulo 5.16 – Socioeconomia foram caracterizados uma série de parâmetros e 

indicadores relacionados com a dinâmica demográfica (incluindo evolução da população 

e das famílias, estrutura etária, nível de instrução), tecido edificado, território (densidade 

populacional e estrutura do povoamento), estrutura e dinâmica económica e do mercado 

de emprego (atividades económicas; mercado de Trabalho e nível de vida) e 

acessibilidade e mobilidade. 

 

Pretende-se neste capítulo avaliar de que forma a concretização do empreendimento e a 

sua exploração poderá influenciar e/ou ter efeitos (negativos ou positivos) sobre estas 

variáveis. 
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6.16.3.1 Dinâmica demográfica, território, estrutura etária e parque habitacional 

 

A concretização do Conjunto Comercial não é suscetível de gerar impactes sobre a fixação 

de população residente. Ou seja, não é expectável que a concretização do 

empreendimento se venha a constituir como um fator de atratividade que leve à fixação de 

população na freguesia e/ou nas freguesias circundantes. Assim, é expectável que o 

empreendimento tenha impactes nulos sobre a dinâmica populacional da zona (não se 

prevê incrementos da população residente nem do número de famílias). 

Consequentemente, também não são expectáveis impactes (positivos ou negativos) sobre 

o território do ponto de vista da sua densidade/ou da estrutura do povoamento). 

 

Também não será expectável que o empreendimento venha a influenciar a estrutura etária 

e/ou o nível de instrução da população residente na freguesia/concelho. Os impactes 

podem ser considerados como nulos nesta matéria. 

 

Da mesma forma, não são expectáveis quaisquer efeitos positivos ou negativos sobre o 

parque habitacional impulsionados pela concretização e funcionamento do 

empreendimento, pelo que a este nível se podem considerar os impactes como nulos. 

 

6.16.3.2 Atividades económicas e emprego 

 

No que respeita às atividades económicas e emprego é expectável que o empreendimento 

se venha a constituir como um fator dinamizador da economia local, possibilitando a 

criação de emprego, direto e indireto de que as populações locais poderão beneficiar, e 

contribuindo para a fixação de atividades, nomeadamente no que se refere aos serviços e 

comércio. De acordo com informação fornecida pelo Proponente, prevê-se que com a 

concretização do Conjunto Comercial se possam vir a criar cerca de 500 postos de trabalho 

diretos. 

 

Comparando com os dados de população empregada do concelho de Silves e na 

freguesia de Alcantarilha em 2011, os 500 postos de trabalho potenciados pelo projeto 

representariam um contributo de 3,4 e 49,6% respetivamente. Se compararmos com os 

dados da população empregada no setor terciário no concelho e na freguesia, os 500 

postos de trabalho representariam cerca de 4,4 e 61% respetivamente. Mesmo 

considerando que, certamente, nem todos os futuro empregados serão residentes no 
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concelho de Silves, esta análise permite perceber a importância desta geração de 

emprego. 

O empreendimento terá também um efeito positivo no que respeita ao volume de negócios 

do concelho de Silves. Tal como caracterizado no capítulo 5.14.5.2,  atualmente o concelho 

de Silves, com um índice de 83,5 milhares de Euros posiciona-se em 10º lugar nos concelhos 

do Algarve. Um projeto como o que se encontra em análise terá potencial para aumentar 

este índice. 

 

A criação de postos de empregos terá, ainda, reflexos positivos na taxa de atividade da 

Atual União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra e na área envolvente, com incidência 

dominante nas atividades do setor terciário.  

 

Esperam-se, assim, impactes positivos na atividade económica local e na criação de 

emprego, diretos, permanentes, certos, a médio/longo prazo, de magnitude elevada, e 

muito significativos. 

 

6.16.3.3 Serviços prestados à população e qualidade de vida 

 

Ao nível dos serviços prestados à população, o empreendimento será responsável por um 

acréscimo relevante da oferta em termos de espaços comerciais, incluindo supermercado e 

posto de abastecimento de combustível. Face às características particulares deste tipo de 

empreendimento, um Retail Park, é expectável que se possa constituir como elemento com 

forte atratividade neste setor, sendo de prever que a sua área de influência se estenda para 

além da área do concelho de Silves, aos concelhos vizinhos. Também é de referir que a rede 

de saneamento externa que será executada pelo Proponente para ligação à rede 

existente, se constitui como um potencial benefício para o município de Silves, já que a 

parte gravítica da rede ficará à disposição dos munícipes da zona. Consideram-se estes 

impactes como positivos, diretos, permanentes, certos, a médio/longo prazo, de magnitude 

moderada, e significativos. 

 

A questão dos efeitos do empreendimento na qualidade de vida da população no que se 

refere à sua relação direta com a qualidade ambiental propriamente dita (qualidade do ar, 

ruído, qualidade da água, resíduos) foi analisada nos respetivos descritores e abordada 

igualmente no capítulo da Saúde Pública. 
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6.16.3.4 Acessibilidades e condições de circulação 

 

Na análise dos impactes nas acessibilidades e condições de circulação consideraram-se os 

seguintes aspetos: 

� Concretização de novos acessos; 

� Cortes de vias/restabelecimentos; 

� Implicações nos níveis de serviço de vias existentes. 

 

O presente projeto irá concretizar o primeiro troço, de cerca de 200m de extensão, de uma 

via desejada pelo município de Silves – a designada ER 125-1 Alcantarilha/Armação de 

Pêra. Esta via, com uma extensão total de cerca 3528m tem um projeto de execução 

finalizado em 2005, não tendo o município ainda planeado a sua construção. No âmbito do 

presente projeto o Proponente será responsável pela construção e custeio deste primeiro 

troço. Tal como referido no capítulo 3 do EIA este troço de via surge na sequência de um  

protocolo que envolveu a C.M. de Silves, o proprietário dos prédios a intervir e 4 proprietários 

de prédios confrontantes, onde ficaram estabelecidos os princípios orientadores para a 

execução e cedência das áreas afetas à execução da infraestrutura rodoviária. Esta era 

igualmente uma condicionante imposta pela então EP - Estradas de Portugal, que apenas 

autorizava o projeto se a entrada no mesmo não fosse efetuada diretamente através da 

EN125. Em termos de acessibilidades considera-se o impacte como positivo, direto, 

permanente, certo, imediato (e a longo prazo no caso da construção da ER 125-1), de 

magnitude moderada, e significativo. 

 

O presente Projeto assegura a continuidade dos caminhos existentes nas imediações da 

área de intervenção. Existe uma situação particular, em que parte do arruamento do 

empreendimento se sobrepõe a um caminho existente, fora do limite do terreno a intervir. 

Nesta situação o Proponente irá executar integralmente este caminho e cedê-lo-á,  

posteriormente, ao domínio público. Considera-se, assim, que não existirão impactes sobre a 

continuidade dos caminhos existentes, sendo o impacte nulo.  

 

Será de esperar que o aumento do tráfego de veículos ligeiros decorrente da entrada em 

funcionamento deste empreendimento, de visitantes e trabalhadores, a par do aumento de 

veículos pesados que abastecerão as unidades comerciais previstas, venha a exercer 

pressão sobre rede viária mais próxima. No Estudo de Tráfego foi avaliado o desempenho da 

rede viária existente com a concretização do empreendimento, tendo sido determinando o 

nível de serviço nas principais intersecções localizadas na área de influência direta do 

mesmo:  
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� Rotunda de Alcantarilha, entre a EN 125, o acesso à A22 e a EM 529: As condições 

de circulação no cenário atual são bastante aceitáveis - nível de serviço A em todos 

os ramos. Não se estimam alterações para os ramos Norte e NW, com o ramo do 

empreendimento a acompanhar esta classificação. Nos ramos Este e Oeste (ambos 

relativos a EN 125), contudo, observam-se degradações do nível de serviço, no ano 

base estima-se níveis de serviço entre C e E. A abertura da ligação a Armação de 

Pêra, no ano horizonte, leva a uma melhoria do nível de serviço para C e D (para 

ambos os ramos).  

� Futura rotunda de acesso ao empreendimento: Não se anteveem  qualquer 

problema de circulação neste nó;  

� Secção 1: Secção da EN-125 a Oeste da rotunda de Alcantarilha: Esta secção 

apresenta atualmente nível de serviço D. Embora se estime que o empreendimento 

implique a degradação do nível de serviço para E, verifica-se que mesmo na 

ausência do empreendimento será de esperar a mesma degradação para nível de 

serviço E.  

� Secção 2: Secção da EN-125 a Este da rotunda de Alcantarilha: Esta secção 

apresenta atualmente nível de serviço C. Estima-se que o empreendimento implique 

a degradação do nível de serviço para D no ano base. No entanto no ano horizonte 

pode ocorrer uma melhoria, para nível C com o desvio de tráfego para a ligação a 

Armação de Pera.  

 

Com a entrada em funcionamento do empreendimento será expectável que possam 

ocorrer situações de degradação do nível de serviço em alguns pontos da EN125 

(nomeadamente nos ramos Este e Oeste, ambos relativos a EN 125, para níveis de serviço 

entre C e E) enquanto nalguns casos essas degradações poderão ocorrer mesmo na 

ausência do empreendimento. O Estudo também refere que na situação de entrada em 

funcionamento da ER 125-1, a situação pode melhorar para algumas das intersecções. O 

Estudo de Tráfego refere, ainda, que as análises realizadas refletem o tráfego no período 

mais crítico (verão) na zona de estudo, sendo expectável que no resto do ano a circulação 

se efetue com melhores condições de circulação do que foram apresentadas no estudo. 

 

Em termos de implicações nos níveis de serviço das vias existentes o impacte pode ser 

considerado negativo, direto, local, provável, permanente, médio prazo, reversível, 

minimizável, de magnitude moderada e significativo em alguns casos. 
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6 . 1 7  IM P A C T E S  D A  F A S E  D E  D E S A T I V A Ç Ã O  

 

De acordo com o ponto 4 do Anexo III do Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro, 

alterado pelo Decreto-Lei nº152-B/2017, de 11 de dezembro, o conteúdo dos Estudos de 

Impacte Ambiental deve incluir a descrição do tipo, quantidade e volume de efluentes, 

resíduos e emissões previsíveis para os diferentes meios físicos, decorrentes da fase de 

desativação das infraestruturas analisadas. No Anexo IV (Elementos a fornecer pelo 

Proponente) deste diploma legal faz-se referência à (...) descrição qualitativa dos impactes 

esperados, quer positivos quer negativos, nas fases de construção, exploração e 

desativação (...).  

 

Pode-se considerar que a fase de desativação de uma atividade ou estabelecimento 

corresponde ao seu período de fim do ciclo de vida, no qual não existe laboração da 

atividade ou estabelecimento. Esta terminologia é normalmente utilizada em instalações 

industriais, em que, face a características particulares, poderá ser necessário prever, desde 

logo, o período de vida útil dos equipamentos e a forma e consequências da desativação 

da instalação. Em projetos similares ao que se encontra em avaliação, Conjunto Comercial, 

estas preocupações não se colocam, não se encontrando previsto a desativação do 

mesmo. 

 

Por outro lado, a fase de desativação de qualquer projeto corresponde a uma etapa que 

encerra um considerável grau de incerteza. Não só porque o horizonte temporal dessa fase 

se afigura sempre muito longínquo relativamente ao momento da avaliação, como 

também porque o enquadramento legal nessa altura será necessariamente diferente e, 

consequentemente, o referencial de comparação de que se dispõe agora não fará sentido 

nesse horizonte temporal.  

 

Pode-se considerar que a desativação deste Projeto pode ser efetuada com remoção 

integral de todas as estruturas do Projeto, ou com reabilitação das mesmas e reconversão 

em outra tipologia de espaço/ocupação que, à presente data, não é de todo possível de 

prever.  

 

Para efeitos da presente análise considerou-se um cenário que inclui os trabalhos de 

desativação necessários para a remoção das estruturas construídas do projeto, deixando o 

terreno livre para outras ocupações.  
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Assim, a fase de desativação, entendida como fase temporária de execução de trabalhos, 

compreenderá as atividades necessárias para a remoção física do projeto e das suas 

componentes do território onde o mesmo se encontra inserido. Estas atividades 

apresentarão bastantes semelhanças com as atividades de construção: 

� Implantação de estaleiro.  

� Movimentação de maquinaria e veículos de apoio à obra.  

� Demolição de estruturas edificadas e remoção de infraestruturas que se encontram 

enterradas.  

� Transporte dos resíduos de construção e demolição a destino final adequado. 

� Movimentações de terras. 

 

Assume-se que a estrutura verde entretanto criada com a implantação do projeto será 

mantida no local, dependendo a sua evolução da utilização futura que se vier a fazer do 

espaço. 

 

Os impactes potencialmente associados a esta fase para as componentes ambientais 

aplicáveis estão relacionados com: 

� Potenciais impactes negativos no ambiente sonoro nas zonas envolventes, 

associados ao funcionamento da maquinaria envolvida na demolição das estruturas 

edificadas e infraestruturas e à circulação de veículos de apoio (nomeadamente de 

transporte de resíduos/materiais para o exterior). Estes impactes far-se-ão sentir, 

essencialmente, na zona envolvente e o seu significado estará dependente da 

ocupação do território que estiver presente nesta altura.  

� Potenciais impactes negativos na qualidade do ar associados à emissão de poeiras 

em resultado das atividades de demolição das estruturas edificadas e infraestruturas 

e da circulação de veículos e maquinaria. Estes impactes far-se-ão sentir, 

essencialmente, na zona envolvente e o seu significado estará dependente da 

ocupação do território que estiver presente nesta altura. 

� Impactes associados à produção de resíduos de construção e demolição, sendo 

este um dos impactes que poderá assumir maior significado. As disposições a ter em 

consideração relativamente à gestão e destino final destes resíduos deverão ser 

adaptados às práticas e legislação em vigor nessa altura e deverão assegurar a 

minimização dos impactes negativos a este nível. 

� Potenciais impactes negativos nos solos associados às operações de movimentação 

de terras que serão necessárias para a remoção das infraestruturas enterradas e das 

fundações e pisos enterrados dos edifícios.  
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� Potenciais impactes temporários na paisagem da área envolvente, associados à 

desorganização espacial e intrusão visual provocada pelas obras de demolição, 

num espaço que nessa altura, certamente que se encontrará consolidado e 

integrado na envolvente. O significado deste impacte dependerá, igualmente, da 

ocupação da área circundante, no que respeita a outras zonas residenciais que 

estejam presentes. 

� Potenciais impactes negativos na componente social durante a fase de demolição, 

associados nomeadamente, a uma afetação da qualidade de vida temporária nas 

imediações do local em obra, a nível de emissão de ruído e degradação pontual da 

qualidade do ar e intrusão visual. Mais uma vez este impacte dependerá da 

proximidade e densidade dos residentes que existirem na altura. 

 

No caso de um cenário de remoção das estruturas, este poderá ter um impacte positivo, se 

posteriormente a área sujeita a desativação for devidamente recuperada, repondo-se a 

permeabilidade do solo e a sua potencialidade para o desenvolvimento de vegetação 

natural.  

 

No capíulo 7.1.4 apresenta-se um conjunto de medidas passíveis de serem implementadas 

durante a fase de desstivação para minimizar impactes negativos e constituição de 

potenciais situações de passivos ambientais. 

 

6 . 1 8  IM P A C T E S  C U M U L A T I V O S  

 

O Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, menciona a necessidade de analisar os 

impactes cumulativos “b) Efeitos cumulativos relativamente a outros projetos existentes e/ou 

licenciados ou autorizados”. 

 

De uma forma geral podem entender-se por impactes cumulativos, “os impactes no 

ambiente que resultam do projeto em associação com outros projetos, existentes ou 

previstos, bem como de projetos complementares ou subsidiários”. Os impactes cumulativos 

podem resultar da acumulação de impactes similares ou da interação sinergística de 

diferentes impactes.  

 

Estes impactes normalmente não correspondem unicamente a meras sobreposições ou 

adições de efeitos, mas poderão originar efeitos sinergéticos resultantes da respetiva 

interação, os quais poderão ter um caráter potenciador ou de anulação / minimização. Os 
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impactes cumulativos podem, assim, ser originados pela simultaneidade de novos projetos, 

mesmo que de diferente natureza, sobre uma mesma área, podendo essa área ser 

localizada, restrita ao local onde os projetos se cruzam, ou, pelo contrário, a interação entre 

os vários projetos estender-se a uma zona mais abrangente, fazendo sentir os seus efeitos 

sobre uma área mais alargada.  

 

Não foram identificados projetos existentes e/ou em construção na zona envolvente ao 

Conjunto Comercial Quintas do Rogel – Alcantarilha que, em conjunto com o presente 

projeto, possam ser responsáveis por efeitos cumulativos em algum dos descritores 

considerados.  

 

Relativamente a projetos previstos há a referir a ER 125-1 Alcantarilha/Armação de Pêra, a 

via municipal para a qual a Câmara Municipal de Silves elaborou o respetivo projeto de 

execução em 2006, mas que ainda não iniciou a construção. Tal como referido 

anteriormente neste EIA, o projeto do Conjunto Comercial Quintas do Rogel – Alcantarilha, 

assegura a construção do primeiro troço desta via, numa extensão de cerca de 200m, 

constituindo a via externa de acesso ao empreendimento. 

 

Para efeitos das análises efetuadas em termos dos descritores mais diretamente 

relacionados com o tráfego, nomeadamente o ambiente sonoro e qualidade do ar, 

consideraram-se os cenários estudados no Estudo de Tráfego, assumindo-se que a 

construção desta via apenas ocorreria em 2028. Neste contexto, os impactes cumulativos 

entre estes dois projeto apenas se farão sentir em 2028, ou eventualmente antes, se e 

quando a Câmara Municipal de Silves o decidir. O que parece certo, e que foi assumido 

como tal, é que os dois projetos não serão construídos em simultâneo (no mesmo período 

temporal), pelo que não serão expectáveis impactes a esse nível. 

 

É preciso lembrar que estes dois projetos não se encontram relacionados quanto ao seu 

objetivo. Assim, enquanto que o empreendimento vai atrair tráfego, que circulará na EN/ER 

125 para aceder ao Conjunto Comercial, o objetivo da futura ER125-1 é desviar tráfego da 

EN/ER 125, para minimizar congestionamentos de tráfego, permitindo uma ligação mais 

direta a Armação de Pêra.  

 

A análise dos impactes na qualidade do ar e no ambiente sonoro tiveram em devida 

consideração a questão dos impactes cumulativos, no sentido que atrás lhes foi dado, para 

o cenário de 2028. 
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6 . 1 9  P R I N C I P A I S  R I S C O S  A S S O C I A D O S  A O  P R O J E T O  

6.19.1 Enquadramento 

 

No que respeita á  temática da análise de risco em Estudos de Impacte Ambienta 

salientam-se os seguintes aspetos: 

� No  Decreto-Lei nº 152-B/2013, de 31 de outubro a questão do risco é  mencionada 

no Artigo 3.º Apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA que remete para um 

anexo onde se menciona que as características dos projetos devem ser 

consideradas especialmente em relação aos seguintes aspetos: (...) risco de 

acidentes, atendendo sobretudo às substâncias ou tecnologias utilizadas (...). 

� Na Portaria nº 395/2015 de 4 de novembro as referências aos riscos aparecem 

vertidas  no ANEXO II (a que se refere o artigo 3.º) Requerimento de dispensa do 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental: 7 — Impactes ambientais e 

medidas de mitigação: (...) c) Identificação dos riscos ambientais associados ao 

projeto. 

 

A publicação recente do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, que veio introduzir 

alterações no âmbito e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, aborda a questão dos 

riscos num outro contexto“ A adoção destes novos fatores ambientais consagra, assim, uma 

mudança de abordagem relativamente à análise de risco, que deixa de se limitar aos riscos 

do projeto sobre o ambiente, passando a ponderar igualmente os riscos do ambiente sobre 

o projeto, avaliando, ainda, em relação a determinados projetos, a sua exposição e 

resiliência a acidentes graves ou a catástrofes, e o risco de ocorrência desses acidentes ou 

catástrofes.”  

 

À luz do Decreto-Lei nº 152-B/2013, de 31 de outubro e das boas práticas, nos EIAs procede-

se, normalmente,  a uma identificação dos potenciais riscos ambientais do Projeto, ou seja, 

os riscos do Projeto que possam ter consequências negativas para o ambiente. A 

abordagem incidia essencialmente sobre os fatores de risco de origem interna, ou seja os 

riscos provocados por ações ou acontecimento relacionados com a construção ou 

exploração do Projeto. O presente EIA teve em consideração esta abordagem, tendo-se 

procedido à identificação dos principais riscos internos do Projeto. Tentando ir ao encontro 

das alterações impostas pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, integrou-se, 

ainda, no presente EIA uma breve análise dos principais riscos externos existentes na área de 

intervenção e da forma como o Projeto se relaciona com os mesmos.  
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Abordaram-se os riscos associados à fase de construção e de exploração.   

 

Importa desde já referir que o presente Projeto – Conjunto Comercial - não se enquadra nos 

regimes legais de instalações que, pela sua complexidade, implicam a realização de 

análises de risco detalhadas: 

� Decreto-Lei n.º 127/2013 de 30 de agosto que estabelece o regime de emissões 

industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição (regime 

PCIP), bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a 

água e o solo e a produção de resíduos, a fim de alcançar um elevado nível de 

proteção do ambiente no seu todo. 

� Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, relativo à ocorrência de acidentes de 

grande dimensão relacionados com a libertação de substâncias perigosas, que cria 

a necessidade de serem definidos mecanismos para a sua prevenção e controlo dos 

perigos associados, bem como para a limitação das suas consequências para a 

saúde humana e para o ambiente.  

 

6.19.2 Riscos internos 

6.19.2.1 Fase de construção 

 

Para esta análise identificaram-se as atividades do Projeto que apresentam maior risco para 

o ambiente, que se resumem no quadro seguinte.  Neste quadro incluiu-se  a identificação 

da atividade perigosa, o(s) potenciais risco(s) associado(s) e uma breve avaliação do(s) 

mesmo(s) e da necessidade de medidas de prevenção. 

 

Quadro 6:16 – Principais riscos internos identificados para a fase de construção do Projeto  

Atividade perigosa Risco Avaliação/Minimização 
Necessidade de medidas de 

prevenção 

 

 

 

Funcionamento dos 

estaleiros e frentes 

de obra 

Fugas ou derrames de óleos, 

combustíveis e outras 

substâncias químicas 

poluentes. 

Potencial para contaminação de 

solos, massas águas superficiais e 

subterrâneas com degradação da 

sua qualidade. Potenciais feitos 

negativos indiretos na saúde 

pública. 

Implementação de um Plano 

de Acompanhamento 

Ambiental (Ver capitulo 7). 

Implementação de um Plano 

de Emergência 

Ambiental(Capítulo 7) 

Ocorrência de incêndios  Degradação da qualidade do ar. 

Potencial para afetar populações 

residentes nas imediações e/ou o 

tráfego local. Potenciais efeitos 

negativos indiretos na saúde 

pública. 
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Atividade perigosa Risco Avaliação/Minimização 
Necessidade de medidas de 

prevenção 

Movimentação de 

terras: 

- Escavações para 

constituição da 

plataforma de 

trabalho 

- Abertura de valas 

para instalação 

de condutas  

-  Instabilidade dos taludes 

de escavação e de aterro  

Potencial para afetação de 

estruturas edificadas nas 

imediações. 
Realização de vistorias 

prévias à obra nas 

edificações mais próximas 

dos taludes de maior 

dimensão. 

Identificação prévia de 

infraestruturas enterradas. 

- Interferência com 

infraestruturas aéreas 

(linhas elétricas) 

- Interferência com 

infraestruturas enterradas 

(cabos de 

telecomunicações e 

condutas ao longo da 

EN125).  

Potencial para afetação de 

serviços à população 

 

 

 

 

 

Transporte de 

materiais 

- Ocorrência de acidentes 

rodoviários em resultado 

do acréscimo da 

circulação de veículos 

pesados, especialmente 

na EN125, e/ou da 

necessidade de desvios de 

trânsito. 

- Caso ocorram acidentes com 

veículos que transportem 

produtos perigosos este risco 

poderá ter consequências 

negativas para o ambiente. 

Potenciais efeitos negativos em 

termos de saúde pública. 

Medidas de minimização 

consideradas no capítulo 7: 

- Plano de acessos 

- Comunicação dos desvios 

de tráfego 

- Limitações de velocidade 

de circulação 

- Acondicionamento devido 

das cargas  

- Aspersão de caminhos de 

terra batida em caso de 

necessidade 

- Dispersão de poeiras e 

partículas na zona 

envolvente à área em 

construção, especialmente 

em alturas de tempo seco 

e ocorrência de vento. 

- Potencial afetação dos solos da  

envolvente. 

- Potencial degradação da 

qualidade do ar local, com 

efeitos diretos na saúde pública. 

- Diminuição da taxa 

fotossintética na zona 

envolvente. 

 

De uma forma geral durante a fase de obra as situações potencialmente mais gravosas 

estarão associadas à ocorrência de derrames acidentais de óleos lubrificantes, 

combustíveis, ou outras substâncias perigosas que possam ser utilizadas nos estaleiros e/ou 

nas frentes de obra, com potencial para contaminação de solos e recursos hídricos, com as 

consequências inerentes a nível da degradação da sua qualidade. Estes riscos podem 

resultar de acidentes durante a obra (quer por erro humano, quer por eventual falha de 

equipamentos), por situações de incumprimento das medidas de gestão ambiental.  

 

A possibilidade de ocorrência de situações deste tipo e a consequente necessidade da sua 

prevenção e/ou da minimização da suas consequências justifica a formulação de medidas 

específicas, apresentadas em capítulo próprio, com especial destaque para a 

recomendação da implementação de um Plano de Emergência Ambiental.   
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Considera-se relevante salientar que  análise dos riscos associados a aspetos de segurança 

e saúde dos trabalhadores da obra e eventuais visitantes,  é abordada no âmbito do Plano 

de Saúde e Segurança (PSS), que faz parte integrante do Projeto, onde são identificados os 

riscos e propostas as medidas de minimização adequadas. A este respeito o PSS refere que 

“O sistema de coordenação em termos de Segurança e Saúde a implementar neste 

empreendimento, tem por objetivo a melhoria das condições de trabalho, através de um 

conjunto de ações para a prevenção de riscos, visando a redução dos incidentes e 

acidentes (...).  

 

6.19.2.2 Fase de exploração 

 

No quadro seguinte apresentam-se os principais riscos ambientais internos relacionados com 

a existência e funcionamento do Projeto.  

 

Quadro 6:17 – Principais riscos internos identificados para a fase de exploração do Projeto  

Atividade perigosa Riscos Avaliação/Minimização 

Tráfego de acesso ao 

empreendimento  
Risco de acidentes rodoviários  

Potenciais consequências para o 

ambiente no caso de transporte de 

matérias perigosas, com potencial para 

contaminação de solos e águas. 

Funcionamento do 

Posto de 

Abastecimento de 

Combustível 

- Ocorrência de fugas ou derrames nos 

reservatórios de combustível enterrados. 

- Emissões de compostos orgânicos voláteis 

nas operações de enchimento dos 

depósitos subterrâneos e na própria 

operação de abastecimento dos veículos 

que acedem ao posto  

- Acidente com veículos cisterna de 

abastecimento do Posto de Combustível. 

- Potencial para desencadeamento de 

incêndio 

Potencial para contaminação de solos e 

água. 

Degradação local da qualidade do ar 

/efeitos na saúde pública. 

 

 

6.19.3 Riscos Externos 

 

Apresenta-se seguidamente uma breve análise dos principais riscos externos normalmente 

considerados em análises de risco desta natureza, divididos em riscos naturais e riscos 

tecnológicos, e o grau da sua importância na área de implantação do projeto. 
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6.19.3.1 Riscos Naturais 

 

Os principais riscos naturais normalmente tidos em consideração incluem: cheias, risco 

sísmico, subida do nível das águas do mar, erosão costeira, estabilidade de vertentes, 

incêndios florestais.  

 

Tendo em consideração a localização geográfica do empreendimento não incidem sobre 

a área o risco de subida do nível das águas do mar nem o risco de  erosão costeira. 

 

Não foram identificados na área riscos de instabilidade de vertentes, pelo que não se 

considera que este risco possa afetar o projeto. Não foram, igualmente, identificadas zonas 

suscetíveis a inundações nem zonas críticas de cheias na área de intervenção nem nas suas 

imediações, pelo que não se afigura que este risco seja relevante para o projeto.  

 

A área de intervenção situa-se numa zona de elevado risco sísmico. Do ponto de vista de 

vulnerabilidade sísmica, as características da área de intervenção são comparáveis às das 

áreas envolventes e da generalidade da região Algarvia, caracterizada por um risco sísmico 

considerável e que terá que ser acautelado no desenvolvimento do projeto, 

nomeadamente no que se refere à aplicação das normas de construção antissísmica à 

conceção e construção de todo o edificado e infraestruturas propostas, explicitadas na 

regulamentação nacional e europeia aplicável (e incluída como medida no presente EIA). 

 

A área de intervenção não se insere nas designadas “áreas críticas do ponto de vista a 

floresta contra incêndios” tal como definidas no Plano Regional Florestal do Algarve 

(atualmente suspenso), pelo que se pode considerar que o risco de incêndios florestais é 

reduzido. A este respeito refere-se que o Projeto prevê medidas e sistemas de prevenção e 

proteção contra incêndios que permitirão minimizar este risco.  

 

No Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) do concelho de Silves, 

fornecido pela Câmara Municipal de Silves, incluem-se cartas de perigosidade e de risco de 

incêndio. Nas figuras seguintes apresenta-se um extrato da carta de perigosidade de 

incêndio e um extrato da carta de risco de incêndios.  
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Fonte: Shapefiles do PMDFCI, CM Silves 

Figura 6:7 – Perigosidade de Incêndios na área de intervenção e zona envolvente  
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Fonte: Shapefiles do PMDFCI, CM Silves 

Figura 6:8 – Risco de incêndio florestal na área de intervenção e zona envolvente  

 

6.19.3.2 Riscos Tecnológicos 

 

Em termos dos designados Riscos Tecnológicos há a referir os riscos de poluição acidental 

originadas por fontes móveis e por fontes fixas. 
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Na área de estudo considera-se que o risco de poluição acidental por fontes móveis estará 

associado ás principais rodovias que se localizam na maior proximidade da área de 

intervenção, neste caso a EN125. O risco está associado à ocorrência de acidentes no 

transporte rodoviário de mercadorias perigosas, podem originar derrames de substâncias 

poluentes que, por escorrência ou infiltração, podem contaminar os recursos hídricos 

superficiais e/ou subterrâneos e os solos, e ter repercussões negativas nos sistemas 

ecológico.  

 

O risco de poluição acidental - fontes fixas encontra-se, normalmente, associado á 

presença de unidades industriais de dimensão relevante e cujo processo de fabrico seja 

suscetível de causar danos para o ambiente em caso de ocorrência de acidentes. Para a 

caracterização deste risco consultou-se o Plano de Emergência do concelho de Silves e as 

cartas de classes de suscetibilidade e de risco de acidentes industriais, fornecidas pela 

Câmara Municipal de Silves. Nas figuras seguintes apresentam-se extratos das referidas 

cartas. 

 

 

Fonte: Plano de Emergência do concelho de Silves (extrato de cartografia) 

Figura 6:9 – Suscetibilidade a acidentes industriais no concelho de Silves  
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Fonte: Plano de Emergência do concelho de Silves (extrato de cartografia) 

Figura 6:10 – Risco de acidentes industriais do concelho de Silves  

 

A informação contida nestas cartas aponta para que a área de intervenção se localize 

numa zona que se encontra classificada como de suscetibilidade moderada a riscos de 

acidentes industriais e de risco elevado de acidentes industriais.  

 

Esta classificação terá tido em consideração a existência da área industrial de S.Sebastião e 

ao facto de a área de intervenção concretamente se encontrar classificada como área 

industrial e, como tal, suscetível de albergar unidades industriais (de acordo com a 

classificação dada pelo PDM).  

 

Tal como referido no capítulo da caracterização da qualidade do ar, o empreendimento 

em análise insere-se na zona industrial de São Sebastião, uma pequena zona industrial 

localizada a Oeste de Alcantarilha, que se caracteriza essencialmente pela presença de 

atividades ligadas ao comércio. Nesta zona existem 3 unidades industriais de maior 

dimensão: duas centrais de fabrico de betão pronto e uma fábrica de corte de pedra 

mármore/calcário, verificando-se ainda da presença de áreas de depósito de desperdícios 

de pedra. Face ao que foi possível observar localmente e às características deste tipo de 

unidades industriais, não é expectável que a ocorrência de eventuais acidentes nestas 

unidades possam ter repercussões ambientais graves na área do empreendimento.  

 

Existe uma unidade industrial classificada pelo regime PCIP e Seveso, correspondente à 

Central Termoelétrica de Tunes, localizada a mais de 5km a nordeste da área de 
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intervenção. Os estabelecimentos abrangidos pelo nível superior de perigosidade do 

Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho - Diretiva SEVESO - e as instalações abrangidas pelo 

Decreto-Lei n.º 173/2008 de 26 de agosto (instalações PCIP) podem, em ambos os casos, 

originar riscos para os recursos hídricos, solos e ecologia em caso de acidente (tendo em 

conta a toxicidade das substâncias envolvidas no processo e potencialmente presentes nas 

águas residuais descarregadas). Face à distância a que se encontra esta unidade industrial 

não é expectável que a ocorrência de eventuais acidentes com repercussões ambientais 

nestas unidades possa afetar a área do empreendimento. 

 

Em suma, pese embora a classificação da área de intervenção que é dada no Plano de 

Emergência de Silves, a possibilidade de ocorrência de acidentes com consequências 

ambientais graves na área de intervenção pode ser considerada como reduzida. 

 

6 . 2 0  S Í N T E S E  D E  IM P A C T E S  

 

Apresenta-se no Quadro 6:18  uma síntese dos principais impactes identificados para a Fase 

de Construção e no Quadro 6:19 uma síntese dos principais impactes identificados para a 

Fase de Exploração do Conjunto Comercial Quintas do Rogel – Alcantarilha, de acordo com 

a análise efetuada no presente EIA. 
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Quadro 6:18 – Síntese de Impactes da Fase de Construção  

Fator ambiental Principais ações do Projeto Principais Impactes 

Previsão e classificação do impacte 
Avaliação 

global 

N
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tu
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o
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a
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 d
e
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ç
ã
o
 

M
a
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n
it
u
d
e
 

S
ig
n
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â
n
c
ia
 

Clima 
Desmatação  (remoção de 

vegetação do solo) 

Alterações microclimáticas locais (aumento da temperatura 

do ar e uma diminuição da humidade do solo) 
? I L Pp T I R M R NS 

Alterações 

Climáticas 

Circulação de veículos e maquinaria 

de apoio à obra 
Emissões de GEE  - I R C T I R M R NS 

Geomorfologia 
Movimentação de terras 

(escavações e aterros)  Modificação do relevo atual  
- D L C P Lp I M M S 

Geologia 

Desmatação e remoção das terras 

de cobertura 

Escavações 

Destruição de formações geológicas - D L C P Lp I NM M PS 

Execução do muro M6 com 

interferência no talude da Rotunda 

de Alcantarilha da EN125, na zona 

de inserção da via de acesso ao 

empreendimento  

Potencial para potenciação de fenómenos de instabilidade 

das formações do talude 
- D L P T I R M R NS 

Solos 

Movimentos de terra, desmatação 

Destruição de solos  (horizontes pedológicos) de elevada 

capacidade de uso agrícola, a que acrescem processos 

erosivos e fenómenos de compactação 

- D L C P I I NM M/E MS 

Circulação de veículos e maquinaria 

afeta à obra, e instalação e 

utilização do estaleiro 

Contaminação do solo exposto durante a execução das 

escavações por eventuais derrames de produtos perigosos 

e/ou escorrências contaminadas 

- D L P T I R M R s 

Uso do solo 

Movimentos de terras, desmatação, 

movimentação de maquinaria 

pesada 

Compactação, impermeabilização dos solos e alteração do 

uso atual, iniciando-se o processo de substituição do uso 

atual pelo uso previsto.  

- D L C P I I NM R PS 
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Fator ambiental Principais ações do Projeto Principais Impactes 

Previsão e classificação do impacte 
Avaliação 

global 

N
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 d
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Recursos hídricos  

Decapagem, desmatação, 

movimentação terras, construção 

da bacia de retenção  

Interferência com a drenagem natural - D L P T I I M R NS 

Construção do projeto de drenagem 

pluvial e da via de acesso exterior 

Desvio de linha de água - D L C T I R M R PS 

Aterro de linha de água de reduzida expressão - D L C P LP I NM R PS 

Escavações Potencial interferência com níveis freáticos - D L P T I R M R PS 

Consumo de água no estaleiro Afetação da disponibilidade do recurso água - D L C T I R M R NS 

Flora e 

vegetação 

Instalação e atividade do estaleiro  

Emissão de poeiras e eventuais derrames de produtos 

perigosos - Potencial para diminuir a eficácia fotossintética, 

com consequências no normal desenvolvimento das plantas 

- D L P T I R M R PS 

Desmatação e limpeza dos terrenos  Destruição direta da flora e vegetação nestes locais. - D L C P I I NM R PS 

Presença e circulação de 

maquinaria 
Afetação da flora e vegetação  - D L C T I I NM R PS 

Fauna  

Desmatação, movimentação de 

terras 
Perda do habitat  - D L C P I I NM R PS 

Movimentação de veículos e 

maquinaria no estaleiro e frente de 

obra 

Acréscimo nos níveis de perturbação.  - D L P T I R M R/M PS 
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Fator ambiental Principais ações do Projeto Principais Impactes 

Previsão e classificação do impacte 
Avaliação 

global 

N
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tu
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za
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Qualidade da 

água 

- Atividades de construção e 

operação do estaleiro 

- Desmatação e movimentação de 

terras; 

- Construção dos edifícios e 

infraestruturas  

- Desvio de linha de água  

- Operação da maquinaria em 

geral  

Aumento da concentração de SST nas linhas de água - D L P T I R M R PS 

Possibilidade de contaminação águas superficiais e 

subterrâneas por derrames e fugas de produtos tóxicos 
- D L P T I R M M PS 

Ambiente 

Sonoro 

Atividades de construção e 

operação do estaleiro 

 

Emissão de ruído junto das habitações mais próximas  

 

- D L C T I R M E PS 

Circulação e movimentação de 

maquinaria e veículos 

Aumento dos níveis sonoros nas imediações dos locais em 

obra 
- D L C T I R M R PS 

Qualidade do ar 

Atividades de construção e estaleiro 

Aumento da emissão de poeiras e potencial afetação dos 

recetores mais próximos 
- D L P T I R M R/M PS 

Aumento da emissão de poeiras e potencial afetação da 

vegetação nas imediações 
- D L P T I R M R NS 

Movimentação de maquinaria e 

veículos de obra 
Aumento da emissão de gases de escape - D L C T I R M R NS 

Gestão de 

Resíduos 

Atividades de construção e 

operação do estaleiro 

Produção de resíduos variados em tipologia e quantidade 

(alguns com grau de perigosidade). 
- D L/R C T I R M R PS 
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Fator ambiental Principais ações do Projeto Principais Impactes 

Previsão e classificação do impacte 
Avaliação 

global 

N
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Paisagem Construção do Conjunto Comercial  
Desorganização espacial e funcional da paisagem com 

perturbação na manifestação visual do território 
- D L C T I R M M S 

Património 
Desmatações, decapagem e 

movimentação de terras 

Destruição de elementos patrimoniais (ocorrências 1 e 2) - D L C P I I NM M PS 

Potencial afetação de elementos patrimoniais (ocorrências 

2, 3, 4 e 5) 
- D/I L P/Pp P I I/R M R PS 

Socio-economia 

Aumento de trabalhadores na 

área/aumento do nº de posto de 

trabalho 

 

Aumento temporário de população residente + D L P T I -- -- R PS 

Impactes sobre a atividade económica (acréscimo na 

procura de bens e serviços) e emprego 
+ I L/R P T I -- -- R PS 

Movimentação de máquinas e 

veículos 

Efeitos sobre a as cessibilidades (especialmente na EN125) e 

circulação local 
- D L P T I R M M/E PS/S 

Afetação de circulação e acessibilidade nos caminhos em 

terra batida que rodeiam a propriedade e caminho ao 

longo do qual serão implantadas as redes de saneamento e 

águas de abastecimento, para ligação às redes públicas. 

- D L MP T I R M R NS 
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Quadro 6:19 – Síntese de Impactes da Fase de Exploração  

Fator ambiental Principais ações do Projeto Principais Impactes 

Previsão e classificação do impacte 
Avaliação 

global 

N
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

Clima Presença do edificado 

Alterações microclimáticas locais Aumento ligeiro 

temperatura do ar junto às edificações em consequência de 

fenómenos de reflexão da energia solar nas superfícies dos 

edifícios. 

? I L Pp P Lp R M R NS 

Alterações 

Climáticas 

Tráfego motorizado gerado pelo 

empreendimento 
Emissões de GEE - I R C P Lp R M M S 

Geologia e 

Geomorfologia 

Presença e funcionamento da bacia de 

regularização 

Exposição de parte dos taludes da atual EN125 a situações 

de acumulação de águas, o que poderá potenciar 

eventuais situações de instabilidade de taludes da Rotunda 

de Alcantarilha 

- I L Pp T Lp R M R NS 

Solos 

Implantação dos edifícios projetados, 

assim como das vias de acesso e outras 

infraestruturas 

Os impactes que foram identificados na fase de construção associados à destruição dos solos são agora permanentes e 

mantendo a sua classificação de muito significativos (MS) 

Funcionamento do Posto de 

Abastecimento de Combustível (PAC) 
Potencial de contaminação dos solos em caso de acidente. - N L Pp T L/Mp I M ? ? 

Ocupação do 

solo 

Concretização e funcionamento do 

Conjunto Comercial 

Alteração dos usos atuais dos solos: As alterações no uso do 

solo iniciadas na fase de construção tornam-se definitivas. 
- N L C P Lp I NM R PS 

Recursos Hídricos 

Desvio de linha de água e construção de 

bacia de retenção 
Afetação da drenagem natural + D M L C P -- M/L -- S 

Concretização da proposta de ocupação 

(impermeabilização de áreas) 
Diminuição  da  recarga de aquíferos   - I L C P Lp I NM R PS 

Consumo de água no Conjunto Comercial Afetação da disponibilidade do recurso água - D R C P Lp R M R PS 
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Fator ambiental Principais ações do Projeto Principais Impactes 

Previsão e classificação do impacte 
Avaliação 

global 

N
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Fauna  

Circulação de viaturas dos utilizadores do 

Outlet e da presença de iluminação na 

área construída e respetivos acessos 

Aumento dos níveis de perturbação da fauna na zona 

envolvente ao Conjunto Comercial. 
- D L Pp P Mp/Lp I M R NS 

Qualidade da 

água 

Circulação de tráfego para aceder ao 

Conjunto Comercial 

Produção de águas pluviais contaminadas provenientes 

essencialmente das zonas de estacionamento e vias de 

circulação interna – impactes sobre a qualidade das águas 

superficiais e águas subterrâneas 

- D L P P Lp R M R PS 

Funcionamento do Conjunto Comercial  Produção de águas residuais domésticas. - D R C P Mp/Lp R M R PS 

Ambiente sonoro 
Circulação de tráfego para aceder ao 

Conjunto Comercial 

Afetação do ambiente sonoro nos recetores situados a 

distâncias reduzidas do empreendimento 
- D L C P Lp R M R PS 

Qualidade do ar 
Circulação de tráfego para aceder ao 

Conjunto Comercial 

Degradação da qualidade do ar nas zonas próximas às vias 

de acesso ao empreendimento 
- D L/R C P Lp R M R PS 

Gestão de 

Resíduos 
Funcionamento do Conjunto Comercial  Produção de resíduos de tipologias variadas  - D R C P Lp R M M/E PS 

Paisagem Presença física do Conjunto Comercial Intrusão visual na paisagem envolvente - I L C P Lp I M R S 

Património Não foram identificados impactes do Projeto sobre as ocorrências patrimoniais durante a fase de exploração 

Ordenamento do 

território 
Concretização da ocupação proposta  IGT - Compatibilidade com o PDM de Silves + D L C P Lp -- -- E MS 

Saúde Pública 
Não foram identificados impactes do Projeto sobre a saúde pública durante a fase de exploração. Na avaliação de impactes no ambiente sonoro, qualidade do ar, 

qualidade da água e socioeconomia são avaliados aspetos que se relacionam, de forma direta ou indireta, com aspetos de saúde pública. 
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Fator ambiental Principais ações do Projeto Principais Impactes 

Previsão e classificação do impacte 
Avaliação 

global 

N
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Socio-economia 

Concretização da ocupação proposta 

Não foram identificados impactes do Projeto sobre fixação de população residente e famílias, estrutura etária e/ou nível de 

instrução da população, parque habitacional  e alterações dos usos do espaço e atividades. 

Estímulo às atividades económicas e geração de emprego + D R/L C P Lp -- -- E MS 

Serviços prestados à população + D R/L C P Mp/Lp --  M S 

Concretização da via externa de acesso 

ao Conjunto Comercial e integração de 

caminho existente 

Criação/beneficiações de novas acessibilidades + D L C P I/Lp -- -- M S 

Interferência com o desempenho da rede viária existente 

(nomeadamente EN125 e no futuro ER 125-1) 
- D L P P Mp R M M PS/S 

 

 

Legenda  

Natureza ou Sentido 

Negativo (-) 

Positivo (+) 

Neutro/indeterminado (?) 

Probabilidade 

de ocorrência 

Certo (C) 

Provável (P)  

Pouco provável Pp) 

Reversibilidade 
Reversível (R)  

Irreversível (Ir) 

Significado ou 

importância 

(qualificação) 

Não Significativos (NS) 

Pouco significativos (PS) 

Significativos (S) 

Muito significativos(MS) 

Efeito (relação com 

o projeto) 

Direto (D) 

Indireto (I) 
Duração 

Temporário (T) 

Permanente (P) 

Possibilidade de 

minimização 

Minimizável (M)  

Não minimizável (Nm) 

  

Escala geográfica 

Pontual (Po), 

Local (L) 

Regional (R)  

Nacional (N) 

Ocorrência no 

tempo 

Imediato (Im)  

A médio prazo  (Mp)  

A  longo prazo (Lp) 

Magnitude  

(quantificação) 

Elevada 

Moderada/média  

Reduzida 
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7 MEDIDAS DE  MINIMIZAÇÃO E  MONITORIZAÇÃO 

7 . 1  M E D I D A S  D E  M I N I M I Z A Ç Ã O  

7.1.1 Abordagem metodológica 

 

Após a avaliação dos impactes gerados por um projeto, as medidas propostas são, 

normalmente, agrupadas de acordo com as seguintes categorias:  

� Medidas Mitigadoras que visarão minimizar os impactes negativos identificados;  

� Medidas Potenciadoras que incrementarão a significância dos impactes positivos 

previsíveis;   

� Medidas Compensatórias dos impactes negativos significativos e irreversíveis, quando 

aplicável. 

 

No presente capítulo apresentam-se as medidas consideradas adequadas para evitar, 

reduzir os impactes negativos e para potenciar os impactes positivos associados ao 

Conjunto Comercial Quintas do Rogel-Alcantarilha. No que respeita às Medidas Mitigadoras 

(ou medidas de minimização) optou-se por apresentar as medidas da seguinte forma: 

 

Fase Medidas Gerais Medidas Específicas 

C
o

n
st

ru
ç

ã
o

 

Conjunto de medidas genéricas que deverão ser implementadas pelo 

Adjudicatário da Obra/Dono da Obra. Incluíram-se as medidas para 

mitigar impactes associados a diversos fatores ambientais e gerados 

por determinados grupos de atividades. Pretende-se sistematizar estas 

medidas tendo em mente a sua implementação prática, procurando 

evitar repetições, sobreposições e, sobretudo, incompatibilidades entre 

medidas preconizadas para diferentes descritores ambientais. Na 

elaboração das medidas genéricas foi tida em conta a estrutura e o 

conteúdo das “Medidas de minimização gerais da fase de 

construção”, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., 

disponível para consulta no sítio da internet da mesma 

(http://www.apambiente.pt). No presente caso, sempre que 

adequado, as referidas medidas genéricas foram adaptadas para 

traduzirem aspetos locais da área de intervenção ou do projeto em 

análise 

Conjunto de medidas 

estruturadas aplicáveis à 

mitigação dos impactes 

ambientais específicos de 

determinado descritor ambiental. 

 

E
x
p

lo
ra

ç
ã

o
 

 

Medidas a implementar pelo Proponente. 
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Fase Medidas Gerais Medidas Específicas 

D
e

sa
ti
v
a

ç
ã

o
 

Medidas a implementar pelo Proponente. 

 

De forma a identificar de forma clara a totalidade das medidas propostas, 

independentemente da sua tipologia, optou-se por atribuir uma codificação às mesmas, 

que permita sistematizá-las e agregá-las de forma inequívoca aquando da recomendação 

da respetiva adoção. A codificação das medidas foi realizada com base no tipo de 

medida, na fase do projeto em que a mesma deverá ser implementada e, no caso das 

medidas específicas, considerando o fator ambiental que lhe está associado, a saber: 

 

Quadro 7:1 – Codificação das Medidas de Minimização 

Descrição Codificação a usar 

Tipo de medida 
Genérica MG 

Específica ME 

Fase em que deverá ser 

implementada 

Fase prévia à obra e fase de construção FC 

Fase de exploração FE 

Fase de desativação FD 

Descritor ambiental 

afetado 

Clima e Alterações Climáticas CAC 

Geologia, Geomorfologia e Tectónica e 

Sismicidade 
G 

Solos e Capacidade de Uso do Solo  SC 

Ocupação do Solo OU 

Recursos Hídricos  RH 

Ecologia E 

Qualidade da Água QAg 

Qualidade do Ar QAr 

Ambiente Sonoro AS 

Gestão de Resíduos GR 

Ordenamento do Território OT 

Paisagem  Ps 

Património Pt 

Saúde Pública SP 

Socioeconomia SE 

Número da Medida 01, 02,03 (...)  
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7.1.2 Fase de construção 

7.1.2.1 Medidas de Caráter Geral 

 

No Quadro 7:2 apresentam-se as Medidas Gerais. 
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Quadro 7:2 – Medidas de Minimização Gerais (Fase de Construção) 

Código da 

Medida 

Designação da 

Medida 
Descrição da Medida 

Medida 

APA 

Descritores 

ambientais 

abrangidos 

MG_FC_01 

Elaboração de 

um Plano de 

Acompanhamen

to Ambiental 

(PAA) 

O PAA incluirá um conjunto de cláusulas técnicas ambientais que devem comprometer o Adjudicatário e o Dono da 

Obra a executar todas as medidas de minimização identificadas para a fase de construção constantes do EIA, bem 

como as medidas que vierem a decorrer do processo de AIA. O PAA deverá incluir: i) planeamento da execução de 

todos os elementos das obras; ii) identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar e 

respetiva calendarização; iii) meios técnicos, humanos e materiais a afetar; iv) procedimentos e registos a preencher e 

v) procedimentos em caso de emergência (Plano de Emergência Ambiental). 

M6 Todos 

MG_FC_02 

Elaboração de 

um Plano de 

Acessos 

O  Plano de Acessos (a ser elaborado pelo Adjudicatário da Obra) deverá ser devidamente adaptado à 

programação temporal da obra e acompanhar as etapas de construção constantes dessa programação, devendo 

contemplar os seguintes aspetos/ medidas: 

 

SC, RH, E, 

QAr, GR, PS, 

Pt, SE, SP, AS 

- Privilegiar a utilização de acessos existentes para aceder à obra.  

- Definição dos melhores percursos de acesso ao estaleiro (veículos e maquinaria pesada) evitando, tanto quanto 

possível, a passagem em zonas habitadas, limitando o atravessamento da povoação de Alcantarilha. 

- Planificação atempada dos locais de circulação e estacionamento dos veículos e maquinaria pesada, evitando as 

zonas urbanos e vias de maior tráfego. 

- Em caso de necessidade de desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos planos de alteração à 

entidade competente, para autorização  

- Implementação de desvios alternativos eficazes com sinalização adequada. 

M20 

M26 

- Cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a 

segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações 

- Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem obstruídos ou em más 

condições, possibilitando a sua normal utilização  

- Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa 

necessidade por motivos imputáveis à obra a realizar. 

M24 

M25 

M27 
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Código da 

Medida 

Designação da 

Medida 
Descrição da Medida 

Medida 

APA 

Descritores 

ambientais 

abrangidos 

MG_FC_03 

Condições 

Adequadas para 

o Transporte de 

Materiais e Terras 

- Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado, suscetíveis de serem arrastados 

pelo vento, em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

- Os percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou 

materiais excedentários a levar para destino adequado, deverão evitar a passagem no interior dos aglomerados 

populacionais. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

- Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 

poeiras. 

- A circulação de veículos deverá ocorrer nos acessos que forem definidos. 

- Nos locais não pavimentados deverá ser efetuada a aspersão controlada de água nos caminhos de circulação nos 

períodos mais secos. Deverá ser igualmente prevista a aspersão de água em áreas de depósito de terras, com o 

objetivo de evitar o seu arraste pelo vento, particularmente na proximidade de área urbanas ou quando se 

verificarem situações de vento forte. Em situações de seca este procedimento deverá ser revisto e adequado. 

- A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá ser feita de forma a 

evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Deverão ser instalados 

dispositivos de lavagem dos rodados à saída da zona da obra. 

- No transporte de resíduos da obra, assegurar o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidas nas 

especificações técnicas e nas disposições legais em vigor nesta matéria, acompanhado pelo preenchimento das 

guias de acompanhamento. 

M30 

M28 e 

M29 

M37 

M38 

 

SC, OU, E, 

AS, QAr, GR, 

PS,SP, SE 
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Código da 

Medida 

Designação da 

Medida 
Descrição da Medida 

Medida 

APA 

Descritores 

ambientais 

abrangidos 

 

 

 

 

 

 

MG_FC_04 Assegurar uma 

Adequada 

Localização do 

Estaleiro 

- Os estaleiros sociais e parques de armazenamento de materiais  localizar-se-ão no interior da área de intervenção 

ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou 

minimizar movimentações de terras e abertura de acessos, de acordo com o que se encontra previsto no Projeto. 

- Não devem ser ocupados os seguintes locais: áreas do domínio hídrico); áreas classificadas da Reserva Ecológica 

Nacional (REN); Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras ; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Proximidade de áreas 

urbanas e/ou turísticas; Zonas de proteção do património, zonas próximas ás casas identificadas nas imediações da 

área de intervenção. 

- Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a impedir 

o acesso de pessoas não autorizadas ao local  e minimizar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

- Não ocupar terrenos exteriores ao estaleiro social para parqueamento de equipamentos e armazenagem de 

equipamentos, materiais ou terras de forma permanente. 

M7 

M8 

SC, OU, RH, 

E, AS, Qar, 

QAg, GR, 

OT, PS, Pt, 

SP, SE 

 

 

MG_FC_05 

Assegurar uma 

correta Gestão 

de Efluentes no 

Estaleiro 

- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a 

legislação em vigor: Ligação ao sistema municipal ou recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente 

encaminhados para tratamento. 

- As águas de lavagem de viaturas deverão ser conduzidos a um sistema de decantação e separação de óleos 

antes da sua descarga no meio natural. 

- Assegurar que a lavagem de betoneiras/limpeza de caleiras seja feita, preferencialmente, na central de betão. Nas 

situações em que tal não for possível, proceder-se à recolha da lavagem da betoneira, em fossa improvisada para 

sedimentação dos sólidos e sua posterior recolha para levar a destino final adequado) 

 

 

 

M47 

 

 

 

SC, OU, E, 

RH, Qag, 

GR, SP, SE 
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Código da 

Medida 

Designação da 

Medida 
Descrição da Medida 

Medida 

APA 

Descritores 

ambientais 

abrangidos 

 

 

 

 

MG_FC_06 

Assegurar uma 

correta gestão 

de Produtos 

Tóxicos e 

Perigosos no 

Estaleiro 

- Definir e delimitar as áreas do estaleiro dedicadas ao armazenamento de produtos químicos, óleos e combustíveis e 

criar zonas de armazenamento dedicadas e impermeáveis  e cobertas, onde estes produtos estejam 

acondicionados com bacias de retenção adequadas, de modo a evitar derrames para o meio natural. 

- Disponibilizar contentores em locais específicos para a colocação de óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas 

usados, etc. (recipientes estanques) para posterior envio a destino final apropriado. Os contentores deverão estar 

claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo. Os recipientes contendo substâncias 

perigosas deverão estar devidamente identificados e estarem disponíveis as respetivas fichas de segurança. 

- Para as atividades de manutenção (envolvendo mudanças de óleo e outros lubrificantes das máquinas) que se 

realizem na zona dos estaleiros, deverão ser definidas e delimitadas áreas reservadas para tal, devidamente 

impermeabilizadas e dispondo de áreas de contenção de derrames. Os resíduos de óleos resultantes das 

operações de manutenção deverão ser armazenados em recipientes estanques. Na frente de obra, um eventual 

abastecimento deverá ser efetuado através de um sistema que permita evitar derrames, designadamente 

bombagem diretamente a partir do reservatório de combustível e colocação de aparadeiras para recolha de 

eventuais derrames. 

- Os óleos e lubrificantes recolhidos em eventuais operações de manutenção deverão ser armazenados em 

recipientes estanques e encaminhados para um destino adequado. 

M45 

M38 

M48 

SC, OU, E, 

RH, Qar,GR, 

SE, SP 

MG_FC_07 

Funcionamento 

de 

equipamentos 

A estação de mistura de inertes/ligantes a instalar na área de construção deverá estar munida de  dispositivos de 

redução de poeiras (filtros) nos silos do ligante. Dever-se-á proceder à aspersão de água na zona do armazenamento 

de inertes. 

 

QAr, PS, SP, 

SE 
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Código da 

Medida 

Designação da 

Medida 
Descrição da Medida 

Medida 

APA 

Descritores 

ambientais 

abrangidos 

 

 

 

 

 

MG_FC_08 
Elaboração e 

implementação 

do Plano de 

Emergência 

Ambiental 

Desenvolvimento e implementação do Plano de Emergência Ambiental que deve prever os recursos e meios de 

atuação (medidas preventivas e corretivas) em casos de derrames e de outras situações de emergência ambiental 

que possam causar a poluição ou degradação do meio envolvente, designadamente em caso de incêndio e nas 

situações acidentais envolvendo o derrame de substâncias perigosas para o solo. Incluir procedimentos para: 

- Armazenamento e manipulação de produtos químicos como tintas, óleos e outros, de modo a evitar o derrame no 

solo destas substâncias poluentes. 

- Procedimentos relativamente às operações de abastecimento e de manutenção de viaturas, e procedimentos em 

caso de ocorrência de derrames. 

- Procedimentos/formas/meios de remover e conter eventuais derrames de óleos, lubrificantes ou outros materiais 

semelhantes, que possam causar poluição dos solos e/ou águas. 

- Contactos de destinos finais licenciados. 

- Deverá dispor-se na frente de obra e no estaleiro de um kit de combate a derrames. No caso de ocorrer o derrame 

de uma substancia perigosa para o solo deverá, de acordo com Plano de Emergência Ambiental, proceder-se de 

imediato à sua contenção utilizando o kit, e proceder à remoção do solo/produto contaminado que deverá ser 

posteriormente acondicionado em contentor fechado para posterior envio a destino final devidamente licenciado. 

 

SC, OU, RH, 

E, QAg, GR, 

SP, SE 
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Código da 

Medida 

Designação da 

Medida 
Descrição da Medida 

Medida 

APA 

Descritores 

ambientais 

abrangidos 

MG_FC_09 

Assegurar uma 

correta gestão 

de Resíduos no 

Estaleiro 

- Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem 

produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos 

(LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os 

diferentes fluxos de resíduos.  

- Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em 

conformidade com a legislação em vigor.  

- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias 

de acompanhamento de resíduos produzidas, 

- Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores 

especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações recicláveis 

e posterior envio para reciclagem. 

- Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos sólidos urbanos, provenientes das operações de 

demolição das estruturas edificadas e áreas pavimentadas existentes, devem ser triados e separados nas suas 

componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados (cumprindo o que vier a ser estabelecido no Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição - PPGRCD). 

M40 

M46 

M41 

M43 

SC, OU, RH, 

QAg, E, RH, 

GR, PS, Pt, 

SE, SP 

MG_FC_10 

Ações de 

Sensibilização 

Ambiental dos 

trabalhadores 

O Adjudicatário da Obra deverá realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas 

de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Entre a 

informação a veicular salienta-se:  

- Necessidade de recuperação dos locais ocupados com obras temporárias como estaleiros e zonas de deposição 

de terras; 

- Cuidados a ter na fase de obra face aos valores ecológicos presentes na área;  

- Cuidados a ter com resíduos nomeadamente no seu armazenamento em contentores específicos e seu 

encaminhamento para destino final adequado. 

M3 

SC, OU, RH, 

E, QAr, AS, 

QAg, GR, 

OT, PS, Pt, 

SP, SE 
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Código da 

Medida 

Designação da 

Medida 
Descrição da Medida 

Medida 

APA 

Descritores 

ambientais 

abrangidos 

MG_FC_11 

Assegurar a 

Reposição da 

Situação Anterior 

e/ou 

Recuperação de 

Áreas Afetadas 

pelas obras 

É de fundamental importância assegurar a reposição e/ou recuperação das áreas e/ou infraestruturas que possam ser 

afetadas pelas obras de construção (a considerar nas diferentes etapas previstas para a construção). As situações 

podem incluir: 

- Limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ser ter sido afetados pelas obras de 

construção, nomeadamente no que se refere às PH da EN 125. 

- Reposição e/ou substituição e/ou reabilitação de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes 

nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra, por razões imputáveis à obra a 

realizar. 

- Reabilitação de caminhos existentes que sejam aproveitados para aceder aos locais em obra e que possam ser 

afetados durante a obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados 

ou destruídos, por razões imputáveis à obra a realizar. 

- Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa 

necessidade. 

- Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 

poeiras. 

M50 

M51 

M52 

M53 

M54 

SC, OU, RH, 

E, GR, OT, 

PS, SE 

MG_FC_12 

Assegurar a 

Reposição da 

Situação Anterior 

e/ou 

Recuperação de 

Áreas Afetadas 

pelos estaleiros 

Dever-se-á assegurar que: 

- Após o final das obras o Adjudicatário deverá proceder à desmontagem das áreas de estaleiro e remoção de 

todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, eventuais entulhos e materiais produzidos e 

armazenados nas áreas afetas aos estaleiros e à obra propriamente dita. 

- Assegurar o transporte destes materiais a destino final adequado. 

- Recuperação das áreas ocupadas temporariamente com estaleiros ou outras áreas de apoio, através do 

revolvimento e/ou descompactação e arejamento dos solos nessas áreas de modo a reconstituir, na medida do 

possível, a sua estrutura de equilíbrio e potenciar a sua renaturalização. 

SC, OU, RH, 

E, GR, OT, 

PS, SE 
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7.1.2.2 Medidas de Caráter Específico 

 

Apresentam-se seguidamente um conjunto de medidas de caráter específico aplicáveis 

mais diretamente a determinados descritores ambientais para minimizar impactes sobre os 

mesmos durante a fase de construção.  

 

No Quadro 7:3 apresentam-se as medidas de minimização específicas propostas para 

mitigar os impactes na fase de construção.  

 

Quadro 7:3 – Medidas de Minimização de Caráter Específico aplicáveis à Fase de Construção 

Referência Descrição da medida 

GEOLOGIA 

MM(FC)_G1 

Construção antissísmica:  Tendo em consideração as características da área de intervenção e a 

sua inserção numa zona de elevado risco sísmico dever-se-á assegurar a aplicação das normas 

de construção antissísmica à conceção e construção de todo o edificado e infraestruturas em 

fase de projeto de execução, de acordo com o disposto na regulamentação nacional e 

europeia aplicável. 

MM(FC)_G1 

Proceder a uma vistoria à casa localizada na maior proximidade do empreendimento, na zona 

oeste/noroeste, junto ao caminho existente antes do início da obra e acompanhar o estado de 

conservação da casa durante a fase de obra.  

SOLOS e CAPACIDADE DE USO 

MMSC(FC)_2 

Planeamento das movimentações de terras tendo em consideração: 

- Sempre que possível, reutilizar a maior percentagem possível dos materiais provenientes das 

escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 

transportar para fora da área de intervenção) (Medida 17 da APA). 

- Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

conduzidos a destino final adequado (Medida 18 da APA). 

MMSC(FC)_2 

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra (Medida 10 

da APA). - Reaproveitar os solos de excelente qualidade agrícola (classe A) existentes na zona 

de intervenção na criação dos espaços verdes previstos pelo Projeto. 

MMSC(FC)_3 
Durante o armazenamento temporário de terras, as pilhas de terras devem ter uma altura que 

garanta a sua estabilidade (Medida 20 da APA). 

MMSC(FC)_4 

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos 

solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra 

(Medida 9 da APA). 

MMSC(FC)_5 

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 

devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização (Medida 11 da 

APA). 

MMSC(FC)_6 
Em cada área a construir, iniciar os trabalhos de terraplanagens logo após a desmatagem e 

decapagem dos solos, evitando repetição de ações sobre a mesma área (Medida 14 da APA). 

MMSC(FC)_7 

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de 

forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir 

a erosão hídrica e o transporte sólido, (Medida 15 da APA). 
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Referência Descrição da medida 

MMSC(FC)_8 

Na execução de escavações e aterros, em períodos de elevada pluviosidade, devem ser 

tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo 

deslizamento, (Medida 16 da APA) 

MMSC(FC)_9 

Caso existam materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, até 

esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. (Medida 19 da APA) 

MMSC(FC)_10 

Em caso de derrame acidental no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se 

necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e 

envio para destino final ou recolha por operador licenciado (implementar o Plano de 

Emergência Ambiental) (Medida 49 da APA) 

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

MMRH(FC)_1 

Instalar barreiras de sedimentos em ponto a jusante do empreendimento, no sentido para 

minimizar o arraste de solo pelas águas pluviais para a linha de água a jusante do 

empreendimento. 

MMRH(FC)_2 
Deverão ser utilizados óleos descofrantes específicos para o efeito e, de preferência, 

biodegradáveis 

MMRH(FC)_3 

Localizar, sinalizar e salvaguardar as duas captações de águas subterrâneas indicadas no EIA 

com as referências 6 e 7, nas imediações da área de construção da vala de implantação das 

redes externas de águas e saneamento. 

MMRH(FC)_4 

Devido a localização da bacia de regularização junto do talude da rotunda de Alcantarilha e a 

localização da zona de dissipação de energia junto do talude da via de acesso deverá ser 

assegurado que não haverá risco instabilidade dos taludes pelo que se recomenda que seja 

estudada a necessidade de ser considerado a sua proteção. 

MMRH(FC)_5 

A consrução do Posto de Abastecimento de Combustível (PAC) deverá ter em consideração o 

enquadramento legal em vigor aplicável, nomeadamente no que se refere às características 

dos tanques de armazenamento de combustível que minimizem fugas ou derrames de 

combustível e emissão de compostos orgânics voláteis (p.e. paredes duplas, sonda de de 

deteção do nível dos tanques, sistema de recuperação de vapores, etc). 

AMBIENTE SONORO 

MMAS(FC)_1 
Limitação das atividades mais ruidosas a realizar na proximidade de áreas habitadas, ao período 

diurno (8-20h) e aos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor (Medida 34 da APA).  

MMAS(FC)_2 Selecionar métodos construtivos e equipamentos pouco ruidosos (Medida 31 da APA). 

MMAS(FC)_3 

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que cumpram a legislação que lhe 

é aplicável (apresentem homologação acústica) e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção (Medida 32 da APA). 

MMAS(FC)_4 
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra de 

forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído 

MMAS(FC)_5 

Na abertura da vala para a instalação da rede de saneamento e abastecimento de água para 

ligação à rede pública deverá ser utilizada uma escavadora de pequena dimensão com níveis 

de potência sonora inferiores a 100 dB(A). 

MMAS(FC)_6 

Os trabalhos de escavação a realizar na zona próxima do recetor R1 deverão devidamente 

planeados: 

- Os proprietários da habitação deverão ser contactados e esclarecidos relativamente à obra 

que se irá realizar. 

- Se se tratar de uma habitação com utilização apenas no período de verão deverão, os 

trabalhos de escavação na proximidade do recetor R1 deverão ser planeados no sentido de 

se realizarem fora desse período. 
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Referência Descrição da medida 

MMAS(FC)_6 

Caso a habitação esteja habitada aquando do início das obras deverá ter-se em atenção o 

cumprimento escrupuloso do horário de trabalho tendo em conta por um lado a limitação ao 

período entre as 8h00 e as 20h00 e prever a instalação, no limite da área de intervenção, de 

uma estrutura temporária (tapume) que permita a redução dos níveis de ruído nesta zona 

exterior à obra. 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

MMGR(FC)_1 

- Recolha de todos os resíduos existentes na área do terreno previamente aos trabalhos de 

movimentação de terras, separação por tipologia se aplicável, e encaminhamento posterior 

para uma entidade gestora de resíduos devidamente licenciada. 

SOCIO-ECONOMIA 

MMSE(FC)_1 

Implementação de um Plano de Comunicação sobre as obras 

O Plano de Comunicação deverá integrar e articular os seguintes aspetos:  

- Definição e implementação de mecanismos de informação à população residente na área 

envolvente sobre o planeamento e andamento dos trabalhos: programa de execução das 

obras (dando cumprimento á Medida 1 da Lista da APA). A informação disponibilizada deve 

incluir: o objetivo, a natureza, a localização da obras, as principais ações a realizar e respetiva 

calendarização, a duração e data prevista para finalização; a ocorrência de eventuais 

afetações à população (afetação das acessibilidades: desvios de trânsito a efetuar e circuitos 

pedonais alternativos). 

- Implementação de um mecanismo de atendimento ao público para atendimento de 

reclamações, sugestões ou queixas e/ou para esclarecimento de dúvidas (dando 

cumprimento à Medida 2 da Lista da APA). 

MMSE(FC)_2 

Nos eventuais desvios de tráfego a efetuar terão de ser obrigatoriamente mantidas em serviço, 

em todos os eixos viários, duas vias de circulação em cada sentido com a largura mínima de 3,0 

metros. 

MMSE(FC)_3 
Garantir o acesso às propriedades (de acordo com os interessados), sempre que os atuais 

acessos sejam interrompidos para execução de caminhos para a frente de obra. 

PATRIMÓNIO 

MMPt(FC)_1 
Acompanhamento Arqueológico da obra durante a fase de desmatação e movimentações de 

terras. 

MMPt(FC)-2 

Ocorrência 1: Atendendo às particularidades de testemunho de atividade antiga e 

caracterizadora da região próxima, recomenda-se o registo gráfico, respetivos levantamentos 

fotográfico e topográfico e a elaboração de uma memória descritiva do conjunto rural para 

preservação futura. 

MMPt(FC)_3 

Ocorrência 2: Acompanhamento da atividade de limpeza de terreno e desmatação por 

arqueólogo. Todos os movimentos no solo na envolvente de 50m deverão realizar-se mediante 

decapagens mecânicas de 10 em 10cm. Caso se justifique estas poderão passar a sondagens 

arqueológicas de diagnóstico. 

MMPt(FC)_4 

Ocorrência 3 e Ocorrência 4: Situam-se no talude do caminho onde irá ser escavada a vala para 

implantação das redes de abastecimento de água e saneamento. Previsivelmente o impacte 

ocorrerá apenas no solo que atualmente corresponde a substrato geológico estéril e não 

ocorrerão impactes no talude onde esta ocorrência foi identificada. Recomenda-se um especial 

cuidado na fase de acompanhamento arqueológico. 

MMPt(FC)_5 Ocorrência 5: Recomenda-se a conservação pela salvaguarda. 
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7.1.2.3 Síntese das medidas de minimização propostas para a fase de construção 

 

Sintetizam-se seguidamente as principais medidas de minimização preconizadas para a fase 

de construção do Conjunto Comercial Quintas do Rogel - Alcantarilha: 

� Acompanhamento da fase de obra: 

- Acompanhamento Ambiental: a ser executado de acordo com o Plano de 

Acompanhamento Ambiental (PAA) a desenvolver, incluindo a generalidade das 

medidas de minimização a considerar na fase de construção. 

- Acompanhamento Arqueológico das atividades afetação dos solos: desmatação, 

decapagem, escavação. No caso da identificação de quaisquer contextos 

arqueológicos e/ou patrimoniais durante o acompanhamento arqueológico, serão 

posteriormente definidas, em concordância com a DGPC, as medidas de 

minimização adicionais a adotar. No âmbito do acompanhamento arqueológico 

serão, ainda, executadas as medidas de minimização preconizadas para os vários 

elementos patrimoniais. 

� Elaboração e Implementação de Planos: 

- Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) a implementar no âmbito do 

Acompanhamento Ambiental que se propõe. 

- Plano de Acessos. 

- Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) para a gestão 

dos resíduos de construção e demolição. 

- Plano de Emergência Ambiental 

- Plano de Comunicação das Obras. 

� Assegurar uma adequada localização dos estaleiros, a sua sinalização e vedação, e 

uma correta gestão dos produtos tóxicos, efluentes, resíduos. 

� Medidas de minimização da afetação dos elementos patrimoniais 

� Adoção de procedimentos operacionais para controlar atividades suscetíveis de 

causarem impactes sobre o ambiente nas zonas envolventes à obra. 

� Assegurar a reposição da situação anterior e/ou recuperação das áreas afetadas pelas 

obras (reabilitação de caminhos e pavimentos de vias infraestruturas de drenagem, etc), 

e pelos estaleiros (nas situações em que uma área previamente ocupada por uma zona 

de estaleiro não se destine de imediato à construção de estruturas edificadas e/ou outro 

uso). 
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7.1.3 Fase de Exploração 

 

No Quadro 7:4 apresentam-se as medidas de minimização propostas para mitigar os 

impactes durante a fase de exploração.  

Quadro 7:4 – Medidas de Minimização Paisagem –Fase de Exploração 

Medida Definição 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

MMAC(FE)_1 Adotar medidas de otimização do consumo energético no empreendimento, incluindo: 

- Utilização de painéis de policarbonato para permitir a entrada de luz natural nas lojas e 

diminuição do consumo com a iluminação artificial; 

-  Utilização de lâmpadas LED; 

-  Utilização de equipamentos de baixo consumo e elevada eficiência energética; 

-  Utilização de bateria de correção do fator de potência. 

 

MMAC(FE)_2 

Sensibilização para a utilização do transporte coletivo no acesso ao empreendimento. 

Articulação com a CM Silves na promoção do transporte coletivo e estudo da eventual 

criação de uma nova paragem de autocarros junto ao futuro empreendimento 

GEOLOGIA E GEOTECNIA 

MMG(FE)_1 Controlo visual do estado de conservação dos taludes da EN125 junto à bacia de 

retenção para averiguar acerca de possíveis fenómenos de instabilidade. 

RECURSOS HÍDRICOS 

MMRH(FE)_1 

Implementação de boas práticas e medidas tendentes à minimização do consumo de 

água: 

- Instalação de equipamentos eficientes nos espaços edificados que permitam a 

redução dos consumos de água (p.e. utilização de torneiras de baixo débito e 

acionadas com sensor de movimento). 

- incentivar os lojistas a aplicar o número anterior nas lojas através do regulamento do 

condomínio. 

QUALIDADE DA ÁGUA 

MMQAg(FE)_1 

- O separador de hidrocarbonetos previsto ser instalado no posto de abastecimento 

deverá ser de classe 1 e cumprir com a Norma EN 858-1: 2002 — Sistemas separadores 

de líquidos pouco densos (e. g. óleo e gasolina) — Parte 1: Princípios de conceção e 

dimensionamento, desempenho e ensaio, marcação e controlo da qualidade. 

MMQAg(FE)_2 
- Proceder à limpeza regular das áreas de estacionamento automóvel e das vias de 

circulação automóvel o que permitirá a redução da carga poluente acumulada. 

MMQAg(FE)_3 - Proceder à limpeza regular da bacia de retenção, removendo os sólidos acumulados. 

MMQAg(FE)_4 
- Adoção de práticas de manutenção dos espaços verdes no sentido de controlar e 

minimizar o uso de fertilizantes e fitofármacos. 

MMQAg(FE)_5 
- Não utilizar pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar substâncias 

tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis.  

MMQAg(FE)_6 

- A aplicação de fertilizantes e de pesticidas não deverá coincidir com os períodos de 

maior precipitação, uma vez que nesta altura aumenta o volume de água que faz 

circular os poluentes mais solúveis em profundidade. 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

MMGR(FE)_1 
- Promover e incentivar a reutilização, valorização e reciclagem de resíduos nos espaços 

comuns do Conjunto Comercial. 
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Medida Definição 

MMGR(FE)_1 
- Desenvolver códigos de boas práticas em matéria de minimização da produção e 

gestão adequada de resíduos a serem cumpridos por todos os intervenientes. 

PAISAGEM 

MMPS(FE)_1 
Implementar o projeto de Arquitectura Paisagista para os espaços verdes de 

enquadramento. 

MMPS(FE)_2 Assegurar a manutenção dos espaços públicos evitando a sua degradação 

MMPS(FE)_3 
Garantir em boas condições fitossanitárias, todos os espécimes arbóreos existentes na 

área de intervenção 

MMPS(FE)_4 

Plano de manutenção dos espaços verdes de enquadramento: considerar a manutenção 

das áreas sujeitas a revestimento vegetal, de forma a assegurar a preservação do coberto 

vegetal e a estabilização dos taludes. Estas ações deverão incluir a fertilização, retanchas, 

sementeiras nas zonas que se apresentem com um revestimento deficiente, cortes da 

vegetação, substituição de exemplares em mau estado fitossanitário e a reparação das 

zonas que se apresentarem erosionadas 

MMPS(FE)_5 
Assegurar que a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas, 

respeita os critérios anteriormente definidos 

 

7.1.4 Fase de Desativação 

 

No Quadro 7.5 apresentam-se as medidas de minimização propostas para mitigar os 

impactes durante a fase de desativação.  

 

Quadro 7:5 – Medidas de Minimização Paisagem –Fase de Exploração 

Medida Definição 

 

 

 

MM (FD)_1 

Recomenda-se que previamente à desativação do Conjunto Comercial seja efetuada 

uma análise ambiental de acordo com a realidade à data e com a legislação que estiver 

e vigor, que identifique os aspetos ambientais mais relevantes e que enquadre os 

procedimentos ambientais a seguir na desativação. Tendo em consideração a presença 

do Posto de Abastecimento de Combustível (PAC) será importante avaliar a exventual 

existência de contaminação de solos e águas subterrâneas na zona de instalação dos 

tanques de armazenamento e implementar os procedimentos de descontaminação que 

vierem a ser considerados necessários, em cumprimento do enquadramento legal então 

em vigor, de forma a assegurar que não se constituem situações de passivos ambientais. 

 

MM (FD)_2 

O transporte dos resíduos das ações de demoliçãodo edificad e pavimentos (RCD) deverá 

ser efetuado através de viaturas com cobertura da carga evitando-se desta forma o 

eventualespalhamento de terras durante o transporte. 

MM (FD)_3 

Dever-se-á assegurar  a minimização dos impactes na qualidade do ar, ambiente sonoro e 

qualidade da água associados às obras de desativação, essencialmente no que se refere 

às habitações mais próximas e linhas de água mais próximas. 

MM (FD)_4 

Após remoção dos resíduos de construção e demolição deverá ser efetuada a 

descompactação dos terrenos para facilitar a infiltração das águas da precipitação, 

permitindo que o terreno recupere as características de permeabilidade existentes 

previamente à ntervenção. 
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7 . 2  M ON I T O R I Z AÇ ÃO  

 

A necessidade de monitorizar e controlar periodicamente o estado do ambiente e os efeitos 

ambientais de um projeto surge como forma de avaliar a eficácia das medidas de 

minimização previstas, para evitar e minimizar os impactes ambientais negativos decorrentes 

da implementação do projeto. Normalmente os descritores que são alvo de monitorização 

compreendem os fatores de qualidade ambiental: qualidade da água, qualidade do ar, 

ambiente sonoro.  

 

No presente caso, e após a análise de impactes efetuada no âmbito do EIA do Conjunto 

Comercial Quintas do Rogel – Alcantarilha, não se considerou a necessidade de propor 

plano de monitorização para a fase de exploração. Refere-se, contudo, que são propostas 

medidas de acompanhamento dos efeitos negativos do projeto na fase de construção e de 

exploração (neste caso são também propostas medidas potenciadoras de impactes 

positivos) que se espera, que no seu conjunto, permitam assegurar que a construção e o 

funcionamento do empreendimento minimize os impactes. 

 

Relativamente á questão do plano de monitorização justifica-se a opção tomada da 

seguinte forma: 

� A análise dos impactes no ambiente sonoro na fase de exploração permitiu concluir 

que os níveis sonoros previstos com projeto não ultrapassam os valores limite de 

exposição estabelecidos no RGR. Em relação a um dos recetores  (R1) verifica-se 

mesmo que o empreendimento terá um impacte positivo no período noturno, já que 

o edifício principal funciona como barreira protegendo o recetor do ruído gerado 

pelo tráfego que circula na EN125 e, uma vez que o empreendimento não funciona 

no período noturno, verifica-se uma diminuição do valor do indicador Ln na situação 

com empreendimento. 

� A análise dos impactes do projeto na qualidade do ar durante a fase de exploração 

levam a considerar que o empreendimento será responsável por um acréscimo, de 

magnitude muito reduzida, nas concentrações de poluentes atmosféricos. Os valores 

das concentrações de poluentes obtidos junto dos recetores sensíveis considerados, 

tendo em conta o pleno funcionamento do empreendimento, não ultrapassam os 

valores limite estabelecidos legalmente. 

� Relativamente às questões mais diretamente relacionadas com a qualidade da 

água durante a fase de exploração: 

- O consumo de água no Conjunto Comercial será feito a partir da rede pública 

e não haverá qualquer reservatório de armazenamento no local.  
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- As águas residuais produzidas serão encaminhadas para a ETAR de Albufeira 

Poente para tratamento terciário, assegurando-se um destino final adequado 

em sítio dedicado. 

- A estimativa da carga poluente suscetível de ser emitida pelo empreendimento 

indica que os valores obtidos se encontram, maioritariamente, em 

cumprimento dos limites legais em vigor, não havendo lugar a impactes 

relevantes. 

- Não existem captações de água subterrânea para consumo humano nas 

proximidades do empreendimento. As captações existentes captam a 

profundidades elevadas (acima dos 20m) que não serão afetadas por 

qualquer carga poluente que pudesse ser originada no empreendimento. 

- No Posto de abastecimento encontra-se previsto um separador de 

hidrocarbonetos (no EIA refere-se que o separador  deve cumprir com os 

valores estabelecidos na Norma Europeia EN 858-1:2002 para separadores de 

classe 1, isto é valores de concentração de hidrocarbonetos inferiores a 5 mg/l 

à saída do separador). 

 

8 CONCLUSÕES 

 

As pretensões de ocupação do território onde se desenvolve o Conjunto Comercial Quintas 

do Rogel - Alcantarilha datam desde 2004, altura em que foi apresentado um Pedido de 

Informação Prévia (PIP). Após parecer favorável ao PIP iniciou-se o Processo de 

Licenciamento Comercial e a 17 de dezembro de 2008 a ex-Direção Regional da Economia 

do Algarve emitiu a “Autorização de Instalação” com validade até Dezembro 2018. 

 

O Projeto do Conjunto Comercial Quintas do Rogel assenta no conceito de Conjunto 

Comercial composto por lojas “de rua” ou com acesso franco ao exterior, destinadas à 

venda direta ao público do tipo Outlet ou Retail Center. O Conjunto Comercial será 

constituído por 36 lojas com uma área bruta locável total de 16681,70m2 e incluirá um Posto 

de Abastecimento de Combustível. Constituir-se-á, assim, um novo espaço comercial na 

região Algarvia em resposta a um conjunto de solicitações feitas por grandes marcas 

nacionais e internacionais, de forma a colmatar algumas lacunas do mercado Algarvio. 

 

A implantação do Conjunto Comercial implicará uma transformação significativa do 

espaço atual com efeitos positivos e negativos sobre o território, ambiente e populações.  
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Como em qualquer empreendimento deste tipo, a FASE DE CONSTRUÇÃO será suscetível de 

originar impactes eminentemente negativos, embora temporários e reversíveis e 

parcialmente minimizáveis, através da implementação das medidas previstas.  

 

Os aspetos mais relevantes na fase de construção podem ser resumidos da seguinte forma: 

 

As escavações a realizar afetarão de forma irreversível as formações geológicas e os solos. 

As formações geológicas em presença não constituem valores geológicos a preservar nem 

formações raras e não foram identificados recursos geológicos. As intervenções ocorrem, 

contudo, em solos com elevada aptidão agrícola, pertencentes às classes “A”, B” e “Ch” 

implicando a perda permanente destes solos, o que torna o impacte muito significativo. 

 

Ao longo da fase de construção assistir-se-á, gradualmente, a uma substituição dos  usos 

atuais do solo pelos usos previstos, à medida que o Projeto vai sendo concretizado. A 

situação atual de abandono desta área, sem utilização específica, leva a que o significado 

deste impacte seja atenuado. Foi identificada uma linha de média tensão da EDP, que 

atualmente atravessa a área de intervenção e que se propõe que seja removida a 

cablagem aérea e enterrada a linha, o que carece de parecer positivo da EDP. 

São expectáveis efeitos negativos sobre a drenagem natural associados ao desvio de uma 

linha de água (para a implantação da via de acesso ao empreendimento) e uma potencial 

interferência com os níveis freáticos durante a execução de escavações. Atendendo à 

reduzida importância do aquífero superficial da massa de água Ferragudo-Albufeira e à 

inexistência de captações para consumo humano localizadas na proximidade imediata, 

não se perspetiva a ocorrência de impactes significativos.  

 

O Projeto terá efeitos negativos sobre flora, vegetação e fauna, em consequência das 

movimentações de terras e desmatação, que implicarão a remoção de todo o coberto 

vegetal e a perda de habitat para a fauna. Refere-se, contudo, que não foram 

identificadas espécies vegetais de interesse conservacionista e as espécies faunísticas 

identificadas são comuns e bem adaptadas à presença humana. 

 

Durante a fase de obra são expectáveis degradações localizadas, temporárias e reversíveis, 

da qualidade ambiental da área envolvente à área de intervenção (degradação local da 

qualidade do ar e da qualidade da água, aumento de emissões sonoras e produção de 

resíduos). Os recetores mais afetados serão os moradores das casas que se localizam numa 

maior proximidade, especialmente na zona oeste do empreendimento. São propostas 

medidas para minimizar estes efeitos negativos.  
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As perturbações na paisagem durante a fase de obras estão relacionadas diretamente com 

a introdução de elementos estranhos à paisagem e à alteração do uso do solo, conduzindo 

a uma modificação funcional da paisagem com perturbações na perceção visual da 

mesma. Durante um período estimado de um ano, ocorrerão conflitos visuais significativos 

na envolvente mais próxima da área do projeto, particularmente para os habitantes das 

moradias mais próximas e para os utilizadores da EN125 (embora estes estejam expostos à 

perturbação apenas por breves momentos). 

 

A construção do empreendimento implicará a destruição de 2 elementos patrimoniais 

(achados dispersos e um conjunto rural) encontrados no interior da área do 

empreendimento. Existem mais 3 ocorrências cuja afetação não é clara e que devem ser 

acompanhadas em obra. Foram propostas medidas para mitigar os efeitos sobre o 

património e proposto um acompanhamento arqueológico das obras. 

 

São esperados impactes positivos nos aspetos sociais e económicos durante a fase de 

construção relacionados com: aumento de população residente temporariamente, 

constituída pelos trabalhadores da obra.; acréscimo de procura no consumo de bens e na 

utilização dos serviços locais e aumento temporário do número de postos de trabalho. 

Contudo, como em qualquer obra, são também expectáveis impactes negativos 

associados à diminuição da qualidade de vida e situações de incómodo para os residentes 

nas proximidades, dificuldades nas acessibilidades locais, potenciais afetações do fluxo e 

condições de circulação na EN125, etc. 

 

A FASE DE EXPLORAÇÃO do Projeto corresponde à sua concretização física no território e seu 

funcionamento.  

 

O projeto representa um investimento relevante e apresenta potencial para alavancar a 

economia local. Serão, assim, expectáveis impactes positivos com significado na 

componente social e económica  da área onde se insere, a nível local e concelhio, 

nomeadamente no que se refere a: 

� Fator dinamizador da economia local:  criação de emprego (direto e indireto) e 

fixação de atividades: De acordo com informação fornecida pelo Proponente, 

prevê-se que com a concretização do Conjunto Comercial se possam vir a criar 

cerca de 500 postos de trabalho diretos. Comparando com os dados de população 

empregada do concelho de Silves e na freguesia de Alcantarilha no setor terciário, 

os 500 postos de trabalho representariam cerca de 4,4 e 61% respetivamente. Mesmo 

considerando que, certamente, nem todos os futuro empregados serão residentes no 
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concelho de Silves, esta análise permite perceber a importância desta geração de 

emprego. 

� Incremento do volume de negócios do concelho de Silves (atualmente o concelho 

de Silves, com um índice de 83,5 milhares de Euros posiciona-se em 10º lugar nos 

concelhos do Algarve em volume de negócios). 

� Ao nível dos serviços prestados à população, o empreendimento será responsável 

por um acréscimo relevante da oferta em termos de espaços comerciais, incluindo 

supermercado e posto de abastecimento de combustível, sendo de prever que a 

sua área de influência se estenda para além da área do concelho de Silves, aos 

concelhos vizinhos.  

� Refere-se, ainda que a rede de saneamento externa que será executada pelo 

Proponente para ligação à rede existente, se constitui como um potencial benefício 

para o município de Silves, já que a parte gravítica da rede ficará à disposição dos 

munícipes da zona.  

 

A proposta de ocupação do solo prevista no projeto objeto do presente EIA assegura a 

conformidade do mesmo com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis O Conjunto 

Comercial encontra-se previsto no PDM de Silves, numa situação de conformidade. Foram 

identificadas servidões e restrições de utilidade pública que carecem, em todas as 

situações, de pareceres/autorizações das entidades competentes. 

 

A presença e funcionamento do Conjunto Comercial acarretará, contudo, efeitos 

negativos, nomeadamente: 

 

O aumento do tráfego de veículos suscetível de vir a ser gerado pelo Conjunto Comercial 

exercerá uma maior pressão sobre rede viária externa mais próxima, podendo traduzir-se, 

em alguns casos, a um agravamento dos níveis de serviço em alguns ramos da Rotunda de 

Alcantarilha. A este respeito refere-se que a futura construção da ER 125-1 Alcantarilha/Pêra 

poderá resolver algumas destas situações. 

 

A questão do tráfego tem reflexos diretos nos impactes do projeto em termos de emissões 

sonoras, qualidade do ar e emissão de gases com efeito de estufa. 

 

O aumento de tráfego será responsável pelo aumento das emissões sonoras na zona 

envolvente. Recorreu-se a um modelo matemático (CadnaA) para simular as valores dos 

indicadores de ruído ambiente Lden e Ln em dois cenários (2018 e 2028) considerando 

situação sem empreendimento e com empreendimento, junto de 2 recetores selecionados 
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pela sua proximidade. Concluiu-se que os níveis sonoros previstos com projeto não 

ultrapassam os valores limite de exposição estabelecidos no RGR. Em relação ao recetor R1 

verifica-se que empreendimento terá um impacte positivo no período noturno, já que o 

edifício principal funciona como barreira protegendo o recetor do ruído gerado pelo 

tráfego que circula na EN125 e, uma vez que o empreendimento não funciona no período 

noturno, verifica-se uma diminuição do valor do indicador Ln na situação com 

empreendimento. 

 

A análise dos resultados obtidos nas simulações efetuadas para a qualidade do ar permite 

verificar que o empreendimento será responsável por um acréscimo, de magnitude muito 

reduzida, nas concentrações de poluentes atmosféricos, associado ao acréscimo de 

tráfego que será induzido pelo empreendimento nas principais vias de acesso. Os valores 

das concentrações de poluentes obtidos junto dos recetores sensíveis considerados, tendo 

em conta o pleno funcionamento do empreendimento, não ultrapassam os valores limite 

estabelecidos legalmente. 

 

Procedeu-se a uma estimativa das potenciais emissões de CO2 (o principal GEE). As 

emissões de CO2 suscetíveis de serem originadas pelo Projeto no que se refere ao tráfego 

induzido dependerão da atratividade do empreendimento e das viagens que o mesmo terá 

capacidade de gerar, sendo as emissões tanto mais elevadas quanto maiores forem as 

distâncias percorridas pelos veículos que acedem ao empreendimento. As emissões anuais 

de CO2 estimadas para o projeto poderão vir a representar entre 6% e 20% das emissões 

anuais do concelho de Silves (dados de 2015), consoante os cenários considerados. 

 

O consumo de água no Conjunto Comercial poderá representar cerca de 3,13% do 

consumo anual de água no município de Silves. As águas residuais produzidas serão 

encaminhadas para a ETAR de Albufeira Poente para tratamento Estima-se que a 

contribuição do presente projeto em termos de produção de águas  residuais represente 

cerca de 1,5% do caudal anual que pode afluir à ETAR, o que se considera não se considera 

limitativo. As estimativas de produção de resíduos sólidos indiferenciados no 

empreendimento são da ordem das 2530 toneladas/ano, o que poderá representar cerca 

de 10% da produção anual do município de Silves (dados de 2014). Embora esta 

contribuição possa ser considerada significativa,  o facto de estarem disponíveis soluções 

para a gestão ambientalmente correta destes resíduos (com capacidade de tratamento 

relevante) permitem minimizar este efeito.  
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Não se prevê que a qualidade das águas superficiais e subterrâneas venha a ser afetada 

com o funcionamento do Empreendimento. As águas residuais são encaminhadas até à 

ETAR de Albufeira Poente para tratamento. O consumo de água no empreendimento será 

proveniente da rede pública. De acordo com a análise efetuada no EIA  não se afigura que 

as águas de escorrência dos pavimentos  possam ter influência relevante na qualidade da 

água superficial e subterrânea. Refere-se, que no Posto de abastecimento se encontra 

previsto um separador de hidrocarbonetos  foi proposta a instalação de separadores de 

hidrocarbonetos (que de acordo com a medida proposta no EIA, deve cumprir com os 

valores estabelecidos na Norma Europeia EN 858-1:2002 para separadores de classe 1, isto é 

valores de concentração de hidrocarbonetos inferiores a 5 mg/l à saída do separador). 

 

O projeto prevê a construção de uma bacia de retenção junto ao limite nordeste do 

empreendimento cujo funcionamento poderá implicar a exposição de parte dos taludes da 

atual EN125 a situações de acumulação de águas, podendo potenciar eventuais situações 

de instabilidade de taludes. Contudo, apenas se prevê que tal possa acontecer em 

situações muito pontuais, em caso de precipitação excecional que implique a subida do 

nível da água no interior da bacia de retenção, o que minimiza, por si, o impacte.  

O impacte na paisagem da presença física do Conjunto Comercial, ou o modo como este 

vai ser percecionada pelos observadores não é muito premente, uma vez que, a 

escavação do terreno para implantação do empreendimento, numa plataforma mais 

ampla a uma cota inferior, conduziu a que a cota da cobertura dos edifícios não se 

sobreponha significativamente ao terreno adjacente (nem às cotas das moradias dispersas 

existentes a poente) não alterando sequer o recorte da linha de horizonte. Assim, do ponto 

de vista da perceção da paisagem, ou da leitura que cada observador faz da visualização 

da mesma, a presença do Conjunto Comercial acarreta impactes visuais pouco expressivos.  

 

Foram identificadas as atividades do projeto que poderão ter efeitos na população e saúde 

pública não se tendo considerado a possibilidade de as mesmas poderem determinar 

efeitos negativos relevantes na saúde pública. Salienta-se que determinados aspetos 

específicos de funcionamento não se encontram, ainda, definidos em detalhe. 

 

Para mitigar os principais impactes negativos identificados foram propostas medidas de 

minimização, incluindo boas práticas a seguir e medidas de caráter mais estrutural, e 

programas de monitorização para controlar os efeitos do Projeto sobre determinados fatores 

ambientais. Julga-se que este conjunto de medidas/recomendações permitirá, não só, 

melhorar o Projeto como contribuir para minimizar/controlar os seus impactes.  
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Ambiente no contexto do RGR tendo em conta a NP ISO 1996. Outubro de 2011. 

� Decreto-Lei N.º 9/2007, de 17 de janeiro. Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

� Instituto Português da Qualidade (IPQ). Norma Portuguesa NP ISO 1996:2011 

“Acústica. Descrição, Medição e Avaliação do Ruído Ambiente. Parte 1: Grandezas 

fundamentais e métodos de avaliação. Parte 2: Determinação dos níveis de pressão 

sonorado ruído ambiente. Fevereiro 2011. 

� Tecnocacústica, Medições acústicas, Lda, Relatório de ensaios destinado a 

Avaliação Acústica - Medição dos níveis de pressão sonora. Determinação do nível 

sonoro médio de longa duração, novembro 2017 

Gestão de resíduos 

� Instituto Nacional de Estatística (INE). Estatísticas dos Resíduos 2014. 

� Instituto Nacional de Estatística (INE), Anuário Estatístico do Algarve, 2015 

Paisagem 

� Matos Fonseca & Associados.  Estudo de Impacte Ambiental do Land Resort 

Aparthotel - Zambujeira do Mar, 2014. 

� Universidade de Évora. Contributos para a Identificação e Caracterização da 

Paisagem em Portugal Continental” trabalho desenvolvido para a Direção Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. 2004. 
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� Washer e Jongman, 2000. European Landscapes, elaborado para a Agência 

Europeia do Ambiente. 

Património 

� ALARCÃO, Jorge de (1988); Roman Portugal, Warminster 

� COSTA, António Carvalho da (1706-12) - Corografia Portugueza e Descripçam 

Topografica do Famoso Reyno de Portugal…, Lisboa, 3 vols. 

� FONSECA, João (2007) – Dicionário do Nome das Terras, 2ª edição, Casa das Letras, 

Cruz quebrada 

� GOMES, Mário Varela (1994) - Menires e cromeleques no complexo cultural 

megalítico português trabalhos recentes e estudo da questão. In Actas do Seminário 

"O Megalitismo no Centro de Portugal". Viseu: p. 317-342 

� GOMES, Rosa Varela (2002). Silves (Xelb), uma cidade do Gharb AlAndalus: território e 

cultura. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (Trabalhos de Arqueologia ; 23), 

� HÜBNER, Emil, (1869), "Corpus Inscriptionum Latinarum", Berlim 

� LEISNER, Georg e LEISNER, Vera (1965) - Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel 

Der Western. In Madrider Forschungen. Berlim: Walter de Gruyter & Co. (Madrider 

Forschungen, Bd. 3). 

� LOPES, Flávio, (1993), "Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado, IPPAR", 

Lisboa 

� MATTOSO, José; DAVEAU, Suzanne; BELO, Duarte (2010) – PORTUGAL – O SABOR DA 

TERRA, 2ª Edição, Temas e Debates – Círculo de Leitores 

Ordenamento e Condicionantes 

� Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano - DGOT-DU. 

Servidões e restrições de utilidade pública, setembro 2011. 

�  Domínio Hídrico: 

- Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, 

- Retificação n.º 4/2006 de 11 de janeiro, 

- Lei n.º 78/2013 de 21 de novembro, 

- Lei n.º 34/2014 de 19 de junho 

- Lei n.º 31/2016 de 23 de agosto 

� Sobreiros 

- Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, 

- Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho 

� Reserva Agrícola Nacional 

- Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de março 

- Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro 

� Rede Elétrica: 
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- Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de Fevereiro 

� Rede Rodoviária 

- Lei n.º 34/2015 de 17 de Abril, 

- Lei n.º 42/2016 de 28 de Dezembro 

� Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL): 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de Agosto, 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007 de 28 de Dezembro 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve: 

- Decreto Regulamentar n.º 17/2006 de 20 de Outubro 

�  Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve: 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20 de Setembro e 

- Declaração de Retificação n.º 22-B/2016 de 18 de Novembro. 

� Plano Setorial da Rede Natura 2000: 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 de 21 de Julho 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves foi publicado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 161/95, de 4 de Dezembro, tendo tido diversas alterações/retificações 

que a seguir se enumeram: 

- 1ª Alteração – Regime Simplificado publicada pela Declaração n.º 166/2005 de 

2 de Agosto 

- 2ª Alteração – Regime Simplificado publicada pela Declaração n.º 10/2008 de 8 

de Janeiro 

- 1ª Retificação publicada pelo Aviso n.º 1879/2008 de 23 de Janeiro 

- 2ª Retificação publicada pelo Aviso n.º 1880/2008 de 23 de Janeiro 

- 3ª Alteração publicada pela Declaração n.º 106/2008 de 14 de Março 

- 4ª Alteração por Adaptação publicada pela Deliberação n.º 887/2008 de 26 de 

Março 

- 3ª Retificação publicada pela Declaração n.º 222/2008 de 23 de Junho 

- 4ª Retificação publicada pela Retificação n.º 1684/2008 de 22 de Julho 

- 5ª Retificação publicada pelo Aviso n.º 21662/2008 de 11 de Agosto 

- 5ª Alteração publicada pelo Aviso n.º 26109/2008 de 30 de Outubro 

- 6ª Retificação publicada pela Declaração de Retificação n.º 786/2009 de 12 de 

Março 

- 6ª Alteração publicada pelo Aviso n.º 9330/2017 de 14 de Agosto 

� Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Silves foi aprovado pela 

Comissão Nacional de Proteção Civil através da Resolução n.º 19/2013, de 5 de 

agosto. 

� Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território  (PNPOT): 
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- Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro 

- Declaração de Retificação n.º 80-A/2007 de 7 de Setembro 

- Declaração de Retificação n.º103-A/2007 de 2 de Novembro 

Sócioeconomia 

� PORDATA. Projeções do INE para 2015. 

� Instituto Nacional de Estatística (INE). Anuário Estatístico da Região Algarve 2015. 

� Instituto Nacional de Estatística (INE). Censos Populacionais, 1991, 2001, 2011 

� Censos 2011, XV recenseamento geral da população V recenseamento geral da 

habitação, Resultados Definitivos, Algarve 

 

 


