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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e a Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de abril, a Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve, integrada 
na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. - APA), na qualidade de serviços de licenciamento, enviou ao 
Departamento de Avaliação de Impacte Ambiental (DAIA) da APA, para procedimento de verificação da 
conformidade ambiental do Projeto de Execução, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (RECAPE) da "ETAR da Companheira (Portimão)", bem como o Projeto de Execução em causa. 

A APA/DAIA, na qualidade de Autoridade de AIA, através do ofício n.º S042379-201508-DAIA.DAP, de 13-
08-2015, procedeu ao envio às entidades que integraram a respetiva Comissão de Avaliação (CA), então 
nomeada no âmbito da avaliação do Estudo Prévio, constituída pelas seguintes entidades: Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA, I.P./DAIA), Agência Portuguesa 
do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA, I.P./ARH Algarve), 
Direção Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve (CCDR Algarve). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, foram os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros (Coordenação) 
 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso (Consulta Pública) 
 APA/ARH Algarve – Dr. Alexandre Furtado (Recursos Hídricos) 

 DGPC – Dr.ª Ana Nunes (Património Cultural) 
 CCDR Algarve – Arq.ta Conceição Calado (Sócio-Economia, Usos do Solo, Ordenamento do 

Território, Qualidade do Ar/Odores, Resíduos, Paisagem) 

Foi ainda solicitada a pronúncia dos Departamentos da APA Divisão de Responsabilidade Ambiental e Solos 
Contaminados (DRASC, relativamente ao Plano de Desativação das Lagoas e ao Destino das Lamas) e 
Divisão de Gestão do Ar e Ruído (DGAR, relativamente ao Ambiente Sonoro) no âmbito das suas 
competências relativamente às matérias a analisar. A apreciação efetuada foi integrada no presente 
Parecer. 

O RECAPE em análise, da responsabilidade da Nemus – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda., sendo 
datado julho de 2015 é constituído pelos seguintes volumes: 

 Volume I – Resumo Não Técnico 
 Volume II – Relatório 
 Volume III – Anexos 
 Volume IV – Plano de Gestão Ambiental 

O Projeto de Execução apresentado é constituído pelos volumes que se discriminam em anexo ao presente 
Parecer. 

O presente Parecer tem por objetivo proceder à verificação da conformidade do Projeto de Execução da 
"ETAR da Companheira (Portimão)" com o determinado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Esta fase do procedimento de AIA tem igualmente como objetivo a determinação da eficácia das medidas 
previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, bem 
como, se necessário, determinar a adoção de medidas adicionais. 
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2. ANTECEDENTES 

Entre maio de 2008 e janeiro de 2009 realizou-se o procedimento de AIA n.º 1905 relativo ao Estudo Prévio 
da "ETAR da Companheira (Portimão)", ao abrigo do regime jurídico de AIA definido no Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro), 
ao abrigo do disposto no ponto 13, do Anexo I deste diploma legal, respeitante a "Estações de tratamento 
de águas residuais de capacidade superior a 150 000 hab./eq.". 

Este projeto, cujo proponente é a Águas do Algarve, S.A. (AdA), localiza-se em zona adjacente à atual ETAR 
da Companheira, na margem direita da ribeira da Boina, junto à confluência com o rio Arade, a Nordeste 
da cidade de Portimão, no sítio do Bom Retiro – Companheira. Administrativamente, situa-se na freguesia 
de Portimão, concelho de Portimão e distrito de Faro. 

A atual ETAR da Companheira, localizada na margem direita da ribeira da Boina, junto à confluência com 
o rio Arade, freguesia e concelho de Portimão, baseia-se num sistema de lagunagem, servindo, à data de 
elaboração do Estudo Prévio (objeto do procedimento de AIA realizado), uma população estimada em época 
baixa de cerca de 43 mil habitantes dos aglomerados populacionais de Alvor, Mexilhoeira Grande, Portimão, 
Ferragudo e Parchal. O processo de tratamento em causa inclui: tratamento preliminar (constituído por 
gradagem grossa, gradagem fina e remoção de areias); duas linhas de lagoas em paralelo (cada uma delas 
constituída por lagoa anaeróbia e lagoa facultativa, seguida de uma lagoa de maturação comum às duas 
linhas). 

O sistema de tratamento existente não permite fazer face às condições de afluência, quer qualitativas quer 
quantitativas, comprometendo o cumprimento dos requisitos estabelecidos para o efluente tratado, 
nomeadamente para os coliformes fecais. Além disto, a crescente acumulação de lamas nas lagoas conduz 
à libertação de odores. 

Desta forma, a nova ETAR da Companheira, com tratamento baseado no processo de lamas ativadas (de 
acordo com o então previsto no Estudo Prévio), irá substituir a atual ETAR e possibilitará o abandono do 
sistema de lagunagem. Esta nova instalação permitirá o tratamento de efluentes de origem urbana e 
industrial, nomeadamente de efluentes suinícolas pré-tratados e lixiviados excedentários do aterro de 
resíduos sólidos urbanos gerido pela empresa ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 

Para além das freguesias já servidas pela atual ETAR, a nova ETAR da Companheira irá servir as freguesias 
de Estômbar e de Monchique, dos concelhos de Lagoa e de Monchique, respetivamente. Em 2005, de 
acordo com dados do INE, os níveis de atendimento da população servida com tratamento de águas 
residuais eram de 35% em Monchique, 73% em Lagoa e 99% em Portimão. Verificar-se-á, assim, um 
acréscimo de 10,2% da população residente servida por ETAR. 

De acordo com a informação disponibilizada no decurso do procedimento da AIA, considerando as 
contribuições domésticas e industriais afluentes à nova ETAR da Companheira, a capacidade de tratamento 
projetada no Estudo Prévio era de 84.000 hab.eq. em época baixa e de 200.000 hab.eq. em época alta, no 
ano horizonte de projeto, a que corresponde um caudal médio de 47.227 m3/dia. 

Segundo o Estudo Prévio objeto do procedimento de AIA, a solução prevista para a ETAR da Companheira 
(Portimão), previa a implementação de um tratamento de nível mais avançado que o secundário, incluindo 
nitrificação e desinfeção para a totalidade do efluente. O tratamento previsto incluía: 

 Fase líquida 
 Tratamento preliminar, que inclui gradagem fina e remoção de areias, óleos e gorduras; 
 Tratamento secundário, em reatores de lamas ativadas em regime de baixa carga, incluindo um 

primeiro reator anóxico para a redução de nitrato, seguido de um reator aeróbio para oxidação 
biológica da matéria carbonácea e nitrificação do azoto amoniacal, e decantadores secundários; 
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 Desinfeção, através de radiação ultravioleta. 
 Fase sólida 

 Espessamento por flotação; 
 Desidratação mecânica através de centrífugas 

 Fase gasosa 
Desodorização, através do processo de lavagem química, nomeadamente do ar do tratamento 
preliminar, estação elevatória de efluente bruto, sistema de receção de efluentes das fossas 
sépticas e todas as operações associadas à linha de tratamento da fase sólida. 

Era ainda previsto que fosse deixado espaço livre na nova ETAR para a implementação das etapas de 
tratamento adicional necessárias para a produção de água com qualidade adequada à rega. 

No seu Parecer, datado de dezembro de 2008, a CA concluiu que: 

"A avaliação de impactes realizada permitiu concluir que os impactes mais significativos do projecto se 
farão sentir durante a fase de exploração, sendo estes impactes positivos e incidentes, sobretudo, nos 
recursos hídricos e qualidade da água, na ecologia (nomeadamente nos ecossistemas aquáticos), na 
qualidade do ar e na socioeconomia. 
Destaca-se que, em relação à situação actual, a implementação do projecto tem impactes positivos 
muito significativos, dado que se registará uma melhoria na qualidade da água na ribeira da Boina e, 
consequentemente, no estuário do rio Arade. Este facto promoverá o aumento da sustentabilidade e 
do desenvolvimento da região, em especial da competitividade da oferta turística, com a promoção da 
qualidade balnear. 
Na fase de construção, a maior parte dos impactes associados à instalação e funcionamento dos 
estaleiros, à circulação de veículos, movimentação de terras e construção das infra-estruturas, 
estacionamentos e arruamentos serão negativos, temporários e pouco significativos, desde que 
aplicadas as medidas de minimização propostas no presente parecer. 
Tendo em consideração que a nova ETAR da Companheira constituirá uma infra-estrutura 
funcionalmente independente da actual, esta será mantida em funcionamento até à conclusão da 
construção da nova, o que minimizará os impactes na qualidade do meio receptor. 
Relativamente ao projecto apresentado, destaca-se a vantagem de possuir versatilidade entre as várias 
linhas de tratamento, permitindo fazer face às diferenças de caudal que ocorrem entre a época baixa 
e a época alta, bastante relevantes numa região com forte sazonalidade. A inclusão de tratamento 
mais avançado que secundário das águas residuais, com desinfecção por radiação UV, releva-se 
profícuo, face à sensibilidade e usos do meio receptor. 
Espera-se que, face à situação actual, a frequência da ocorrência de descargas de emergência venha 
a diminuir, tendo em conta a automação acrescida da nova ETAR e as intervenções previstas ao nível 
do sistema interceptor. A capacidade de prevenir e de responder a situações de emergência deverá 
também vir a aumentar na nova instalação. 
Prevê-se que a nova ETAR da Companheira contemple a implementação de um tratamento adicional 
à água residual tratada, de forma a produzir água para rega de campos de golfe e espaços verdes. 
Devido à importância da reutilização do efluente tratado, considera-se que esta deverá ser identificada 
como um destino efectivo para os efluentes tratados e não apenas uma hipótese. 
Deste modo, salienta-se a pertinência de aprofundar os estudos e projectos em curso pela AdA e da 
definição de metas temporais para a implementação da reutilização da água residual tratada na ETAR 
da Companheira, de modo a potenciar os impactes positivos preconizados. 
Inerente à fase em que foi apresentado o projecto, ainda não são conhecidas as características 
quantitativas e qualitativas das lamas produzidas, o que dependerá da solução de tratamento que irá 
ser adoptada pela AdA. No entanto, para a solução patenteada a concurso, as lamas produzidas 
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deverão apresentar um caudal médio de 21 m3/dia no ano zero (2009) e de 46 m3/dia no ano horizonte 
de projecto (2035). 
Tendo em conta o volume considerável de lamas previsto, salienta-se que a opção de encaminhar as 
mesmas para aterro sanitário ou para valorização agrícola poderá acarretar encargos financeiros mais 
ou menos onerosos nos custos de exploração do projecto, pelo que as soluções apontadas devem ser 
aprofundadas. 
A construção da nova ETAR da Companheira implica a desactivação da actual ETAR, o que 
corresponde, maioritariamente, às lagoas existentes. De acordo com a Câmara Municipal de Portimão, 
proprietária da instalação existente, prevê-se que a área ocupada pelas lagoas se destine ao 
desenvolvimento de um parque urbano. Para tal, será necessário proceder à limpeza das lagoas, que 
deverá contemplar a remoção das lamas e o seu transporte a destino final adequado, além da remoção 
do biogás retido sob as telas impermeabilizantes das lagoas. 
Devido à interligação existente entre estas duas instalações, a actual e a futura ETAR da Companheira, 
a minimização dos impactes negativos e a potenciação dos impactes positivos preconizados só será 
possível tendo em consideração a desactivação das actuais lagoas, associada ou não à reabilitação da 
área ocupada, pelo que constitui uma condição para a viabilidade ambiental do projecto em avaliação. 
Globalmente, a ETAR tem um carácter estruturante e de requalificação ambiental com impactes 
positivos que, cumulativamente com as restantes infra-estruturas de tratamento das águas residuais 
que integram o actual (e futuro) sistema de saneamento, serão muito significativos. 
Face ao exposto, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao projecto da Estação de Tratamento 
de Águas Residuais da Companheira, condicionado ao desenvolvimento e apresentação no RECAPE 
dos elementos indicados, ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização e planos de 
monitorização discriminados no seguinte capítulo do presente parecer." 

Em 19 de janeiro de 2009 foi emitida, por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão Favorável Condicionada. 

Posteriormente, em 23/09/2013, a DIA em causa foi prorrogada por dois anos, com efeitos a 19 de janeiro 
de 2013. 

Com a publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (que revogou o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio) a caducidade das DIA emitidas em fase de Estudo Prévio, como é 
o caso em apreço, rege-se agora pelo disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 23.º do referido diploma 

“A DIA em fase de estudo prévio ou anteprojeto caduca se, decorridos quatro anos sobre a data da 
sua emissão, o proponente não tiver requerido a verificação da conformidade ambiental do projeto de 
execução, nos termos previstos no artigo 19º” 

face à aplicação do respetivo regime transitório previsto no n.º 3 do seu Artigo 50.º 

“O disposto nos artigos (…) 23º é aplicável aos projetos que já disponham, à data da entrada em vigor 
do presente decreto-lei, (…) de decisão de DIA emitida (…)”. 

Assim, a DIA em causa, tendo sido prorrogada por dois anos, com efeitos a 19 de janeiro de 2013, encontra-
se válida, por um período de quatro anos, a contar da data da referida prorrogação, para apresentação do 
respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), ou seja, até 19/01/2017. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

3.1 ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO 

As principais alterações introduzidas no Projeto de Execução, face ao inicialmente previsto no Estudo Prévio, 
são as descritas no Quadro 1. 

Quadro 1 - Principais alterações do projeto no desenvolvimento a Projeto de Execução. 
(Fonte: RECAPE da ETAR da Companheira) 

Tema Alterações 

Obras de 
construção 

Apesar de apresentarem condições muito semelhantes, o Projeto de Execução prevê uma fase de construção 
com uma duração temporal e ocupação espacial ligeiramente superior relativamente ao assumido em fase de 
Estudo Prévio. 

Lay out das 
estruturas a 
implantar 

A orientação, disposição e localização dos diferentes edifícios de tratamento foram alvo de várias mudanças 
relativamente ao proposto na fase de Estudo Prévio. Com estas alterações de lay out introduzidas no Projeto de 
Execução, consegue-se reduzir o impacte paisagístico negativo da intervenção e otimizar movimentos de terras. 

Processos de 
tratamento 

No projeto em fase de Estudo Prévio que foi sujeito a AIA foram consideradas três linhas de tratamento do 
efluente para o tratamento biológico (reatores+decantadores), enquanto no Projeto de Execução alvo do 
presente RECAPE estão projetadas duas linhas de tratamento. 
Tal facto resulta de ter sido incorporada ao nível da presente solução uma etapa de homogeneização e 
equalização de caudais que não só permite laminar as pontas de caudais afluente como permite também 
amortecer as pontas de cargas e de contaminantes da água bruta afluente. 
O Estudo Prévio contemplava, na própria ETAR, a introdução de cal viva para higienização das lamas produzidas 
em excesso, enquanto o Projeto de Execução não refere esse processo, ainda que reserve espaço para a sua 
instalação futura, se vier a ser necessário. 

Exploração da 
ETAR 

O Estudo Prévio previa um pavilhão para armazenamento das lamas desidratadas, e o Projeto de Execução não 
refere esse pavilhão, ainda que reserve espaço para poder vir a instalar este equipamento se vier a ser 
necessário. 

 

Relativamente ao Estudo Prévio, o local do ponto de descarga do efluente da ETAR situa-se cerca de 
230 m mais a montante na margem direita da ribeira da Boina. A localização do atual ponto de descarga 
numa zona de maior dispersão justifica-se face ao nível de tratamento atualmente utilizado; no entanto, 
na solução a implementar em Projeto de Execução, a otimização e a clara melhoria das soluções técnicas 
de tratamento a empregar possibilita a localização do ponto de descarga na zona de menor hidrodinamismo. 
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Figura 1 - Localização dos pontos de descarga 

(atual e projetados: em fase de Estudo Prévio e em fase de Projeto de Execução) 
(Fonte: RECAPE da ETAR da Companheira) 

 

 

 

Figura 2 - Posicionamento do projeto face ao Domino Público Lacustre e Fluvial 
(Fonte: RECAPE da ETAR da Companheira) 
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3.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto da ETAR da Companheira visa a construção de uma nova ETAR a nordeste da cidade de Portimão 
de modo a possibilitar o tratamento dos efluentes de uma população total de 140.092 habitantes-
equivalentes, incluindo a contribuição industrial. 

A área de intervenção situa-se a sul da EN125, no terreno existente entre esta estrada e a via que permite 
o acesso à atual ETAR. Localiza-se em zona adjacente à atual ETAR da Companheira, na margem direita 
da ribeira da Boina, junto à confluência com o rio Arade, a Nordeste da cidade de Portimão, no sítio do 
Bom Retiro - Companheira, freguesia e concelho de Portimão. Atualmente a ETAR ocupa uma área de cerca 
de 23 ha enquanto a nova ETAR ocupará cerca de 4 ha. 

 

 

Figura 3 – Localização da ETAR da Companheira 
(Fonte: RECAPE da ETAR da Companheira) 

 

Em termos globais, a nova ETAR da Companheira servirá as povoações de Alvor, Mexilhoeira Grande, 
Portimão, no concelho de Portimão, Ferragudo, Parchal, Brejão e Estômbar, no concelho de Lagoa, e Caldas 
de Monchique, no concelho de Monchique. 

A atividade industrial convencional existente nos concelhos de Portimão e Lagoa, nomeadamente no que 
se refere à utilização de água, não tendo expressão significativa foi no entanto contabilizada na capitação 
de água de abastecimento. Por sua vez, a contribuição industrial identificada como tendo expressão 
significativa inclui o efluente pré-tratado das suiniculturas do concelho de Monchique e o efluente pré-
tratado do Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio, sob a exploração da ALGAR. 

Relativamente à água residual produzida no Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio, esta será sujeita a um 
pré-tratamento e posteriormente descarregada na rede de drenagem, ao abrigo do normativo de descarga 
estabelecido pela AdA. 

Para o estabelecimento do quadro de qualidade da água tratada foi considerada a legislação em vigor 
relativa às normas de descarga da água em meios recetores. A descarga no meio recetor (efluente tratado 
e eventuais descargas de emergência) localizar-se-á na ribeira de Boina, a jusante da ponte da EN 125. 

Na área de influência da descarga do efluente final da ETAR identificaram-se como principais usos do meio 
hídrico recetor, a atividade conquícola e a atividade balnear. Atualmente (conforme atualização constante 
no Despacho n.º 4022/2015, de 22 de abril) a zona litoral de influência da descarga do efluente final da 
ETAR está integrada na Classe A para a produção de todas as espécies de moluscos bivalves, o que segundo 
o Despacho n.º 14515/2010 significa que "os bivalves vivos podem ser apanhados e comercializados para 
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consumo humano direto". Porém, a área estuarino-lagunar na influência da descarga do efluente final da 
ETAR mantém a classificação de proibida para a produção de moluscos bivalves devido à existência de 
contaminação microbiológica (conforme atualização constante no Despacho n.º 4022/2015, de 22 de abril). 

Em maio/2012 a descarga no meio recetor foi alvo de apreciação pela então DRAOT-Algarve, tendo sido 
recomendado que o nível de tratamento a implementar na ETAR de Companheira garanta um efluente final 
com um valor de coliformes fecais inferior a 2000 NMP/100 mL, salvaguardando a necessidade de, no 
futuro, ser necessário respeitar objetivos de qualidade mais restritivos para este parâmetro. 

O dimensionamento da ETAR da Companheira teve em consideração as condições de afluência 
estabelecidas, nomeadamente as cargas e caudais médios de Época Baixa e Época Alta, Tempo seco e 
Tempo de Chuva, bem como caudal máximo afluente. 

A nova ETAR receberá três tipos de efluentes: urbanos, suinícolas e lixiviados de aterro (estes dois últimos 
pré-tratados) e contará com as seguintes fases de tratamento de efluente: pré-tratamento, equalização e 
homogeneização de caudais, tratamento secundário e tratamento terciário. 

Para além do tratamento do efluente líquido, serão tratados os odores produzidos (fase gasosa) e as lamas 
produzidas (fase sólida). A quantidade expetável de produção de lamas é cerca de 5.841 m3/ano, 
apresentando um teor de matéria seca de 20%. 

˃ Tratamento da fase líquida 

O tratamento preliminar do caudal afluente é constituído por um poço de grossos, seguido de duas 
linhas de gradagem/tamisação e de duas linhas de desarenamento/desengorduramento. 
O efluente pré-tratado é enviado para um tanque de equalização distribuído por duas células, a 
partir do qual é elevado para tratamento biológico. Este tratamento é constituído por duas linhas 
paralelas em reatores de configuração Anóxico-Óxico (constituídos por 1 seletor com 3 câmaras 
anaeróbias, 1 zona estritamente anóxica, 1 zona facultativa e 2 zonas estritamente arejadas). 

De seguida, o efluente é enviado para as duas linhas de decantação secundária (com remoção de 
lamas por sucção), sendo o efluente decantado sujeito a tratamento terciário com desinfeção por 
UV em dois canais, havendo a possibilidade de incorporação de uma etapa de microtamisação. 
O efluente tratado é descarregado no meio recetor após a zona de medição de caudal. De uma 
parte do efluente tratado é produzida água de serviço com recurso a filtração, grupo hidropressor 
e desinfeção UV em reator fechado. 

A fração do efluente tratado para água de serviço será utilizada no interior do recinto da ETAR, 
nomeadamente na lavagem de equipamentos e pavimentos, rega de espaços verdes e utilização 
como água de serviço. 

O efluente produzido na ETAR poderá ser sujeito a um tratamento adicional para a produção de 
água com a qualidade necessária para rega de campos de golfe e outros espaços verdes. 

˃ Tratamento da fase sólida 

As lamas em excesso serão espessadas em dois espessadores gravíticos com possibilidade de 
adição de polieletrólito. A desidratação será realizada em 2 centrífugas, seguida de armazenamento 
em 2 silos de lamas. 

Comprovando-se que as lamas da ETAR apresentem qualidade adequada, poderão ser 
encaminhadas diretamente para valorização agrícola. Caso a qualidade das lamas não permita o 
encaminhamento direto para valorização agrícola por incumprimento dos valores legais relativos a 
parâmetros microbiológicos, as lamas poderão ser sujeitas a higienização através da adição de cal 
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viva. O projeto de execução prevê a implantação futura de um silo de cal, assim como de um 
armazém de lamas sólidas e de área suficiente para o seu transporte. 

Em caso de impedimento de se valorizar agricolamente as lamas, estas poderão ter os outros 
destinos finais como: valorização orgânica, valorização energética (em conjunto com outros 
resíduos), incineração (com deposição das cinzas em aterro para resíduos industriais perigosos) e 
aterro (para resíduos industriais banais ou para resíduos industriais perigosos). 

˃ Tratamento da fase gasosa 

O ar das salas de tratamento preliminar (poço de grossos, gradagem, desarenamento e 
desengorduramento), órgãos associados às escorrências internas, estação elevatória, tanque de 
equalização, seletores do tratamento biológico e de toda a fase sólida, será confinado e 
desodorizado através do processo de lavagem química em duas torres verticais em série. A eficácia 
de absorção prevista é de 99% sobre H2S e NH3 e de 98% sobre os restantes gases. 

No que se refere ao sulfureto de hidrogénio, está prevista a instalação de um detetor de gás 
sulfídrico com alarme visual e sonoro no edifício de pré-tratamento, zona do poço de grossos e 
gradagem. 

No Quadro 2 apresentam-se as concentrações esperadas dos parâmetros à saída das três linhas de processo 
da ETAR (líquida, sólida e gasosa). 

Quadro 2 - Características e concentrações dos parâmetros após tratamento 
(Fonte: RECAPE da ETAR da Companheira) 

Concentrações dos parâmetros após tratamento 

Características da água tratada 
CBO5 (20ºC) ≤ 25 mg/l 
CQO ≤ 125 mg/l 
SST ≤ 35 mg/l 
Ntotal ≤ 15 mg/l 
Ptotal ≤ -  
Coliformes fecais ≤ 2.000 NMP/100 ml 

Características das lamas 
Sicidade a obter ≥ 20 % 

Concentrações no ar desodorizado 
Sulfureto de Hidrogénio ≤ 0,1 mg/Nm3 
Mercaptanos ≤ 0,07 mg/Nm4 
Aminas voláteis ≤ 0,3 mg/Nm5 
Amoníaco ≤ 1,0 mg/Nm6 

Concentrações na água a reutilizar 
Coliformes fecais ≤ 100 NMP/100 ml 
Ovos de Parasitas Entéricos ≤ 1 N/l 

 

Prevê-se que durante a execução da obra a atual ETAR da Companheira mantenha o seu normal 
funcionamento. 

O estaleiro (incluindo parques de resíduos, materiais e equipamentos) será instalado no interior da área de 
intervenção (dentro do perímetro disponível para a implantação da nova ETAR, incluindo a zona das atuais 
instalações da atual ETAR da Companheira), utilizando-se como acesso a via que permite também aceder 
à atual ETAR. 

No âmbito da preparação do terreno/movimentação de terras, construção das infraestruturas de exploração 
e tratamento, dos arruamentos e do estacionamento estão previstas as seguintes intervenções: 

 Limpeza prévia do terreno; 
 Desmatação; 
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 Ações de escavação e aterro; 
 Reabilitação e ampliação do edifício de exploração da atual da ETAR da Companheira; demolição 

da obra de entrada; 
 Instalação das tubagens e circuitos hidráulicos e do emissário de descarga; 
 Construção das novas infraestruturas previstas (edifícios de tratamento); 
 Colocação de equipamentos elétricos e eletromecânicos; 
 Execução e pavimentação de arruamentos de um parque de estacionamento; 
 Construção de espaços verdes. 

Na fase de construção o abastecimento de água será efetuado com recurso à água potável que serve 
atualmente a ETAR da Companheira. Na fase de exploração, uma vez que a atual ETAR da Companheira já 
é atualmente servida, apenas haverá que se realizar o prolongamento da rede para os novos locais em que 
o abastecimento seja necessário. 

Os subprodutos resultantes das operações de gradagem e desarenamento e os subprodutos resultantes da 
operação de desengorduramento serão encaminhados para aterro sanitário, considerando que respeitarão 
as especificações do Decreto-Lei n.º 152/2002 de 23 de maio. 

Estima-se que a fase de construção tenha a duração aproximada de 24 meses, sendo considerado como 
horizonte de projeto o ano de 2035, não estando prevista a desativação. 
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4. APRECIAÇÃO 

Nos capítulos seguintes apresenta-se a apreciação referente à informação apresentada no RECAPE. 

No primeiro ponto é efetuada a apreciação global da informação constante no RECAPE. 

No segundo ponto é apresentada a apreciação específica relativa à verificação do cumprimento dos termos 
e condições de aprovação enunciadas na DIA, sendo efetuada uma verificação, caso a caso, dos vários 
pontos constantes da DIA. 

 

4.1 APRECIAÇÃO DO RECAPE 

Em termos gerais, a estrutura e o conteúdo do RECAPE obedecem ao previsto no anexo IV da Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de abril (que define as normas técnicas para a estrutura desses relatórios), para 
verificação se o Projeto de Execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA e se dá ou não 
cumprimento aos termos e condições nela fixados. 

O RECAPE, atendendo à diversidade possível de respostas às disposições da DIA e com vista a demonstrar 
a conformidade do Projeto de Execução com a DIA, inclui os seguintes capítulos: o capítulo 4, no qual é 
apresentada a descrição do Projeto de Execução, sendo referidas as principais alterações introduzidas no 
Projeto de Execução, face ao previsto no Estudo Prévio; o capítulo 5, relativo à demostração da 
conformidade ambiental com a DIA, bem como a descrição da forma como é assegurado o cumprimento 
das disposições da DIA, sendo ainda apresentados os elementos, bem como os estudos e planos 
desenvolvidos, em resposta ao estipulado na DIA; e o capítulo 6, em que são apresentados os Programas 
de monitorização a implementar, de acordo com o definido na DIA. 

De referir que o RECAPE não apresenta um adequado enquadramento dos antecedentes de AIA do projeto, 
uma vez que não explicita a prorrogação de que a DIA foi objeto, nem a alteração da data de validade 
desta prorrogação, face à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (que revogou 
o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio). 

No âmbito da apreciação do RECAPE constatou-se a ocorrência de situações que dificultam a análise da 
informação apresentada: verifica-se a remissão para informação constante em anexos do RECAPE e nos 
elementos do Projeto de Execução, sem que o RECAPE proceda à adequada sistematização e análise da 
informação em causa, com explicita demonstração do cumprimento do disposto na DIA. 

Verifica-se ainda que a informação cartográfica apresentada não inclui uma adequada representação de 
todos os elementos do projeto de modo a permitir uma clara perceção da sua implantação a uma escala 
adequada à fase de Projeto de Execução, revestindo-se de particular importância a perceção da localização 
do ponto de descarga e conduta associada. 

Por outro lado, constata-se que na informação referente ao projeto não é possível percecionar quais os 
movimentos de terras a realizar, bem como os volumes envolvidos e respetivos locais de destino/depósito, 
considerando-se que o conhecimento desta informação se reveste de importância do ponto de vista da 
avaliação dos impactes ambientais associados à concretização do projeto e atendendo ao local previsto 
para a sua implantação. 

Há ainda a evidenciar e tecer considerações sobre os aspetos específicos que se relacionam com a 
componente Património cultural. 

Os trabalhos arqueológicos efetuados para elaboração do fator Património cultural no âmbito do EIA 
consistiram na pesquisa documental de toda a informação disponível, na análise toponímica e fisiográfica 
e, numa segunda fase, na prospeção arqueológica sistemática dos terrenos da área de projeto. 
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Embora a pesquisa bibliográfica tenha revelado a existência na envolvente de um «conjunto significativo 
de sítios com interesse arqueológico, nomeadamente relacionados com a ocupação humana em período 
romano, os trabalhos de prospeção realizados permitiram concluir que, na área de afetação direta do 
projeto, não existiam quaisquer elementos de interesse patrimonial». 

Refira-se ainda a localização da área de intervenção na confluência da ribeira de Boina e do rio Arade zona 
caracterizada, segundo o EIA, por uma intensa atividade náutica pelo menos até ao século XVI. Igualmente 
a zona da elevação rochosa poderá ocultar a presença de vestígios arqueológicos, que possam, 
eventualmente, estar relacionados com o controle do tráfego e comércio fluvial. 

No que concerne às condições de visibilidade do solo, verificou-se que grande parte do terreno se 
encontrava coberta por mato mediterrânico denso que dificultou a penetração e condicionou a visibilidade 
do mesmo. 

Refira-se, assim, que do ponto de vista do Património cultural, a deslocação do ponto de descarga do 
efluente da ETAR, cerca de 230 m para montante do previsto no Estudo Prévio, e respetiva conduta, deveria 
ter sido avaliada. 

Verifica-se que a documentação enviada é insuficiente, nomeadamente, pouco pormenorizada ao nível da 
cartografia e no que respeita à memória descritiva. De facto, no RECAPE não é apresentada informação 
relativa ao modo como vai ser implantada no terreno a referida conduta ou dos correspondentes efeitos 
hidrodinâmicos, na fase de exploração, carecendo de uma avaliação dos impactes que a descarga do 
efluente possa induzir no leito do rio. 

Tal como acima mencionado, a confluência da ribeira de Boina e do rio Arade caracterizam-se, segundo o 
EIA, «por uma intensa atividade náutica pelo menos até ao século XVI pelo que importa fazer a devida 
caraterização desta área». 

No que concerne à informação apresentada no RECAPE, importa ainda salientar que desde a realização dos 
trabalhos de prospeção arqueológica (no âmbito da elaboração do EIA) decorreram oito anos, o que leva 
a considerar que a situação de referência pode ter sido alterada. Realça-se que a visibilidade do terreno foi 
então considerada reduzida em grande parte da área de projeto, condicionando a visibilidade do mesmo. 

Face ao aporte de conhecimento da envolvente durante os últimos anos e ao tempo decorrido desde o 
relatório do fator Património, elaborado no âmbito do EIA, considera-se necessário que seja feita a 
atualização da situação de referência que inclua novos trabalhos de prospeção arqueológica sistemática, 
cujos resultados permitirão avaliar os impactes e as medidas de minimização a adotar, devendo-se 
nomeadamente prospetar todas as áreas que anteriormente tivessem apresentado visibilidade reduzida, 
bem como caminhos de acesso, áreas de estaleiro, áreas de depósitos temporários e eventuais áreas de 
empréstimos de inertes. 

Atendendo à localização do ponto de descarga de efluentes da ETAR na ribeira da Boina na adjacência à 
confluência do rio Arade e ainda à desativação da ETAR existente (onde se incluem intervenções nas 
lagoas), considera-se necessário proceder à caraterização arqueológica, por arqueólogo especializado na 
vertente náutica e subaquática, nomeadamente: 

 Na zona de interface entre o meio terrestre e subaquático, em meio aquático, encharcado, húmido, 
incluindo uma avaliação das características do leito e do paleo-leito do rio Arade e ribeira de Boina; 

 Na zona do ponto de descarga projetado na ribeira da Boina, próximo da confluência com o rio 
Arade, incluindo a área alvo de afetação das futuras descargas que implicam alterações 
hidrodinâmicas; 

 Da área das lagoas de tratamento da atual ETAR. 
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Importa referir que quanto maior for o nível de previsão, a montante, dos impactes sobre o Património 
cultural, menor será a necessidade de se recorrer a ações intrusivas, demoradas, dispendiosas e que 
quantas vezes têm que ser complementadas com medidas compensatórias. 

Finalmente, relativamente à desativação da ETAR existente, considera-se que a intervenção produzirá 
impactes semelhantes aos gerados pela construção da nova ETAR, pelo que se considera que deve ser feito 
o acompanhamento arqueológico permanente da empreitada, incluindo dos trabalhos inerentes à 
desativação e limpeza das lagoas. 

 

 

4.2 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

 

4.2.1 CONDICIONANTES 

1. Não intervenção na zona de protecção rodoviária da EN 125, conforme disposto no 
artigo 28.º do regulamento do Plano Director Municipal (PDM) de Portimão, bem como 
no Decreto-Lei n.º 83/2008, de 20 de Maio, o qual estabelece os mecanismos de 
protecção e salvaguarda da EN125. 

Face à informação apresentada, verifica-se que não há intervenção na zona de proteção rodoviária da 
EN 125, conforme disposto no artigo 28.º do regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Portimão, 
bem como no Decreto-Lei n.º 83/2008, de 20 de maio, o qual estabelece os mecanismos de proteção e 
salvaguarda da EN125. 

Deste modo, considera-se demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

2. Não interferência com a área de protecção do marco geodésico existente, tomando em 
consideração o disposto nas alíneas a) e c) do artigo 23.º do regulamento do PDM de 
Portimão. 

Na sequência das diligências desenvolvidas, as quais envolveram a procura de esclarecimento junto da 
Direção Geral do Território (entidade competente), foi concluído não existir qualquer marco geodésico quer 
no interior da área de implantação da ETAR, quer na sua envolvente (contrariamente ao constante no 
regulamento do PDM de Portimão). 

Deste modo, face à informação apresentada não se verifica a necessidade de acautelar a não interferência 
mencionada nesta disposição da DIA. 

 

3. Verificação do enquadramento do projecto no novo PDM de Portimão, actualmente em 
revisão. 

O PDM de Portimão mantém-se atualmente em revisão, pelo que não é possível aferir sobre o definido 
nesta disposição da DIA. 

Acresce que, face ao disposto no regime jurídico de AIA atualmente em vigor (n.º 6 do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro), o enquadramento do projeto no PDM não condiciona o 
sentido da decisão, pelo que esta disposição da DIA deixa de ser aplicável. 
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No entanto, na fase de licenciamento do projeto, as questões relativas à verificação do enquadramento do 
projeto no PDM deverão estar devidamente acauteladas, devendo ser dado conhecimento à Autoridade de 
AIA. 

 

4. Não afectação do Domínio Publico Lacustre e Fluvial, à excepção das obras inerentes à 
implantação do ponto de descarga, cuja intervenção deverá ser reduzida ao mínimo e 
alvo de obtenção de licença, de acordo com o artigo 60.º da Lei da Água (Decreto-Lei 
n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. 

Segundo a informação apresentada no RECAPE, "(...) o projeto apenas tem interferência devido à obra 
inerente à implantação do ponto de descarga, onde a margem da ribeira da Boina se integra em Domínio 
Público Lacustre e Fluvial. A intervenção nesta faixa para implantação do ponto de descarga, será reduzida 
ao estritamente indispensável e está dependente de obtenção da necessária licença ao abrigo do artigo 
60.º do Decreto-Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio". 

Face ao exposto, considera-se estar demonstrado o cumprimento desta condicionante, evidenciando-se 
que, sempre que possível, deverá ser evitada a ocupação das margens dos cursos de água. Nos casos em 
que tal não for possível deverão ser solicitados os respetivos títulos de utilização dos recursos hídricos, de 
acordo com a Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

 

5. Cumprimento do disposto no regime jurídico específico de gestão de resíduos de 
construção e demolição (RCD), instituído pelo Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março. 

É apresentado no RECAPE o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD) a cumprir na concretização da obra e que acompanha o Projeto de Execução, de acordo com o 
legalmente definido. 

Deste modo, considera-se assegurado o cumprimento de definido nesta disposição da DIA. 

 

6. Desactivação e limpeza das lagoas da actual ETAR da Companheira. 

Visando dar resposta ao definido nesta disposição da DIA, no RECAPE é apresentado o Plano de Desativação 
e Limpeza das Lagoas da Atual ETAR da Companheira, pretendendo o mesmo "(...) planear a desativação 
e limpeza das lagoas da ETAR encaminhando para destino final adequado os materiais sobrantes, e 
renaturalizar o espaço, reenquadrando funcionalmente no ecossistema estuarino a área atualmente 
ocupada pelas lagoas". 

Considera-se que o Plano apresentado permite assegurar o cumprimento do definido nesta disposição da 
DIA, considerando os objetivos do mesmo, devendo proceder-se ao seu desenvolvimento e 
implementação/concretização. 

 

7. Cumprimento das medidas de minimização, programas de monitorização e elementos 
a entregar em sede de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE), constantes da presente DIA. 

A análise da informação apresentada, relativamente ao cumprimento das disposições definidas na DIA, é 
efetuada nos pontos seguintes do presente Parecer. 

 

 



RECAPE/AIA n.º 1905 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

ETAR da Companheira (Portimão) 15 

Setembro de 2015 

4.2.2 ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE 

1. Plano de desactivação e limpeza das lagoas da actual ETAR da Companheira, incluindo 
a remoção das lamas e o seu encaminhamento para o destino final adequado e a 
remoção do biogás retido sob as telas impermeabilizantes das lagoas. 

No RECAPE é apresentado o Plano de Desativação e Limpeza das Lagoas da Atual ETAR da Companheira, 
pretendendo o mesmo "(...) planear a desativação e limpeza das lagoas da ETAR encaminhando para 
destino final adequado os materiais sobrantes, e renaturalizar o espaço, reenquadrando funcionalmente no 
ecossistema estuarino a área atualmente ocupada pelas lagoas". 

Considera-se que o Plano apresentado permite assegurar o cumprimento do definido nesta disposição da 
DIA, considerando os objetivos do mesmo, devendo proceder-se ao seu desenvolvimento e 
implementação/concretização, tal como já referido no âmbito da Condicionante 6. 

 

2. Plano de integração e recuperação paisagística de toda a área a intervencionar, de 
forma a enquadrar visualmente este novo elemento na paisagem envolvente. 

No RECAPE é apresentado o Plano de Integração Paisagística da ETAR da Companheira – Portimão, 
correspondendo ao "Projeto de Arquitetura Paisagista, do Espaço Verde Exterior da Empreitada de 
Conceção/Construção de ETAR da Companheira", abrangendo "(...) o espaço verde exterior de integração 
e enquadramento da ETAR da Companheira, com o intuito de atenuar o impacte visual que esta estrutura 
pode causar na paisagem envolvente através da recuperação paisagística de toda a área de intervenção, 
de forma a enquadrar esta nova unidade na paisagem existente". 

Considera-se que o Plano apresentado permite assegurar o cumprimento do definido nesta disposição da 
DIA, considerando os objetivos do mesmo, devendo proceder-se à sua implementação/concretização. 

 

3. Estudo com as alternativas de localização do ponto de descarga, tendo em 
consideração os resultados do estudo hidrodinâmico e as condições a jusante, 
nomeadamente os impactes sobre as comunidades de bivalves e as características das 
zonas balneares situadas na foz do rio Arade (nomeadamente Praia Grande e Praia do 
Pintadinho, em Ferragudo). 

O Estudo de Alternativas de Localização do Ponto de Descarga (apresentado no Anexo IX do RECAPE) 
apresenta algumas lacunas, não tendo explorado de forma exaustiva o impacto da carga microbiológica 
sobre as comunidades de bivalves, na medida em que, por lapso, definiu que a interditação de apanha 
deste tipo de moluscos se deve à contaminação por chumbo, ao contrário do disposto no Despacho 
n.º 4022/2015, de 22 de abril, o qual estabelece a proibição devido à contaminação microbiológica. 

Deste modo, não foram efetuados estudos de acumulação microbiológica nos moluscos bivalves que 
permitissem avaliar a eventual tendência de recuperação do meio recetor. No entanto, as simulações 
efetuadas (situações extremas de maré viva e maré morta) identificam que a dispersão da rejeição de 
coliformes fecais com valores de 2000 NMP/100 mL induz no meio recetor uma contaminação com valores 
na ordem de grandeza de 102 NMP/100 mL, o que permite a manutenção de qualidade das águas balneares 
a jusante e, à partida, permitirá a recuperação do meio recetor para a produção de moluscos bivalves. 

Assim, apesar da lacuna do estudo apresentado, o ponto de descarga proposto poderá ser aceite, devendo, 
contudo, na fase de exploração ser acompanhada a evolução da qualidade do meio recetor em termos de 
comunidades de bivalves. Este acompanhamento deverá ser efetuado através de um programa de 
monitorização a definir no Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH). 
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4. Estudo sobre a reutilização de águas residuais tratadas produzidas na nova ETAR da 
Companheira, com a identificação dos potenciais utilizadores destas águas (existentes 
e/ou previstos), incluindo a rega de espaços verdes da malha urbana de Portimão. 

O Estudo de Reutilização da Água Tratada da ETAR da Companheira (apresentado no Anexo X do RECAPE) 
apresenta algumas deficiências, designadamente não foi avaliado o impacto dos teores de cloretos na 
produção de efluentes destinados a esta prática, bem como não foram avaliadas de forma exaustiva as 
várias opções de promoção da reutilização. 

Assim, tendo em conta as melhorias que terão de ser efetuadas nas redes de drenagem para minimização 
da ocorrência de fenómenos de intrusão de água salgada, na fase de exploração deverão ser aprofundadas 
as hipóteses de reutilização. 

 

5. Apresentação das características quantitativas e qualitativas das lamas produzidas e 
de um estudo aprofundado relativo à localização e eventuais impactes dos locais para 
destino final. 

No RECAPE é apresentado o Estudo de Caracterização e Destino Final das Lamas produzidas, na sequência 
do definido nesta disposição da DIA, considerando-se adequadas as propostas de encaminhamento das 
lamas a produzir na ETAR. 

Deste modo, considera-se ter sido dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA, devendo o 
encaminhamento das lamas ser efetuado conforme proposto. 

Salienta-se apenas a publicação do Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho, que estabelece as regras a 
que deve obedecer a colocação no mercado de matérias fertilizantes, dando cumprimento ao disposto no 
n.º 1.º do artigo 22.º-B do Decreto-Lei n.º 178/2006, na redação do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho. 

 

6. Indicação das medidas que se prevê implementar, quer em caso de violação dos limites 
indicados para os parâmetros alvo de monitorização da qualidade do ar, quer em 
situação de cumprimento, mas em que o odor possa ainda causar incomodidade à 
população. 

No RECAPE é apresentado o Estudo de Medidas a Implementar em Caso de Violação de Parâmetros 
Indicativos da Qualidade do Ar e Incomodidade por Odores, na sequência do definido nesta disposição da 
DIA, considerando-se adequadas as propostas de medidas a implementar. 

Deste modo, considera-se ter sido dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA, devendo ser 
implementadas as medidas propostas, caso se verifique necessário. 

 

7. Elaboração de um Plano de Gestão Ambiental (PGA) da fase de obra, constituído pelo 
planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação e 
pormenorização das medidas de minimização, a implementar na fase da execução das 
obras, e respectiva calendarização. 

No RECAPE é apresentado um Plano de Gestão Ambiental (PGA) da obra, na sequência do definido nesta 
disposição da DIA, considerando-se o mesmo adequado. 

Deste modo, considera-se ter sido dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA, devendo ser 
implementado o PGA em causa e o mesmo ser inserido no Caderno de Encargos. 
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8. As medidas ambientais que garantem as boas práticas de construção e gestão de obra 
deverão ser devidamente discriminadas e desenvolvidas no RECAPE. As medidas a 
apresentar deverão ter em consideração as seguintes orientações, sem prejuízo de 
outras necessárias: 

a) Implantação do estaleiro, conforme previsto, no interior da área a 
intervencionar; 

b) Utilização preferencial dos acessos existentes; 
c) Determinar a localização mais adequada para os depósitos de materiais, tendo 

em conta as condicionantes definidas pelo descritor Ordenamento do Território, 
devendo afastar-se de linhas de água ou zonas de escorrência; 

d) As acções de decapagem, compactação, escavação, movimentação de terras e 
depósito de materiais devem limitar-se às áreas estritamente indispensáveis e 
executadas no mais curto período de tempo (preferencialmente no período de 
menor pluviosidade); 

e) Implementar sistemas de drenagem nas zonas de trabalho e assegurar o seu 
correcto funcionamento; 

f) Planear as acções de obra, de forma a reduzir ao mínimo imprescindível a 
circulação de pessoas e máquinas, bem como as movimentações de terras, nas 
imediações do sapal e da ribeira; 

g) Efectuar a gestão e planificação do desenvolvimento dos trabalhos, de modo a 
reduzir os incómodos sobre as populações; 

h) Planear as actividades susceptíveis de causar maior perturbação das 
comunidades faunísticas de forma a não coincidirem com o período de 
reprodução da maior parte das espécies (ou seja, entre Abril e Julho); 

i) Programação das intervenções a efectuar durante a fase de obra, de forma a 
preservar, tanto quanto possível, as árvores e arbustos existentes no local; 

j) Promover a correcta gestão dos resíduos produzidos; 
k) Os produtos químicos utilizados na obra deverão ser devidamente armazenados, 

em local restrito, devidamente impermeabilizado, estanque, de preferência com 
bacia de retenção, a qual poderá ser amovível; 

l) Perspectivar medidas a implementar em caso de derrames acidentais de 
substâncias perigosas; 

m) Promover a reutilização de materiais resultantes das escavações e da terra viva 
decapada, sempre que possível; 

n) Promover a formação dos trabalhadores, acerca das boas práticas de gestão 
ambiental da obra e dos estaleiros e dos aspectos específicos da área de 
intervenção; 

o) Planear a divulgação de informação aos moradores e população em geral, acerca 
do projecto, período de tempo em que a obra decorrerá e eventuais incómodos 
previstos, situação particularmente essencial caso as obras decorram no período 
de Verão, conflituando com os veraneantes na zona; 

p) Planear e assegurar a reposição/recuperação de todas as áreas intervencionadas 
e afectadas, após a conclusão dos trabalhos ou mesmo durante a sua execução, 
caso se justifique. 

No RECAPE é apresentado o desenvolvimento das medidas em causa e a indicação dos documentos onde 
as mesmas estão previstas e detalhadas de modo a assegurar a sua concretização. 

Deste modo, considera-se ter sido dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA, estando 
assegurado o cumprimento das medidas em causa, devendo no entanto, ser devidamente acautelado o 
planeamento das atividades de modo a não coincidirem com o período de reprodução da maior parte das 
espécies faunísticas (ou seja, entre abril e julho). 

 

9. A execução do projecto deverá ter em consideração o risco sísmico da região, 
garantindo o cumprimento dos regulamentos e normas (nomeadamente o RSAEEP – 
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Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes) adequados 
ao tipo de estrutura, às formações geotécnicas presentes e ao risco sísmico 
identificado. 

No RECAPE é apresentado o "Termo de Responsabilidade do Projeto de Estabilidade", assinado pelo técnico 
responsável, onde é referido que a "(...) obra de Conceção/Construção da ETAR da Companheira, em 
Portimão, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as que se relacionam com 
o risco sísmico existente na região". 

Deste modo verifica-se ter sido acautelada esta disposição da DIA na elaboração do Projeto de Execução. 

 

10. O projecto de execução deverá contemplar as medidas de redução na fonte necessárias 
ao cumprimento, na fase de exploração da ETAR, dos artigos 11.º e 13.º do Decreto-
Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e demonstrar que os equipamentos de utilização no 
exterior a instalar na ETAR respeitam o disposto no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 
Novembro. 

O projeto inclui medidas de redução na fonte (canópias de insonorização) para os equipamentos referidos 
como mais ruidosos – sopradores e ventiladores do sistema de desodorização – bem como tratamento 
acústico da sala de sopradores. 

Para além disso, todos os equipamentos considerados ruidosos – sopradores, ventiladores e centrífugas do 
sistema de desidratação de lamas – serão instalados em áreas interiores que serão objeto de estudo de 
condicionamento acústico para cumprimento do critério de incomodidade. 

Deste modo, considera-se cumprido o definido nesta disposição da DIA. 

 

11. O sistema de desodorização deverá ser dimensionado, de forma a assegurar que as 
concentrações à saída não causam incomodidade à população. 

Face à informação apresentada no RECAPE, considera-se que o sistema de desodorização está 
corretamente dimensionado. 

Deste modo, considera-se cumprido o definido nesta disposição da DIA. 

 

12. Dimensionar a rede de águas pluviais da ETAR para valores de precipitação máxima, 
considerando ainda uma margem de segurança fiável. 

Face à informação apresentada no RECAPE, considera-se que a rede de águas pluviais da ETAR está 
corretamente dimensionada. 

Deste modo, considera-se cumprido o definido nesta disposição da DIA. 

 

13. O Plano de Recuperação e Integração Paisagística deverá ter em consideração, pelo 
menos, as seguintes orientações: 

a) O edificado deve integrar-se na paisagem envolvente, de forma harmoniosa, 
tanto no que respeita à volumetria como às cores e materiais a utilizar; 

b) Devem ser utilizados elementos arbóreos de espécies com porte suficiente para 
amenizarem a presença das estruturas edificadas, preferencialmente de espécies 
autóctones; 

c) As medidas previstas para integração visual da ETAR deverão ser implementadas 
logo no início da fase de construção. 
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No RECAPE é apresentado o Plano de Integração Paisagística (PIP), verificando-se que o mesmo 
contemplou as orientações definidas nesta disposição da DIA, considerando-se estar adequadamente 
elaborado. 

Deste modo, considera-se cumprido o definido nesta disposição da DIA, devendo ser implementado o PIP 
em causa. 

 

14. Privilegiar, no âmbito da elaboração do projecto de execução, a adopção de 
metodologias e práticas que minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, 
designadamente por via da reutilização de materiais e da utilização de materiais não 
susceptíveis de originar RCD, contendo substâncias perigosas; que maximizem a 
valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados 
e recicláveis; e que favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição 
orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia das 
operações de gestão de resíduos. 

Face à informação apresentada no RECAPE, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido 
nesta disposição da DIA, devendo ser implementado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (PPGRCD). 

 

15. Elaborar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, o qual 
deverá acompanhar o projecto de execução no caso de empreitadas e concessões de 
obras públicas, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 

No RECAPE é apresentado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD). 

Deste modo, considera-se cumprido o definido nesta disposição da DIA, devendo ser implementado o 
PPGRCD em causa. 

 

 

4.2.3 OUTRAS CONDIÇÕES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 

4.2.3.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de construção 

1. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de 
incidência do projecto que apresentaram reduzida visibilidade, de forma a colmatar as 
lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, 
depósitos temporários e empréstimos de inertes. 

2. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases 
preparatórias como a instalação de estaleiros, abertura de acessos, etc. O 
acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que, se existir mais que uma 
frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de 
todas as frentes. 

3. Caso a obra se desenvolva igualmente em meio aquático, encharcado, húmido e zonas 
de interface com o meio terrestre, providenciar o acompanhamento da obra por um 
arqueólogo com experiência na área da arqueologia subaquática. Neste caso, deverá 
proceder-se à avaliação das características do leito e do paleo-leito do rio Arade e 
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ribeira de Boina, bem como das anomalias existentes. O acompanhamento deverá ser 
continuado e efectivo, pelo que, se houver mais que uma frente de obra a decorrer em 
simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

4. Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico 
poderão determinar também a adopção de medidas de minimização complementares 
(registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase 
de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as 
obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de 
imediato ao IGESPAR, I.P. as ocorrências, com uma proposta de medidas de 
minimização a implementar. Refira-se que as áreas com vestígios arqueológicos a ser 
afectadas têm que ser integralmente escavadas. 

5. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante os trabalhos de 
prospecção e acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e 
em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação. Desta forma, o projecto deverá procurar 
compatibilizar a implantação de infra-estruturas com a preservação dos vestígios que 
possam surgir. 

6. Sinalização permanente das ocorrências patrimoniais que possam surgir durante os 
trabalhos e que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo 
a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos. 

Face à informação apresentada, verificando-se que estas medidas estão integradas no PGA, considera-se 
estar assegurado o cumprimento destas disposições da DIA. 

 

7. Durante a obra, não afectar a linha de água afluente à ribeira da Boina, localizada na 
envolvente na área de intervenção (limite Oeste das lagoas da actual ETAR). 

Face à informação apresentada, verificando-se ainda que esta medida está integrada no PGA, considera-se 
estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

8. Implementar um sistema de drenagem de forma a impedir que águas com 
concentrações passíveis de contaminação escorram para as linhas de água e/ou se 
infiltrem em profundidade. 

Face à informação apresentada, verificando-se ainda que esta medida está integrada no PGA, considera-se 
estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

9. Garantir que o movimento de terras não comprometa a livre circulação de águas, 
recorrendo, se necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de sólidos. 

Face à informação apresentada, verificando-se que esta medida está integrada no PGA, considera-se estar 
assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

10. Sempre que possível, deverá ser utilizado betão pronto na realização das obras de 
construção, procurando evitar a instalação de centrais de betão de grande dimensão 
no local de obra. Se houver necessidade imperativa de instalar uma central de betão, 
a manipulação do cimento deve ser realizada em circuito fechado, utilizando sistemas 
de controlo de emissões de gases de combustão e partículas. 

Face à informação apresentada, verificando-se que esta medida está integrada no PGA, considera-se estar 
assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 
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11. A (eventual) utilização de explosivos deverá ser feita em conformidade com o disposto 
na legislação em vigor, no que se refere às interferências com as populações. 

Face à informação apresentada, verificando-se que esta medida está integrada no PGA, considera-se estar 
assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

12. Devem ser acauteladas as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado 
destinado a organismos de socorro, tanto na fase de construção como de exploração 
do projecto. 

Face à informação apresentada, verificando-se que esta medida está integrada no PGA, considera-se estar 
assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

13. Deve ser implementado um adequado Sistema de Gestão de Efluentes e Resíduos 
gerados pela obra, de modo a permitir uma armazenagem temporária segura (sem 
drenagem para as linhas de água) e um destino final adequado. 

Face à informação apresentada, verificando-se ainda que esta medida está integrada no PGA, considera-se 
estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

14. Realização de campanhas de monitorização no sistema interceptor em alta, com o 
objectivo de avaliar a existência de intrusões salinas, além de monitorização dos 
pontos de fronteira com a rede em baixa. Caso se verifique necessário, proceder às 
intervenções necessárias no sistema interceptor em alta, de forma a minimizar os 
caudais de água salgada afluentes à ETAR. 

Segundo o mencionado no RECAPE, "A implementação desta medida será efetuada pela Águas do Algarve, 
de modo a que se verifique a conformidade com a DIA". 

Relativamente a esta disposição da DIA, deverá ser observado o mencionado no âmbito da apreciação 
efetuada sobre as medidas de minimização 15 a 19. 

 

Fase de exploração 

15. Garantir o cumprimento integral do disposto no Título de Utilização dos Recursos 
Hídricos para rejeição de águas residuais que vier a ser emitido pela entidade 
licenciadora da descarga. 

16. Assegurar a comunicação obrigatória à entidade licenciadora da descarga, no prazo 
máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido na ETAR que afecte o 
cumprimento das condições que vierem a ser estipuladas no Título de Utilização dos 
Recursos Hídricos para rejeição de águas residuais, conforme previsto no n.º 6, do 
art.º 5º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. 

17. Comunicar a outras entidades relevantes, a prever no Plano de Emergência, as 
situações anómalas, nomeadamente de descarga de emergência, bem como a 
respectiva justificação da mesma. 

18. Garantir o cumprimento do Regulamento de Descarga de Águas Residuais (do 
Município de Portimão e as condições estabelecidas pela Águas do Algarve), para os 
efluentes industriais pré-tratados que venham a ser ligados à nova ETAR da 
Companheira. 

19. O afluente à ETAR e o efluente tratado deverão ser analisados de acordo com a 
legislação em vigor, no sentido de verificar o cumprimento dos parâmetros definidos, 
quer no Regulamento de Descarga de Águas Residuais, quer no Título de Utilização dos 
Recursos Hídricos. No caso do afluente, deverá ser monitorizado o teor de cloretos, de 
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forma a verificar se a afluência de caudais parasitas influencia o processo de 
tratamento da ETAR. 
No caso de estes condicionarem o tratamento da água residual e/ou o seu potencial 
uso, devem ser implementadas as medidas adequadas para a sua correcção, bem como 
ser avaliada a sua eficácia. 

Segundo o mencionado no RECAPE, "A implementação destas medidas será efetuada pelo consórcio 
Oliveiras, S.A. e Acciona Água S.A. (na fase de arranque do projeto) e pela Águas do Algarve (na fase pós 
arranque do projeto), de modo a que se verifique a conformidade com a DIA". 

Considera-se que a solução adotada para minimização da afluência de cloretos ao sistema de tratamento 
(equalização de caudais durante a preia-mar) poderá não ser suficiente podendo, pontualmente, vir a ser 
colocada em causa a eficiência de tratamento. 

Desta forma, para além da medida de minimização n.º 14 prevista na DIA para a fase de construção, 
relativa à realização de campanhas de monitorização no sistema intercetor e zonas de fronteira entre 
sistemas “em alta” e sistemas “em baixa”, na fase de exploração, caso se comprove que o(s) problema(s) 
de intrusão também estejam nas redes “em baixa”, a entidade gestora da ETAR, para além da medida de 
minimização n.º 19 da DIA, terá ainda de envolver a entidade gestora da rede “em baixa” com vista à 
implementação de medidas para redução do valor de cloretos para valores aceitáveis que não 
comprometam o cumprimentos das normas de rejeição aplicáveis ao efluente tratado. Para as situações 
nas redes “em alta” terão de ser aplicadas as medidas descritas. 

Recorda-se que todas as utilizações do domínio hídrico definidas na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, 
carecem de título, a emitir ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

 

20. Para além do autocontrolo que tiver que ser efectuado para cumprimento do 
Regulamento de Descarga de Águas Residuais, recomenda-se o controlo de qualidade 
do efluente à saída dos sistemas de pré-tratamento do aterro sanitário do Barlavento 
Algarvio e das suiniculturas de Monchique, com a respectiva análise dos dados, de 
forma a monitorizar se as suas características estão de acordo com as previstas no 
dimensionamento da nova ETAR da Companheira, a prevenir a ocorrência de anomalias 
no funcionamento da ETAR e a ajustar o tratamento realizado às situações anómalas, 
sempre que necessário. 

Segundo o mencionado no RECAPE, "A implementação desta medida será efetuada pela Águas do Algarve, 
de modo a que se verifique a conformidade com a DIA". 

Face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

21. Garantir o controlo de septicidade das águas residuais transportadas, nomeadamente 
pelo sistema interceptor Monchique/Portimão. 

22. Garantir o correcto funcionamento do sistema de desodorização e tratamento de 
efluentes gasosos da ETAR. 

23. A verificar-se a ocorrência de queixas e/ou reclamações por parte da população, 
relativamente a odores emitidos pela ETAR ou pelo sistema interceptor, deve efectuar-
se o registo das mesmas e implementar as medidas adequadas no sentido de corrigir 
o problema. As queixas e as medidas a implementar deverão constar nos relatórios de 
monitorização. 

24. Assegurar que os resíduos produzidos na ETAR são armazenados e acondicionados em 
locais adequados, procedendo à correcta gestão, de acordo com as suas 
especificidades. 

25. Devem ser realizadas análises aos resíduos de desengorduramento e às lamas 
resultantes do tratamento, de forma a classificá-los de acordo com a Portaria 
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n.º 209/2004 (Lista Europeia de Resíduos) e encaminhá-los ao destino final mais 
adequado. 

26. Proceder à limpeza regular dos órgãos de drenagem, de modo a garantir o eficaz 
funcionamento dos mesmos e a prevenir o risco de inundação do recinto da ETAR. 

27. Na rega com águas residuais tratadas, deve ser dada preferência a sistemas de rega 
que minimizem a dispersão de aerossóis (por exemplo, sistema gota a gota) e/ou 
contemplar horários de rega durante os quais o número de transeuntes e trabalhadores 
seja mínimo (por exemplo, à noite). Refere-se, ainda, que a utilização dos efluentes 
tratados para rega de espaços verdes de uso público constitui uma descarga indirecta 
pelo que carece de licença ao abrigo do disposto na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 
29 de Dezembro) e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, mediante parecer 
prévio da autoridade de saúde competente, conforme previsto no n.º 3, do art.º 58º, 
do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

Segundo o mencionado no RECAPE, "A implementação destas medidas será efetuada pelo consórcio 
Oliveiras, S.A. e Acciona Água S.A. (na fase de arranque do projeto) e pela Águas do Algarve (na fase pós 
arranque do projeto), de modo a que se verifique a conformidade com a DIA". 

No caso específico da reutilização, para efeitos de licenciamento, ao abrigo da Lei n.º 58/2005, 
de 29 de dezembro, a reutilização de águas residuais na rega é equiparada a uma rejeição de águas 
residuais no solo. 

No entanto, uma vez que a reutilização não se trata de uma rejeição propriamente dita, mas sim de uma 
valorização, estas situações passam a ser tituladas por autorização e não por licenciamento, conforme 
referido na medida 27, em que o titular será o utilizador final da água residual tratada, ao abrigo do disposto 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 62.º da Lei da Água (outras utilizações que tenham impacto na massa de 
água). 

 

28. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras realizadas no âmbito de acções de manutenção ou 
conservação e que afectem áreas que não tenham sido perturbadas durante a fase de 
construção. 

Segundo o mencionado no RECAPE, "A implementação destas medidas será efetuada pelo consórcio 
Oliveiras, S.A. e Acciona Água S.A. (na fase de arranque do projeto) e pela Águas do Algarve (na fase pós 
arranque do projeto), de modo a que se verifique a conformidade com a DIA". 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento da medida. 

 

Fase de desativação 

29. Previamente à desactivação da ETAR da Companheira deverá ser remetido à 
Autoridade de AIA um Plano de Desactivação, especificando as acções a desenvolver, 
os principais impactes ambientais e as medidas a implementar para a sua minimização. 

Segundo o mencionado no RECAPE, "A implementação desta medida será efetuada pela Águas do Algarve, 
de modo a que se verifique a conformidade com a DIA". 

Deste modo, considera-se estar, neste momento, assegurado o seu cumprimento, devendo a sua 
concretização ser demonstrada em devido tempo. 
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4.2.3.2 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Recursos Hídricos Superficiais 

Considera-se que o programa de monitorização apresentado cumpre o disposto na DIA. No entanto, 
salvaguarda-se que o mesmo poderá vir a ser aferido em função da evolução da qualidade dos meios 
recetores, resultados analíticos obtidos, alterações de legislação, etc. 

Efluente Tratado 

Considera-se que o programa de monitorização apresentado cumpre o disposto na DIA. No entanto, 
salvaguarda-se que o mesmo poderá vir a ser aferido em função da evolução da qualidade dos meios 
recetores, resultados analíticos obtidos, alterações de legislação, etc. 

Conforme definido na DIA, este programa de monitorização deve incluir substâncias perigosas, pelo que os 
planos de autocontrolo/monitorização a definir no TURH deverão contemplar estes tipo de parâmetros, 
nomeadamente em termos de substâncias classificadas como prioritárias ou perigosas prioritárias para a 
água no domínio da Lei-Quadro da Água (Lei n.º 58/2005) e poluentes PRTR [Registo de Emissões e 
Transferência de Poluentes – Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 18 de janeiro]. 

Atendendo à aplicação da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) definida no âmbito do regime económico-
financeiro, o TURH deverá definir que nas águas residuais afluentes e efluentes da ETAR terão de ser 
também monitorizados os parâmetros fósforo total e azoto total. 

Ambiente Sonoro 

Está previsto um programa de monitorização para a fase de exploração, conforme o definido na DIA, sobre 
o qual são de referir as seguintes alterações a efetuar: 

 Pontos de medição: eliminar o ponto R1 no interior da ETAR por não ser recetor sensível e o ponto 
R4 por se considerar suficientemente distante (mais de 1 km do limite da ETAR); relocalização do 
ponto R3 cerca de 100 m para Este, junto de recetor sensível isolado e mais próximo da ETAR; 
prever pontos adicionais em caso de reclamação; 

 Requisitos acústicos a avaliar em cada ponto R2 e R3: valor limite de exposição e critério de 
incomodidade, conforme artigo 13.º do RGR, se o ruído da ETAR for audível em condições normais 
de funcionamento e sob condições meteorológicas predominantes; 

 Periodicidade das campanhas: após pleno funcionamento da ETAR, uma campanha em período de 
maior afluência de caudal; revisão da periodicidade em função dos resultados, com eventual 
suspensão da mesma caso se verifique o cumprimento do RGR. 

Considera-se que dada a natureza destas alterações, não é necessário reenviar o plano para reapreciação. 

Qualidade do Ar 

Considera-se que o programa de monitorização apresentado cumpre o disposto na DIA. Excetua-se, no 
entanto, a frequência de monitorização prevista para os sistemas de desodorização, para a qual tinha sido 
definida na DIA uma periodicidade mensal no primeiro ano de exploração, tendo sido alterada para 
bimestral. De acordo com as justificações apresentadas, considera-se que a alteração indicada, não põe 
em causa o plano de monitorização, pelo que pode ser aceite. 

Resíduos 

Considera-se que o programa de monitorização apresentado cumpre o definido na DIA. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "ETAR da Companheira (Portimão)", durante 15 dias úteis, de 
24 de agosto a 11 de setembro de 2015. 

Durante este período foi recebido um parecer proveniente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos (ERSAR). 

A ERSAR verifica que foram contempladas medidas de minimização que dão resposta às preocupações 
evidenciadas no parecer emitido em sede de consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental, 
designadamente: 

 Controlo de seticidade no sistema intercetor Monchique/Portimão 

Refere que apesar do RECAPE não especificar de que modo será implementada a medida de 
minimização MM21 incluída na DIA relativa à garantia de controlo de seticidade no transporte de 
águas residuais, atribui ao Consórcio e à Águas do Algarve, S.A. a responsabilidade pela sua 
execução na fase de arranque da instalação de tratamento e na fase pós-arranque, respetivamente. 

 Destino final de lamas: aterro sanitário ou valorização agrícola 

Refere que no âmbito do RECAPE foi desenvolvido um Estudo de Caracterização e Destino Final 
das Lamas Produzidas (Anexo XI), no qual são apresentadas as características quantitativas e 
qualitativas expectáveis das lamas a produzir na futura ETAR da Companheira e os possíveis 
destinos finais elegíveis para as mesmas, designadamente valorização agrícola, valorização 
orgânica, valorização energética e deposição em aterro sanitário. No estudo é referido que a 
valorização agrícola será o destino preferencial sempre que as características qualitativas das lamas 
o permitirem, ao contrário do referido no EIA, que indicava sanitário como destino final primordial 
das lamas do tratamento. 

 Minimização dos caudais de água salgada nos coletores 

Refere que a MM19 incluída na DIA prevê que “O efluente à ETAR e o efluente tratado deverão ser 
analisados de acordo com a legislação em vigor (…). No caso do efluente, deverá ser monitorizado 
o teor de cloretos, de forma a verificar se a afluência de caudais parasitas influencia o processo de 
tratamento da ETAR. No caso de estes condicionarem o tratamento de águas residuais e/ou o seu 
potencial uso, devem ser implementadas as medidas adequadas para a sua correção, bem como 
ser avaliada a sua eficácia”, dando resposta à preocupação evidenciada pela ERSAR. 

 

Comentários da CA 

Face ao transmitido no parecer recebido no âmbito da Consulta Pública, não se verifica a necessidade de 
ser tecido qualquer comentário por parte da CA. 
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6. CONCLUSÕES 

A "ETAR da Companheira (Portimão)" foi sujeita a procedimento de AIA, em fase de Estudo Prévio, tendo 
sido emitida em 19 de janeiro de 2009, por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão Favorável Condicionada. Posteriormente, em 
23/09/2013, a DIA em causa foi prorrogada por dois anos, com efeitos a 19 de janeiro de 2013. 

Com a publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (que revogou o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio), a DIA em causa, tendo sido prorrogada por dois anos, com efeitos 
a 19 de janeiro de 2013, encontra-se válida, por um período de quatro anos, a contar da data da referida 
prorrogação, para apresentação do respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
(RECAPE), ou seja, até 19/01/2017. 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução, visando o necessário 
aprofundamento do Estudo Prévio e de modo a atender às disposições definidas na DIA, bem como as 
resultantes dos estudos e projetos desenvolvidos nesta fase. 

No essencial, o Projeto de Execução manteve o previsto no Estudo Prévio, tendo sido introduzidas 
alterações: ao nível do lay out das estruturas a implantar; da concessão do processo biológico de tratamento 
do efluente (passou a ter duas linhas de tratamento, em vez das três previstas no Estudo Prévio); não 
concretização da instalação de cal viva para higienização das lamas produzidas em excesso (previsto no 
Estudo Prévio), estando no entanto reservado espaço para a sua instalação futura, se vier a ser necessário; 
não concretização do pavilhão para armazenamento das lamas desidratadas (previsto no Estudo Prévio), 
estando no entanto reservado espaço para a sua instalação futura, se vier a ser necessário. 

Por outro lado, relativamente ao Estudo Prévio, o local do ponto de descarga do efluente da ETAR situa-se 
cerca de 230 m mais a montante na margem direita da ribeira da Boina. 

O projeto da ETAR da Companheira visa a construção de uma nova ETAR a nordeste da cidade de Portimão 
de modo a possibilitar o tratamento dos efluentes de uma população total de 140.092 habitantes-
equivalentes, incluindo a contribuição industrial. 

A atual ETAR da Companheira, não permite fazer face às condições de afluência, quer qualitativas quer 
quantitativas, comprometendo o cumprimento dos requisitos estabelecidos para o efluente tratado, 
nomeadamente para os coliformes fecais. Além disto, a crescente acumulação de lamas nas lagoas conduz 
à libertação de odores. 

Desta forma, a nova ETAR da Companheira, com tratamento baseado no processo de lamas ativadas, irá 
substituir a atual ETAR e possibilitará o abandono do sistema de lagunagem. A nova ETAR receberá três 
tipos de efluentes: urbanos, suinícolas e lixiviados de aterro (estes dois últimos pré-tratados) e contará com 
as seguintes fases de tratamento de efluente: pré-tratamento, equalização e homogeneização de caudais, 
tratamento secundário e tratamento terciário. 

A área de intervenção situa-se a sul da EN125, no terreno existente entre esta estrada e a via que permite 
o acesso à atual ETAR. Localiza-se em zona adjacente à atual ETAR da Companheira, na margem direita 
da ribeira da Boina, junto à confluência com o rio Arade, a Nordeste da cidade de Portimão, no sítio do 
Bom Retiro - Companheira, freguesia e concelho de Portimão, distrito de Faro. Atualmente a ETAR ocupa 
uma área de cerca de 23 ha enquanto a nova ETAR ocupará cerca de 4 ha. 

Em termos globais, a nova ETAR da Companheira servirá as povoações de Alvor, Mexilhoeira Grande, 
Portimão, no concelho de Portimão, Ferragudo, Parchal, Brejão e Estômbar, no concelho de Lagoa, e Caldas 
de Monchique, no concelho de Monchique. 
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A atividade industrial convencional existente nos concelhos de Portimão e Lagoa, nomeadamente no que 
se refere à utilização de água, não tendo expressão significativa foi no entanto contabilizada na capitação 
de água de abastecimento. Por sua vez, a contribuição industrial identificada como tendo expressão 
significativa inclui o efluente pré-tratado das suiniculturas do concelho de Monchique e o efluente pré-
tratado do Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio, sob a exploração da ALGAR. 

Relativamente à água residual produzida no Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio, esta será sujeita a um 
pré-tratamento e posteriormente descarregada na rede de drenagem, ao abrigo do normativo de descarga 
estabelecido pela AdA. 

Para o estabelecimento do quadro de qualidade da água tratada foi considerada a legislação em vigor 
relativa às normas de descarga da água em meios recetores. A descarga no meio recetor (efluente tratado 
e eventuais descargas de emergência) localizar-se-á na ribeira de Boina, a jusante da ponte da EN 125. 

O dimensionamento da ETAR da Companheira teve em consideração as condições de afluência 
estabelecidas, nomeadamente as cargas e caudais médios de Época Baixa e Época Alta, Tempo seco e 
Tempo de Chuva, bem como caudal máximo afluente. 

Para além do tratamento do efluente líquido, serão tratados os odores produzidos (fase gasosa) e as lamas 
produzidas (fase sólida). A quantidade expetável de produção de lamas é cerca de 5.841 m3/ano, 
apresentando um teor de matéria seca de 20%. 

Da apreciação efetuada pela CA, detalhadamente constante do presente Parecer, há a evidenciar os 
seguintes aspetos: 

 Necessidade de apresentação, previamente ao licenciamento do projeto, de informação 
cartográfica, a uma escala adequada à fase de Projeto de Execução, que permita uma clara 
perceção do local de implantação do ponto de descarga e da conduta associada; 

 Por outro lado, constata-se que na informação referente ao projeto não é possível percecionar 
quais os movimentos de terras a realizar, bem como os volumes envolvidos e respetivos locais de 
destino/depósito, considerando-se que o conhecimento desta informação se reveste de importância 
do ponto de vista da avaliação dos impactes ambientais associados à concretização do projeto e 
atendendo ao local previsto para a sua implantação; 

 Atendendo às características do local, do ponto de vista do Património cultural, considerando ainda 
o facto que desde a realização dos trabalhos de prospeção arqueológica (no âmbito da elaboração 
do EIA) decorreram oito anos, o que leva a considerar que a situação de referência pode ter sido 
alterada, verifica-se a necessidade de apresentação de informação adicional, sendo necessária a 
atualização da situação de referência que inclua novos trabalhos de prospeção arqueológica 
sistemática, cujos resultados permitirão avaliar os impactes e as medidas de minimização a adotar, 
devendo-se nomeadamente prospetar todas as áreas que anteriormente tivessem apresentado 
visibilidade reduzida, bem como caminhos de acesso, áreas de estaleiro, áreas de depósitos 
temporários e eventuais áreas de empréstimos de inertes. 

Atendendo à localização do ponto de descarga de efluentes da ETAR na ribeira da Boina na 
adjacência à confluência do rio Arade e ainda à desativação da ETAR existente (onde se incluem 
intervenções nas lagoas), considera-se necessário proceder à caraterização arqueológica, por 
arqueólogo especializado na vertente náutica e subaquática; 

 Relativamente às Condicionantes estabelecidas na DIA, verifica-se terem sido na generalidade 
cumpridas; 

 Tendo a DIA estabelecido um conjunto de Elementos a apresentar em sede de RECAPE, da análise 
dos mesmos considera-se que tendo sido, na generalidade, apresentada a informação solicitada, 
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em resultado da sua apreciação deverão ser atendidos os aspetos apontados, bem como serem 
apresentados alguns aspetos complementares; 

 No que concerne às medidas de minimização, verificando-se que, na generalidade, a informação 
apresentada permite verificar estar assegurado o seu cumprimento, devendo no entanto serem 
atendidos os aspetos mencionados em resultado da apreciação efetuada; 

 Relativamente aos Programas de Monitorização, cumprindo o definido na DIA, deverão no entanto 
atender aos aspetos mencionados, resultantes da análise efetuada. 

Desta forma, face ao exposto, considera-se que, se forem remetidos os elementos especificados e efetuadas 
as alterações/correções mencionados ao longo do presente Parecer, aspetos que se encontram 
sistematizados no capítulo seguinte, se pode concluir que o Projeto de Execução da "ETAR da Companheira 
(Portimão)" cumpre a DIA. 

Relativamente à verificação do enquadramento do projeto com o novo PDM de Portimão 
(Condicionante 3), refira-se que o PDM em causa mantém-se atualmente em revisão, pelo que não é 
possível aferir sobre o definido nesta disposição da DIA. 

Acresce que, face ao disposto no regime jurídico de AIA atualmente em vigor (n.º 6 do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro), o enquadramento do projeto no PDM não condiciona o 
sentido da decisão, pelo que esta disposição da DIA deixa de ser aplicável. 

No entanto, na fase de licenciamento do projeto, as questões relativas à verificação do enquadramento do 
projeto no PDM deverão estar devidamente acauteladas, devendo ser dado conhecimento à Autoridade de 
AIA. 
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7. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA "ETAR DA 
COMPANHEIRA (PORTIMÃO)" 

CONDIÇÕES A CUMPRIR 

A) PREVIAMENTE À EMISSÃO DA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos: 

1. Apresentação de informação detalhada que permita percecionar quais os movimentos de terras a 
realizar, bem como os volumes envolvidos e respetivos locais de destino/depósito, acompanhada da 
respetiva avaliação de impactes, bem como de proposta de eventuais medidas de minimização 
adequadas. 

2. Apresentação de informação detalhada (escrita e desenhada à escala de projeto sem redução) 
relativa ao local de implantação do ponto de descarga projetado na ribeira da Boina, próximo da 
confluência com o rio Arade, demonstrando o cumprimento das disposições da DIA relativas à 
componente Património cultural. 

3. Resultados da caraterização arqueológica, através de prospeção arqueológica sistemática, da área 
de incidência direta e indireta dos locais que apresentam lacunas de conhecimento (zonas de fraca 
visibilidade; terrenos alagados/submersos ou não; ainda não prospetados), nomeadamente: 

a) Na zona de interface entre o meio terrestre e subaquático, em meio aquático, encharcado, 
húmido, incluindo uma avaliação das características do leito e do paleo-leito do rio Arade e 
ribeira de Boina, por arqueólogo especializado na vertente náutica e subaquática; 

b) Na zona do ponto de descarga projetado na ribeira da Boina, próximo da confluência com o 
rio Arade, incluindo a área alvo de afetação das futuras descargas que implicam alterações 
hidrodinâmicas; 

c) Da área das lagoas de tratamento da atual ETAR a desativar; 

d) Todas as áreas que anteriormente apresentavam visibilidade reduzida ou nula e, ainda, 
caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes. 

4. Resultados de um estudo geológico/sedimentológico, através de duas sondagens com recolha de 
amostras com informação paleoecológica, no sentido de confirmar a sequência de deposição 
sedimentar assim como a idade dos sedimentos a afetar. 

5. Avaliação dos resultados obtidos no decurso da prospeção arqueológica com vista a determinar a 
necessidade de adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

Os valores culturais identificados devem ser representados em forma de polígono devidamente 
georreferenciados (em polígono – área de dispersão/concentração dos vestígios), contendo dados 
batimétricos, quando aplicável, e indicar eventuais propostas complementares necessárias à 
salvaguarda e valorização dos bens patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) face 
aos resultados obtidos. 

Deverá compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais que 
possam ser detetados, de modo a garantir a sua preservação. 
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6. Apresentação de Carta de Condicionantes, atualizada, que inclua todos os elementos patrimoniais 
que forem detetados durante a fase de prospeção sistemática, à escala de projeto. 

Estes elementos devem estar individualmente identificados e georreferenciados. 

A cartografia deve incluir a implantação das áreas estaleiro, de depósitos temporários e empréstimos 
de inertes. Estas áreas ficam interditas em todos os locais onde forem detetadas ocorrências 
patrimoniais e deverão garantir um afastamento no mínimo de cerca de 50 m do limite exterior de 
todas as ocorrências patrimoniais. 

B) PREVIAMENTE AO INÍCIO DAS OBRAS 

7. Previamente ao início das obras deverá ser entregue, junto da entidade licenciadora e da Autoridade 
de AIA, o comprovativo da autorização concedida pela tutela do Património Cultural para a realização 
dos trabalhos de acompanhamento arqueológico. 

C) NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, estudo 
aprofundado das hipóteses de reutilização da água tratada da ETAR da Companheira, tendo em conta as 
melhorias que terão de ser efetuadas nas redes de drenagem para minimização da ocorrência de fenómenos 
de intrusão de água salgada. 

1. A autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. 

2. Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo 
caderno de encargos da empreitada, bem como no Plano de Gestão Ambiental (PGA). 

3. A Carta de Condicionantes a integrar no Caderno de Encargos deverá ser distribuída a todos os 
empreiteiros e subempreiteiros. 

4. Desenvolver e implementar/concretizar o Plano de Desativação e Limpeza das Lagoas da atual ETAR 
da Companheira. 

5. Na fase de exploração deve ser acompanhada a evolução da qualidade do meio recetor em termos de 
comunidades de bivalves. Este acompanhamento deverá ser efetuado através de um programa de 
monitorização a definir no Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH). 

6. Apresentação à Autoridade de AIA dos relatórios de monitorização com a periodicidade prevista em 
cada programa. 

7. Concretização integral das disposições constantes do presente Parecer. 

Fase prévia à obra e de obra 

1. Implementar e cumprir o Plano de Gestão Ambiental (PGA), o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 
de Construção e Demolição (PPGRCD), Plano de Integração Paisagística (PIP) com as necessárias 
alterações/atualizações decorrentes do presente Parecer. 

OUTRAS CONDIÇÕES A CUMPRIR 
NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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2. Sempre que possível, deverá ser evitada a ocupação das margens dos cursos de água. Nos casos em 
que tal não for possível deverão ser solicitados os respetivos títulos de utilização dos recursos hídricos, 
de acordo com a Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

3. Implantação do estaleiro, conforme previsto, no interior da área a intervencionar. 

4. Utilização preferencial dos acessos existentes. 

5. Os depósitos de materiais devem afastar-se de linhas de água ou zonas de escorrência. 

6. As ações de decapagem, compactação, escavação, movimentação de terras e depósito de materiais 
devem limitar-se às áreas estritamente indispensáveis e executadas no mais curto período de tempo 
(preferencialmente no período de menor pluviosidade). 

7. Implementar sistemas de drenagem nas zonas de trabalho e assegurar o seu correto funcionamento. 

8. Planear as ações de obra, de forma a reduzir ao mínimo imprescindível a circulação de pessoas e 
máquinas, bem como as movimentações de terras, nas imediações do sapal e da ribeira. 

9. Efetuar a gestão e planificação do desenvolvimento dos trabalhos, de modo a reduzir os incómodos 
sobre as populações. 

10. Planear as atividades suscetíveis de causar maior perturbação das comunidades faunísticas de forma a 
não coincidirem com o período de reprodução da maior parte das espécies (ou seja, entre abril e julho). 

11. Programação das intervenções a efetuar durante a fase de obra, de forma a preservar, tanto quanto 
possível, as árvores e arbustos existentes no local. 

12. Promover a correta gestão dos resíduos produzidos. 

13. Os produtos químicos utilizados na obra deverão ser devidamente armazenados, em local restrito, 
devidamente impermeabilizado, estanque, de preferência com bacia de retenção, a qual poderá ser 
amovível. 

14. Implementar as medidas preconizadas em caso de derrames acidentais de substâncias perigosas. 

15. Promover a reutilização de materiais resultantes das escavações e da terra viva decapada, sempre que 
possível. 

16. Promover a formação dos trabalhadores, acerca das boas práticas de gestão ambiental da obra e dos 
estaleiros e dos aspetos específicos da área de intervenção. 

17. Proceder à divulgação de informação aos moradores e população em geral, acerca do projeto, período 
de tempo em que a obra decorrerá e eventuais incómodos previstos, situação particularmente essencial 
caso as obras decorram no período de Verão, conflituando com os veraneantes na zona. 

18. Planear e assegurar a reposição/recuperação de todas as áreas intervencionadas e afetadas, após a 
conclusão dos trabalhos ou mesmo durante a sua execução, caso se justifique. 

19. Durante a obra, não afetar a linha de água afluente à ribeira da Boina, localizada na envolvente na 
área de intervenção (limite Oeste das lagoas da atual ETAR). 

Fase de obra 

20. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do projeto 
que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo 
todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes. 

21. Proceder a acertos de projeto nos casos em que os resultados da prospeção arqueológica e do 
acompanhamento arqueológico apontem para uma possível afetação de vestígios, antes mesmo de 
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serem propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas 
mecânicas, manuais, ou a escavação integral dos vestígios afetados que, neste caso, será sempre 
obrigatória. 

22. Executar as eventuais propostas de minimização definidas aquando da identificação dos valores 
patrimoniais até à presente fase. 

23. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras 
(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase 
de construção, mas desde as suas fases preparatórias como a instalação de estaleiros, abertura de 
acessos. 

O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra 
a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

A equipa de arqueologia deve incluir um arqueólogo com experiência em Património Náutico e 
Subaquático. 

24. Os resultados obtidos no decurso da prospeção e do acompanhamento arqueológico poderão 
determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras). 

25. Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras 
serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela dp 
Património cultural as ocorrências sob a forma de Relatório Preliminar com a descrição, registo gráfico, 
avaliação dos impactes e proposta de medidas de minimização a implementar. 

Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios 
e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

26. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante os trabalhos de prospeção e 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu 
valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação. Desta forma, deverá compatibilizar-se a implantação dos elementos do projeto com a 
preservação dos vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua 
salvaguarda. 

27. Os achados arqueológicos móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de 
tutela do património. 

A eventual necessidade de exumação de espólio arqueológico em meio húmido, onde algum desse 
espólio pode ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais 
reservas submersas primárias e transitórias até à sua entrega à tutela do Património cultural, para 
depositar esses bens móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se 
permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico durante a fase de execução. Deste 
modo, na equipa deve haver um elemento de conservação e restauro, especializado na área do 
tratamento e conservação de espólio resultante de meio submerso. 

28. Sinalização permanente das ocorrências patrimoniais que possam surgir durante os trabalhos e que se 
situem a menos de 50 m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria 
e pessoal afeto à obra. 
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29. Deve ser dada especial atenção à informação geoarqueológica que possa ser identificada/recolhida 
sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente 
em época plistocénica e holocénica. 

30. As medidas de minimização referentes ao Património cultural devem ser igualmente aplicadas, na 
totalidade da área, durante a fase de trabalhos de desativação da atual ETAR: proceder ao 
acompanhamento de todas as ações da desmontagem que se desenvolvam em meio aquático, 
encharcado, húmido e zonas de interface com o meio terrestre, incluindo a desativação das lagoas da 
ETAR existente, por um arqueólogo com experiência na área da arqueologia subaquática. O 
acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que, se houver mais que uma frente de obra a 
decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

31. Garantir que o movimento de terras não comprometa a livre circulação de águas, recorrendo, se 
necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de sólidos. 

32. Sempre que possível, deverá ser utilizado betão pronto na realização das obras de construção, 
procurando evitar a instalação de centrais de betão de grande dimensão no local de obra. Se houver 
necessidade imperativa de instalar uma central de betão, a manipulação do cimento deve ser realizada 
em circuito fechado, utilizando sistemas de controlo de emissões de gases de combustão e partículas. 

33. A (eventual) utilização de explosivos deverá ser feita em conformidade com o disposto na legislação 
em vigor, no que se refere às interferências com as populações. 

34. Deve ser implementado um adequado Sistema de Gestão de Efluentes e Resíduos gerados pela obra, 
de modo a permitir uma armazenagem temporária segura (sem drenagem para as linhas de água) e 
um destino final adequado. 

Fases de obra e de exploração 

35. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida para 
consulta a planta de condicionantes do projeto, atualizada, aos responsáveis e cumpridas as medidas 
de minimização aplicáveis, previstas para a fase de construção. 

36. Devem ser acauteladas as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado a 
organismos de socorro, tanto na fase de construção como de exploração do projeto. 

Fase de exploração 

37. As lamas produzidas na ETAR deverão ser encaminhadas de acordo com o proposto no estudo 
apresentado no RECAPE, devendo ser atendido o definido no Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho, 
que estabelece as regras a que deve obedecer a colocação no mercado de matérias fertilizantes. 

38. Caso se verifique necessário, deverão ser implementadas as medidas de minimização previstas no 
estudo apresentado no RECAPE referente à Violação de Parâmetros Indicativos da Qualidade do Ar e 
Incomodidade por Odores. 

39. Garantir o cumprimento integral do disposto no Título de Utilização dos Recursos Hídricos para rejeição 
de águas residuais que vier a ser emitido pela entidade licenciadora da descarga. 

40. Assegurar a comunicação obrigatória à entidade licenciadora da descarga, no prazo máximo de 
24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido na ETAR que afete o cumprimento das condições 
que vierem a ser estipuladas no Título de Utilização dos Recursos Hídricos para rejeição de águas 
residuais, conforme previsto no n.º 6, do art.º 5º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

41. Comunicar às entidades relevantes, a prever no Plano de Emergência, as situações anómalas, 
nomeadamente de descarga de emergência, bem como a respetiva justificação da mesma. 
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42. Garantir o cumprimento do Regulamento de Descarga de Águas Residuais (do Município de Portimão e 
as condições estabelecidas pela Águas do Algarve), para os efluentes industriais pré-tratados que 
venham a ser ligados à nova ETAR da Companheira. 

43. O afluente à ETAR e o efluente tratado deverão ser analisados de acordo com a legislação em vigor, 
no sentido de verificar o cumprimento dos parâmetros definidos, quer no Regulamento de Descarga de 
Águas Residuais, quer no Título de Utilização dos Recursos Hídricos. 

44. Realização de campanhas de monitorização no sistema intercetor “em alta”, e nos pontos de fronteira 
com a rede “em baixa”, com o objetivo de avaliar a existência de intrusões salinas. Caso se verifique 
que os teores de cloretos no afluente à ETAR são suscetíveis de condicionar a eficiência do tratamento 
das águas residuais e/ou prejudicar o seu potencial de reutilização, deverão ser adotadas as medidas 
e intervenções necessárias à correção da afluência de água salgada ao sistema. Estas intervenções 
serão da responsabilidade da entidade gestora da ETAR, caso ocorram na componente “em alta” e 
deverão envolver a entidade gestora do sistema “em baixa”, caso a origem da intrusão salina ocorra 
nessa componente da rede de drenagem. 

45. Para além do autocontrolo que tiver que ser efetuado para cumprimento do Regulamento de Descarga 
de Águas Residuais, recomenda-se o controlo de qualidade do efluente à saída dos sistemas de pré-
tratamento do aterro sanitário do Barlavento Algarvio e das suiniculturas de Monchique, com a respetiva 
análise dos dados: de forma a monitorizar se as suas características estão de acordo com as previstas 
no dimensionamento da nova ETAR da Companheira; a prevenir a ocorrência de anomalias no 
funcionamento da ETAR; e a ajustar o tratamento realizado às situações anómalas, sempre que 
necessário. 

46. Garantir o controlo de septicidade das águas residuais transportadas, nomeadamente pelo sistema 
intercetor Monchique/Portimão. 

47. Garantir o correto funcionamento do sistema de desodorização e tratamento de efluentes gasosos da 
ETAR. 

48. A verificar-se a ocorrência de queixas e/ou reclamações por parte da população, relativamente a odores 
emitidos pela ETAR ou pelo sistema intercetor, deve efetuar-se o registo das mesmas e implementar 
as medidas adequadas no sentido de corrigir o problema. As queixas e as medidas a implementar 
deverão constar nos relatórios de monitorização. 

49. Assegurar que os resíduos produzidos na ETAR são armazenados e acondicionados em locais 
adequados, procedendo à correta gestão, de acordo com as suas especificidades. 

50. Devem ser realizadas análises aos resíduos de desengorduramento e às lamas resultantes do 
tratamento, de forma a classificá-los de acordo com a Portaria n.º 209/2004 (Lista Europeia de 
Resíduos) e encaminhá-los ao destino final mais adequado. 

51. Proceder à limpeza regular dos órgãos de drenagem, de modo a garantir o eficaz funcionamento dos 
mesmos e a prevenir o risco de inundação do recinto da ETAR. 

52. Na rega com águas residuais tratadas, deve ser dada preferência a sistemas de rega que minimizem a 
dispersão de aerossóis (por exemplo, sistema gota a gota) e/ou contemplar horários de rega durante 
os quais o número de transeuntes e trabalhadores seja mínimo (por exemplo, à noite). 

53. A utilização dos efluentes tratados para rega de espaços verdes de uso público, não se tratando de 
uma rejeição propriamente dita mas sim uma valorização, deverá ser titulada por uma autorização ao 
abrigo do disposto na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Decreto-Lei 
n.º 226-A/2007, de 31 de maio, mediante parecer prévio da autoridade de saúde competente, conforme 
previsto no n.º 3, do artigo 58.º, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 
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Fase de desativação 

54. Previamente à desativação da ETAR da Companheira deverá ser remetido à Autoridade de AIA um 
Plano de Desativação, especificando as ações a desenvolver, os principais impactes ambientais e as 
medidas a implementar para a sua minimização. 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Implementar o Plano de Monitorização apresentado no RECAPE, salvaguardando-se que o mesmo poderá 
vir a ser aferido em função da evolução da qualidade dos meios recetores, resultados analíticos obtidos, 
alterações de legislação, etc. 

EFLUENTE TRATADO 

Implementar o Plano de Monitorização apresentado no RECAPE, salvaguardando-se que o mesmo poderá 
vir a ser aferido em função da evolução da qualidade dos meios recetores, resultados analíticos obtidos, 
alterações de legislação, etc. 

Conforme definido na DIA, este programa de monitorização deve incluir substâncias perigosas, pelo que os 
planos de autocontrolo/monitorização a definir no TURH deverão contemplar estes tipo de parâmetros, 
nomeadamente em termos de substâncias classificadas como prioritárias ou perigosas prioritárias para a 
água no domínio da Lei-Quadro da Água (Lei n.º 58/2005) e poluentes PRTR [Registo de Emissões e 
Transferência de Poluentes – Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 18 de janeiro]. 

Atendendo à aplicação da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) definida no âmbito do regime económico-
financeiro, o TURH deverá definir que nas águas residuais afluentes e efluentes da ETAR terão de ser 
também monitorizados os parâmetros fósforo total e azoto total. 

AMBIENTE SONORO 

Implementar o Plano de Monitorização apresentado no RECAPE, devendo o mesmo considerara a 
introdução das seguintes alterações: 

 Pontos de medição: eliminar o ponto R1 no interior da ETAR por não ser recetor sensível e o ponto 
R4 por se considerar suficientemente distante (mais de 1 km do limite da ETAR); relocalização do 
ponto R3 cerca de 100 m para Este, junto de recetor sensível isolado e mais próximo da ETAR; 
prever pontos adicionais em caso de reclamação; 

 Requisitos acústicos a avaliar em cada ponto R2 e R3: valor limite de exposição e critério de 
incomodidade, conforme artigo 13.º do RGR, se o ruído da ETAR for audível em condições normais 
de funcionamento e sob condições meteorológicas predominantes; 

 Periodicidade das campanhas: após pleno funcionamento da ETAR, uma campanha em período de 
maior afluência de caudal; revisão da periodicidade em função dos resultados, com eventual 
suspensão da mesma caso se verifique o cumprimento do RGR. 

QUALIDADE DO AR 

Implementar o Plano de Monitorização apresentado no RECAPE. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
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RESÍDUOS 

Implementar o Plano de Monitorização apresentado no RECAPE. 
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LOCALIZAÇÃO DO PROJETO IMPLANTAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DO PROJETO 
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RECAPE/AIA n.º 1905 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

ETAR da Companheira (Portimão) 

Setembro de 2015 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

Elementos do Projeto de Execução enviados 

 

 



RECAPE/AIA n.º 1905 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

ETAR da Companheira (Portimão) 

Setembro de 2015 

ELEMENTOS DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA 

ETAR DA COMPANHEIRA (PORTIMÃO) 

MAIO/2015 

 

 

 

TOMO I – PEÇAS ESCRITAS 

1. Memória Descritiva e Justificativa do Processo de Tratamento e Equipamentos 

2. Memória Descritiva e Justificativa da Construção Civil 

3. Memória Descritiva e Justificativa das Instalações Elétricas, Automação e Instrumentação 

4. Memória Descritiva e Justificativa de Arquitetura 

5. Memória Descritiva e Justificativa de Arquitetura Paisagista 

6. Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Incêndio 

 

TOMO II – PEÇAS DESENHADAS 
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