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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

Projecto do “CONRAD, PALÁCIO DE VALVERDE RESORT & SPA, HOTEL 
APARTAMENTO” 

 
Estudo Prévio 

 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), a Consulta Pública e a 

Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Procedimento de 

AIA do Projecto do “Conrad, Palácio de Valverde Resort & Spa, Hotel Apartamento”, em fase 

de Estudo Prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada: 

 à obtenção do levantamento da proibição imposta pelo regime jurídico relativo a terrenos 

com povoamentos florestais percorridos por incêndios, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 55/2007, de 12 de Março; 

 ao cumprimento das disposições legislativas em matéria de protecção de sobreiros e de 

outras espécies florísticas com estatuto de protecção que, eventualmente, venham a ser 

afectadas pelo projecto, nomeadamente do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 

de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho; 

 à salvaguarda da servidão aeronáutica existente, cujo regime está explicitado no artigo 82º 

do Regulamento do Plano Director Municipal (PDM) de Loulé; 

 à obtenção de licenciamento de ocupação do Domínio Hídrico, previamente à execução 

dos trabalhos, ao abrigo do Decreto-Lei 46/94, de 22 de Fevereiro; 

 à não interferência com o núcleo da Tuberaria major identificado no Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) e à obtenção da licença do Instituto de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (ICNB) para a afectação dos três núcleos de Tuberaria major, não 

cartografados no EIA, de acordo com o previsto no art.º 20 do Decreto-Lei n.º 140/99, de 

22 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro; 

 e à implementação das medidas de minimização propostas no EIA, complementadas com 

as medidas e condicionamentos constantes no anexo à presente DIA. 
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3. A verificação da conformidade do projecto de execução com a DIA será feita pela 

Autoridade de AIA. 

4. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se decorridos 

dois anos a contar da presente data não tiver sido iniciada a execução do projecto, 

exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 

 
 
 
 
18 de Maio de 2007, 

 
O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Medidas de Minimização e Monitorização. 

 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Estudo Prévio do 

“Conrad, Palácio de Valverde Resort & Spa, Hotel Apartamento” 

 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

Geologia e geomorfologia 

1. Deverão ser reaproveitadas, na medida do possível, as terras provenientes das escavações no 

interior da área de intervenção, designadamente nos aterros que é necessário criar, de modo a 

reduzir o volume de terras sobrantes e minimizar a necessidade de recurso a materiais de 

empréstimo. 

2. Deverá ser estudada, e apresentada no Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE), a melhor solução técnica para minimização de eventuais efeitos 

negativos ao nível da estabilidade dos terrenos, que poderá passar pela criação de um muro de 

suporte junto ao limite norte do terreno de intervenção, que terá de ser alvo de particulares 

cuidados, no que respeita à sua fundação e à drenagem das áreas adjacentes.  

 

Solos 

Fase de construção 

3. Deverá ser minimizado o intervalo de tempo decorrente entre as acções de preparação do 

terreno e a construção dos edifícios e arranjos exteriores.  

4. Deverá ser apresentado no RECAPE um plano de escavações e aterros, com indicação dos 

locais e calendarizarão dos trabalhos. 

5. Nas áreas mais declivosas, onde os riscos de erosão dos solos são mais acentuados, deverão 

colocar-se, quando pertinente, estruturas de suporte e de construção que retenham os 

sedimentos, limitando o seu arrastamento e deposição desordenada a jusante. 

6. Os solos mais ricos em terra vegetal, que possam ser mobilizados no interior da área de 

intervenção, deverão ser provisoriamente armazenados em pargas para posterior reutilização, 

no âmbito dos arranjos exteriores do empreendimento. 
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Recursos hídricos 

Fase de construção 

7. As mobilizações de terras deverão efectuar-se, de modo a evitar ou minimizar a criação de 

áreas topograficamente deprimidas, sem possibilidade de drenagem gravítica, bem como a 

criação de obstáculos a uma eficaz drenagem das águas pluviais. 

8. Armazenagem dos óleos e combustíveis em local impermeabilizado, terreno estável, de fácil 

acesso e, se possível, coberto. 

9. Recolha, armazenamento, tratamento e encaminhamento para destino final adequado, e 

devidamente autorizado para o efeito, dos óleos usados dos veículos e máquinas afectos à 

obra. 

No caso da ocorrência derrames acidentais de produtos perigosos, o derrame deverá ser o 

mais brevemente possível circunscrito e todo o terreno contaminado ser retirado do local e 

encaminhado para um tratamento adequado. 

10. Deverão ser desenvolvidas no RECAPE medidas efectivas para a drenagem das águas 

pluviais, de modo a que estas não se concentrem em quantidades excessivas, por forma a 

evitar a erosão dos solos frágeis e seu transporte para as parcelas a jusante do 

empreendimento. 

11. Limpeza de todos os locais do estaleiro e frentes de obra, após a conclusão dos trabalhos de 

construção. 

 

Fase de exploração 

12. Em fase subsequente do projecto, terão que ser detalhadas as opções de origens de água para 

diversos fins, bem como todos os procedimentos e infra-estruturas necessários para 

operacionalizar as opções tomadas. A origem de água para consumo humano deverá ser o 

sistema multimunicipal de abastecimento de água fornecida pela empresa Águas do Algarve. 

13. Deverá ser apresentado, em fase de RECAPE, um sistema de drenagem, para a totalidade das 

águas pluviais, de todas as áreas impermeabilizados (áreas cobertas e logradouros), 

conduzido a dispositivos dissipadores de energia (armazenamento ou condução a órgãos de 

drenagem urbana existentes), de modo a que não se produzam concentrações excessivas de 

caudais, de modo a evitar a erosão dos solos e consequente transporte do caudal sólido 

gerado, para as parcelas a jusante do empreendimento. 
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14. A nova modelação do terreno terá de garantir que apenas encaminhará águas para parcelas 

limítrofes ao empreendimento, para zonas historicamente definidas como linhas de água 

naturais (cartas militares de 1974) e com intensidade de caudais idênticos aos actualmente 

verificados, isto é, sem registo de erosão nos solos e nos leitos das linhas de água. 

15. Reduzir, ao mínimo indispensável, a aplicação de produtos fitossanitários e fertilizantes nos 

espaços verdes e utilização de produtos com um curto tempo de vida, isto é, com reduzida 

solubilidade e elevada volatilidade. 

 

Ecologia 

Flora e Vegetação 

16. Deverá ser estabelecida, previamente a quaisquer movimentos de máquinas, materiais e 

trabalhadores, a constituição de vedações anti-atravessamento a envolver o núcleo delimitado 

no EIA e respectiva área complementar de segurança, sugerindo-se, para o efeito, a utilização 

de postes de madeira tratada cravada no solo e rede permeável à passagem de fauna 

selvagem (tipo rede ovelheira). 

17. Deverão ser seguidas medidas de gestão, que permitem assegurar a manutenção e o fomento 

da espécie Tuberaria major: 

 

Medidas de gestão para a área ocupada (identificada no EIA) pela espécie Tuberaria major 

Ameaças Objectivos da gestão Medidas de gestão 
1. Evolução da 
dinâmica natural da 
vegetação do local 

1.1. Manutenção da 
vegetação em etapas 
de substituição 
favoráveis 

1.1.1. Corte regular e selectivo da vegetação arbustiva 
envolvente (de 3 em 3 anos), para que a mesma não “abafe” 
os indivíduos de Tuberaria major.  
1.1.2. Monitorização regular da população. 

2. Destruição directa 2.1. Manutenção física 
do núcleo populacional 

2.1.1. Não alterar o uso do solo no local e na sua envolvente, 
assegurando a manutenção da população dos indivíduos de 
Tuberaria major. 

3. Alteração das 
características 
hidrológicas 

3.1. Manutenção das 
características 
ecológicas do local  

3.1.1. Assegurar a manutenção das particularidades 
hidrológicas actuais, através da ausência de rega no local e 
na área envolvente, de forma a evitar o aumento da 
disponibilidade hídrica das plantas aí presentes. 

4. Introdução de 
espécies exóticas  

4.1. Evitar a 
competição pelo 
território, com 
espécies exóticas  

4.1.1. Impedir a ocupação, da área delimitada, por espécies 
exóticas, sobretudo pelas que têm algum poder de 
propagação, de forma a evitar a competição com as espécies 
locais. Tal significa que se terá que proceder regularmente 
(pelo menos todos os anos) à verificação da presença destas 
espécies e à sua remoção (caso seja necessário). 

5. Alteração do regime 
de sombra  

5.1. Manutenção das 
características 
ecológicas do local 

5.1.1. Evitar excessivo ensombramento, evitando a plantação 
de árvores/arbustos que produzam sombras contínuas na 
área em que a espécie se encontra. 

3 



 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  
 

Ameaças Objectivos da gestão Medidas de gestão 
6. Aumento da 
pressão de pisoteio 

6.1. Evitar o pisoteio 
excessivo  

6.1.1. Assegurar a ausência de pisoteio no local. Esta medida 
pode ser conseguida através da implementação de cercas na 
área envolvente. 

7. Diminuição da 
potencialidade de 
expansão  

7.1. Assegurar áreas 
de expansão para a 
espécie 

7.1.1. Delimitação duma área de protecção que permita, 
juntamente com as medidas anteriores, assegurar a potencial 
dispersão da espécie e o aumento do núcleo populacional, no 
limite da qual deverá ser constituída uma vedação anti-
atravessamento. 

8. Aumento da 
probabilidade de 
colheita da espécie 

8.1. Evitar colheita 8.1.1. Evitar a colheita da espécie através de medidas de 
sensibilização.  

A estas medidas deverá acrescentar-se, ainda, uma monitorização regular da área, para 

compreender a evolução natural da população e detectar impactes indirectos não previstos, de forma 

a assegurar a manutenção da espécie neste local. 

 

Qualidade do ar 

18. Nos estaleiros e zonas de acesso à frentes de obra a ressuspensão das poeiras depositadas 

no pavimento ou de vias não pavimentadas poderá ser minimizada, através da adopção de um 

sistema de aspersão de água, utilizando mangueiras com difusores ou veículos com 

reservatórios munidos de dispersores. 

19. O transporte de materiais particulados ou susceptíveis de serem projectados para as vias de 

circulação não deverá ser realizado sem que previamente se proceda à cobertura da carga 

com lona. 

20. Deverá ser efectuada uma adequada manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, por 

forma a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. 

21. Na fase de exploração, deverá existir controlo nas emissões dos gases provenientes das áreas 

de restauração e dos equipamentos de climatização por forma a evitar emissões acima do 

esperado neste tipo de equipamentos, privilegiando-se o uso de energias alternativas, como 

por exemplo a solar. 

 

Ruído 

22. Os habitantes das habitações situadas a noroeste e a sudeste do terreno do empreendimento 

deverão ser informados sobre a ocorrência das operações de construção. A informação deverá 

incluir o início das obras, o seu regime de funcionamento e a sua duração. Em particular, 
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especificará as operações mais ruidosas, bem como o início e final previstos. Deverá, ainda, 

incluir informação sobre o projecto e seus objectivos. 

23. As operações de construção, em especial as mais ruidosas, deverão, tanto quanto possível, 

apenas ter lugar no período das 7h00 às 18h00. Em circunstâncias especiais, e se não se 

verificar oposição por parte dos moradores, poderá tal período ser estendido 

extraordinariamente até às 20h00. 

24. As actividades ruidosas poderão ter lugar no período nocturno, sábados, domingos e feriados, 

mediante licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela 

Câmara Municipal, de acordo com o nº 2 do artigo 9º do Decreto-lei nº 259/2002, de 23 de 

Novembro. 

25. Os estaleiros deverão ser implantados em zonas afastadas dos locais com utilização sensível 

ao ruído, nomeadamente dos locais com casas de habitação. 

Na fase de exploração, caso os resultados da monitorização venham a determinar a 

necessidade de medidas minimizadoras, estas poderão incluir a colocação de uma barreira 

acústica no limite do terreno e, ou dispositivos de controlo de ruído específico em equipamentos 

ruidosos seleccionados (atenuadores sonoros com perdas de inserção adequadas, canópias 

insonorizantes, painéis acústicos isolantes e absorventes). 

 

Resíduos 

Fase de construção 

A obra deverá ser objecto de um sistema de gestão ambiental, a apresentar em fase de RECAPE, 

que inclua as seguintes medidas de gestão de resíduos: 

26. No caso de derrames acidentais, o material contaminado deverá ser encaminhado para o 

mesmo destino final que o material contaminante. 

27. Para prevenir derrames acidentais, deverão ser utilizados métodos de contenção aquando do 

manuseamento de substâncias perigosas, nomeadamente tintas ou produtos para 

acabamentos. Estes métodos de contenção incluem recipientes de dimensão superior às 

embalagens destes produtos, que deverão ser utilizados para transportar as embalagens para 

o local de aplicação e nos quais se coloca a embalagem durante a aplicação do produto. 

28. As águas residuais tipo domésticas, associadas à utilização dos estaleiros, deverão ser 

devidamente recolhidas e tratadas. 
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29. As águas residuais das betoneiras serão da responsabilidade das empresas de construção 

envolvidas, não sendo permitida a descarga das mesmas no terreno afecto ao 

empreendimento, devendo ser entregues na unidade de produção de betão, que se não tiver 

sistema de reciclagem de águas residuais, para aproveitamento do remanescente das 

autobetoneiras, deve providenciar nesse sentido. Caso seja de todo impossível implementar, 

deverão as águas ser armazenadas e, posteriormente, entregues em central de betão que 

disponha de sistema de reciclagem. 

30. O estaleiro deverá incluir uma área de armazenamento temporário de resíduos, devidamente 

delimitada, equipada com contentores de dimensão e tipologia adequadas e sinalizada com 

indicação da tipologia dos resíduos a colocar em determinado local e das medidas de 

segurança para manuseamento dos resíduos. Esta área deverá estar dimensionada, de modo 

a permitir resposta a eventual falha no sistema de recolha e transporte de resíduos. 

31. Antes da quantidade de resíduos armazenada ultrapassar a capacidade de armazenagem 

temporária, deverá ser desencadeado o processo de expedição para a entidade de recolha.  

 

Fase de exploração 

Na fase de exploração, e a integrar no futuro sistema de gestão ambiental, deverão ser adoptadas 

medidas de gestão de resíduos que incluirão: 

32. No caso de derrames acidentais, o material contaminado deverá ser encaminhado para o 

mesmo destino final que o material contaminante. 

33. O empreendimento deverá incluir uma área de armazenamento temporário de resíduos, 

devidamente equipada com contentores de dimensão e tipologia adequadas e sinalizada com 

indicação da tipologia dos resíduos a colocar em determinado local e das medidas de 

segurança para manuseamento dos resíduos. Esta área deverá estar dimensionada, de modo 

a permitir resposta a eventual falha no sistema de recolha e transporte de resíduos. 

34. Antes da quantidade de resíduos armazenada ultrapassar a capacidade de armazenagem 

temporária, deverá ser desencadeado o processo de expedição para a entidade de recolha. 

35. Para prevenir derrames acidentais, deverão ser utilizados métodos de contenção aquando do 

manuseamento de substâncias perigosas, nomeadamente tintas ou produtos para 

acabamentos. Estes métodos de contenção incluem recipientes de dimensão superior às 

embalagens destes produtos, que deverão ser utilizados para transportar as embalagens para 

o local de aplicação e nos quais se coloca a embalagem durante a aplicação do produto. 

6 



 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  
 

36. É proibida a descarga de óleos na rede de esgotos, de modo a manter as boas condições de 

funcionamento das infra-estruturas de saneamento. 

 

Sócio-economia 

37. Deverão ser tomados os necessários cuidados ambientais e medidas de segurança, quer ao 

nível das operações construtivas, quer no que se refere ao tráfego, nomeadamente de veículos 

pesados. 

38. Deverão ser desenvolvidos esforços para optimizar a captação local dos benefícios, 

promovendo a abertura do promotor ao exterior e a cooperação com os principais actores 

locais. 

39. Deverá ser assegurada, de forma permanente, a manutenção do acesso às propriedades a 

noroeste da área de intervenção, através do caminho existente a poente do empreendimento 

ou de outro caminho de substituição. 

40. Deverá, em fase de RECAPE, ser apresentada a redefinição do traçado da linha eléctrica de 

média tensão, concertada com a Rede Eléctrica Nacional, que atravessa o terreno e que 

deverá salvaguardar todos os valores sócio-económicos previamente existentes no território. 

 

Património cultural 

Apesar de não ter sido identificado qualquer sítio com potencial arqueológico, as operações de 

desmatação, escavação e movimentação de terras deverão ser objecto de acompanhamento 

arqueológico, devendo ser efectuado: 

41. Prospecção arqueológica sistemática, quando for efectuada a desmatação; 

42. O acompanhamento arqueológico preconizado deverá abranger as áreas de acessos, 

estaleiros, aterros, áreas de empréstimo e depósito, bem como das movimentações de terras 

que se encontram fora do projecto; 

43. Na eventualidade de serem detectados vestígios arqueológicos, a frente de obra deverá ser 

suspensa, e o arqueólogo elaborar um relatório e submetê-lo à tutela; 

44. Delimitação dos vestígios arqueológicos de cronologia moderna/medieval identificados fora da 

área do projecto, de modo a que esses vestígios não sejam afectados no decorrer das obras. 
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Paisagem 

O projecto de arranjos exteriores deverá ter em conta as características do local onde o hotel se 

insere, nomeadamente no que se refere à utilização de espécies da flora local e verificar quais as 

árvores possíveis de serem mantidas, tendo em conta as alterações da topografia previstas. Dessas 

árvores merecem destaque os sobreiros existentes, protegidos por lei. 

No limite nascente, na proximidade de diversas habitações, deverá ser prevista uma faixa de 

enquadramento arbóreo-arbustiva. Também deverão ser equacionadas soluções para os desníveis 

de terreno nas zonas norte e nascente, que evitem problemas de erosão e ravinamento de taludes. 

 

 

MONITORIZAÇÃO 

Tendo em atenção os potenciais impactes negativos identificados, considera-se que deverão 

definir-se 3 programas de monitorização: 

 núcleo de alcar-do-Algarve (Tuberaria major); 

 ruído, na fase de exploração, junto das habitações situadas a noroeste do terreno; 

 recursos hídricos superficiais e subterrâneos- deverão ser monitorizados os compostos de 

azoto e os pesticidas utilizados nos espaços verdes, com periodicidade semestral nas 

captações de água subterrânea mais próximas e na linha de água do Gorgo da Gondra 

Estes programas de monitorização deverão ser pormenorizados em fase de RECAPE que 

acompanhará o projecto submetido a licenciamento. 

A realização destes programas não exclui outras actividades de monitorização ambiental a 

desenvolver no âmbito do sistema de gestão ambiental, cuja implementação constitui intenção do 

promotor. 
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