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O PROJETO E OS INTERVENIENTES

O presente Resumo Não Técnico (RNT) diz respeito ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Projeto para Obras de Edificação de um edifício destinado a comércio/serviços do tipo
“Retail Center” designado por “Conjunto Comercial Quintas do Rogel - Alcantarilha”, que se
localiza na Quinta do Rogel, em terreno pertencente à União de Freguesias de Alcantarilha
e Pêra, concelho de Silves.

Para efeitos do procedimento de AIA o Projeto em apreço é apresentado na fase de Projeto
de Execução. O EIA é constituído por três volumes: Relatório, Anexos Técnicos e Resumo Não
Técnico. Com a elaboração do Resumo Não Técnico, pretende-se sintetizar e traduzir, em
linguagem simples e clara, toda a informação do EIA relevante para a compreensão do
Projeto, bem como, dos seus efeitos para o ambiente e população.

É requerente do presente Projeto, e identificado como Proponente, o proprietário do prédio
que integra a área de intervenção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Silves
sob o n.º 2470/20060511 e inscrito sob os artigos 101 (rústico) e 1997 (urbano), a empresa
“Alroge, Lda.”, NIPC nº507436849, com sede na Rua Beato Inácio de Azevedo, nº386, 1º esqº,
Ramalde, concelho do Porto, representada por Manuel Gomes de Sousa, NIF nº146468830 e
por Fernanda Maria Baptista Ferreira de Sousa, NIF nº146468821.

A Entidade Licenciadora da operação de loteamento é a Câmara Municipal de Silves
(CMS) e a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).

O EIA foi elaborado pela BIODESIGN, Ambiente e Paisagem, Ldª no período compreendido
entre setembro de 2017 e janeiro de 2018. O projeto de arquitetura é da responsabilidade
da UMMAISUM Arquitectos, Lda e o projeto das especialidades é da responsabilidade da
Work3 Engenharia e Consultadoria, Lda.
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EIA
Projeto de Execução

De acordo com o Regime Jurídico da Avaliação de
Impacte Ambiental (RJAIA)

- Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, com as alterações do
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, do
Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e do
Apreciação
Técnica do EIA

Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, a
subalínea i) da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º,
remete para os projetos tipificados no Anexo II,

Decisão da
Conformidade
do EIA

DIA
Desfavorável

Decisão de
Impacte
Ambiental (DIA)

concretamente para o n.º 10 – “Projetos de
infraestruturas”, alínea b).

De acordo com esta alínea, o procedimento de AIA
é obrigatório nas seguintes situações:


Operações

de loteamento urbano que

ocupem área ≥ 10 ha ou construção superior a 500

Encerramento
processo

fogos;
DIA
Favorável



comercial ≥ 3 ha;


Licenciamento do
Projeto

Estabelecimento de comércio ou conjunto

Parque de estacionamento ≥ 2 ha.

O presente Projeto, por integrar uma área superior a
3 ha encontra-se, assim, sujeito a procedimento de
AIA, sendo que apenas poderá ser emitida licença

com a emissão de uma DIA favorável ou condicionalmente favorável.

No esquema anterior apresenta-se o procedimento simplificado de AIA para Projetos
apresentados a nível de Projeto de Execução.

2

LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADES

O Conjunto Comercial Quintas do Rogel - Alcantarilha será implantado no concelho de
Silves, distrito de Faro, no limite Sul dos terrenos da atual União de Freguesias de Alcantarilha
e Pêra (em território pertencente à antiga freguesia de Alcantarilha). De acordo com as
atuais divisões territoriais de Portugal, a área de intervenção insere-se na Região da Área
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Metropolitana do Algarve (NUTS II1 e NUTS III). Na Figura 2:1 apresenta-se o enquadramento
administrativo do Projeto.

Figura 2:1 – Enquadramento administrativo do Projeto

1 NUTS é a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, criada pelo INE
(Instituto Nacional de Estatística). De acordo com esta Nomenclatura, o território foi dividido em Continente, NUTS II e NUTS III, sendo
que as NUTS II correspondem às Regiões e as NUTS III às Sub-Regiões. O nível abaixo é constituído pelos Concelhos.
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Na Figura 2:2 apresenta-se a área de implantação do projeto sobre um extrato da Carta
Militar Topográfica de Portugal à escala de 1:25 000.

Localmente a área de implantação do Conjunto Comercial é formado por dois artigos
perfazendo uma área total de 41220,00m2, localizando-se a sul do nó de ligação da EN125 à
A22 (rotunda de Alcantarilha e a cerca de 1 km a oeste do centro urbano de Alcantarilha,
Atualmente este terreno engloba uma pequena construção de caráter habitacional em
estado devoluto que, em função da presente proposta, será demolida, sendo o restante
terreno composto por vegetação arbustiva e árvores diversas como amendoeiras, figueiras,
alfarrobeiras e oliveiras. No local verifica-se, ainda, a existência alguns sobreiros (Quercus
suber. O prédio confronta com:


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



Caminho existente a sul e a poente;



Propriedade de Manuel Rodrigues Fonseca, a nascente

O Conjunto Comercial inclui, ainda, uma via externa de acesso, com uma extensão de
cerca de 200m, a ser desenvolvida a partir da Rotunda de Alcantarilha da EN125, e uma
ligação externa de saneamento e águas de abastecimento às respetivas redes públicas. A
via externa de acesso anteriormente referida corresponde a um primeiro troço da futura ER
125-1 Alcantarilha/Armação de Pêra, projeto da responsabilidade da Câmara Municipal de
Silves, sendo este primeiro troço construído (e custeado) pelo Proponente ao abrigo de um
protocolo estabelecido com a edilidade e os proprietários das parcelas de terreno em
causa, como se explica no capítulo 3 – Antecedentes.

Em termos de infraestruturas rodoviárias, a área de intervenção apresenta excelentes
condições de acessibilidade, materializadas pela:


EN/ER125: com extensão de cerca de 118 km. O acesso ao empreendimento será
através de uma rotunda nova a criar a partir da Rotunda de Alcantarilha. Esta zona da
EN125 encontra-se servida pelos serviços rodoviários do operador Eva Transportes (3
carreiras e duas paragens na EN-125, uma a cerca 300 m e as restantes a mais de 1 km
do futuro empreendimento).



A22 – Via Infante de Sagres, com extensão de cerca de 127 km, esta autoestrada
desenvolve-se norte da área de estudo e apresenta um nó de ligação na zona de
Alcantarilha (Nó de Alcantarilha) onde liga à EN/ER 125 na Rotunda de Alcantarilha.



Linha férrea do Algarve, com uma extensão de 139,9 km desenvolve-se a norte da área
de estudo. Existem estações no concelho de Silves (Silves e Tunes).
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Figura 2:2 – Implantação do Projeto

O Projeto não se encontra integrado nem interfere com áreas protegidas ou com Sítios da
Rede Natura 2000 nem inclui qualquer elemento patrimonial classificado e/ou em vias de
classificação. O Sítio da Rede Natura 2000 mais próximo corresponde ao PT035 - Lagoa dos
Salgados que dista aproximadamente 2,5 km do empreendimento para sudeste. Na Figura
2.3 apresenta-se a localização do projeto e as zonas sensíveis acima mencionadas.
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Figura 2.3 - Representação das Áreas Sensíveis na região onde se insere o empreendimento

3

ANTECEDENTES

As pretensões de ocupação do território onde se desenvolve o Conjunto Comercial Quintas
do Rogel - Alcantarilha datam desde 2004, altura em que foi apresentado um Pedido de
Informação Prévia (PIP), no âmbito do qual foram consultadas todas as entidades
necessárias e com competências na autorização de instalação de conjuntos comerciais
(licenciamento comercial).
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Nessa altura o local da presente pretensão estava classificado no PDM de Silves como
espaço agrícola prioritário e Reserva Agrícola Nacional (RAN) embora contígua a uma zona
industrial. Ainda em 2004, a Câmara Municipal de Silves definiu o interesse público do
Conjunto Comercial através da emissão de uma Certidão de Interesse Público considerando
de interesse municipal a pretensão em causa na área de implantação definida.

A 5 de setembro de 2005 foi estabelecido um “Protocolo para a execução do troço/rotunda
da E.N.125.11”, no que constitui a atual via de acesso exterior ao empreendimento, que
envolveu a C.M. de Silves, o proprietário dos prédios a intervir e ainda 4 proprietários de
prédios confrontantes. Tal como referido anteriormente, esta via faz parte integrante do
Projeto de Execução da ER125-1 Alcantarilha – Armação de Pera, correspondendo aos
cerca de 200m iniciais, cuja construção é assumida pelo Promotor do empreendimento.

Entretanto, em 2008, a CM de Silves procedeu à alteração do PDM de Silves na área
concreta de intervenção, através do Aviso n.º 26109/2008, publicado na 2.ª série do Dr., n.º
211, de 30 de outubro. Esta área foi desafetada da RAN, sendo autorizada a utilização não
agrícola de solos da RAN, no âmbito da alteração que promoveu esta área à classe de
“espaços de indústrias e armazéns”.

A 17 de dezembro de 2008 a ex-Direção Regional da Economia do Algarve emitiu a
“Autorização de Instalação” de um conjunto comercial com a área bruta locável de
13581,00 m2, (processo n.º 05/CC/131/2007). Na ata de reunião nº 2 da Comissão de
Autorização Comercial (COMAC) do Algarve, realizada a 24.02.2015, foi deliberado autorizar
com validade até 17.12.2018, o pedido de autorização excecional da instalação do
conjunto comercial designado por “Algarve Outlet Center” ao abrigo do DL nº 182/2014, de
26 de dezembro.

Após um longo e complexo período de seleção de uma nova “entidade exploradora”
foram estabelecidas uma série das novas condicionantes funcionais e programáticas que
tiveram como consequência o ajuste da “solução formal” do futuro Conjunto Comercial
face à solução apresentada em fase de Licenciamento Comercial. Apesar das alterações,
o conceito-base não sofreu uma alteração significativa, mantendo-se como válido o
conceito de um Conjunto Comercial composto por lojas “de rua” ou com acesso franco ao
exterior, destinadas à venda direta ao público do tipo Outlet ou Retail Center. Cabe apenas
referir que o presente Projeto de Execução contempla uma área bruta de 16681,70 m2.
Superior ao valor previsto em sede de Autorização de Instalação pelo que, de acordo com
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o projetista, a Licença de Autorização de Instalação existente terá que ser posteriormente
atualizada.

Fonte: elementos de projeto

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

Na sequência da fase de Licenciamento das Obras de Edificação pelo Município de Silves,
aquando da formalização do procedimento de controlo prévio do Conjunto Comercial, foi
apresentado um "Pedido de Dispensa de Procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental", a 13 de junho de 2017. A 27 de julho de 2017, a CCDR-Algarve indeferiu o
Pedido de Dispensa.

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

4

METODOLOGIA

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


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



Consolidação da descrição do Projeto.



Contactos diversos com um conjunto de entidades externas e recolha de informação,
complementada

com

reconhecimentos

de

campo

para

as

várias

áreas

de

especialidade, incluindo uma campanha de medições sonoras.
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Elaboração do EIA contendo todos os documentos necessários para a entrega junto das
entidades relevantes, incluindo o respetivo Resumo Não Técnico.

Cabe apenas realçar que, para efeitos do EIA, a área de implantação ou intervenção do
Projeto do Conjunto Comercia Quinta do Rogel - Alcantarilha, engloba as seguintes
componentes (ver Figura 5:1):


Conjunto Comercial propriamente dito.



Via de acesso externa, desde a Rotunda de Alcantarilha (EN125) até ao
empreendimento, com uma extensão de cerca de 200m..



Ligação externa à rede de águas residuais domésticas e águas de abastecimento, a
serem implantadas ao longo de um caminho existente, tal como acordado com a
CM de Silves.

5

JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO

O presente Projeto tem como objetivo principal formalizar o procedimento de controlo
prévio do Conjunto Comercial relativo ao Processo de Instalação de um Conjunto
Comercial com o número de processo 05/CC131/2007.

Para o tipo de empreendimento em questão, o cliente e o mercado são os maiores e
melhores indicadores, já que justificam este tipo de projeto. As insígnias (marcas) orientam a
área Retail quanto à necessidade existente. São elas os verdadeiros indicadores, exigindo
novos espaços e alternativas. O Promotor juntamente com inúmeros parceiros, desenvolve
projetos e novas unidades de negócio.

Assim surgiu o projeto Retail em Alcantarilha, uma conjugação diária de solicitações feitas
por grandes marcas nacionais e internacionais, de forma a colmatar algumas lacunas do
mercado Algarvio. Salienta-se que foi elaborada uma análise e estudo relativo por parte de
alguns grupos investidores internacionais que avalizaram todo o projeto. Contudo, estes são
dados confidenciais e que não podem ser divulgados nesta fase.

O Conjunto Comercial Quinta do Rogel – Alcantarilha será do tipo “Retail Center”,
pretendendo-se com este empreendimento explorar as inúmeras potencialidades da região
Algarvia para a instalação deste tipo de espaços comerciais (devido ao fluxo constante de
turistas nacionais e internacionais que se verifica por todo o Algarve) e, simultaneamente,
contribuir para a consolidação de uma rede de espaços de comércio e lazer mais
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abrangente e de qualidade na região. Prevê-se que este Conjunto Comercial venha a ter
vários retalhistas e lojas de marcas conhecidas no mercado (que ocuparão as “lojas
âncora”) e que marcam a sua presença quer nas zonas comerciais das várias cidades, quer
nos restantes centros comerciais.

Figura 5:1 – Representação esquemática da área de intervenção considerada na análise dos
descritores do EIA
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BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO

6.1 O C U P A Ç Ã O

PREVISTA

Descrição da Proposta

O conceito do presente Projeto consiste num Conjunto Comercial composto por lojas “de
rua” ou com acesso franco ao exterior, destinadas à venda direta ao público do tipo Outlet
ou Retail Center.

O empreendimento terá um design singular do ponto de vista arquitetónico e paisagístico,
tendo sido previstas zonas pedestres, zona de esplanada, zona de restauração, áreas
arborizadas e amplos parques de estacionamento cobertos e exteriores.

O Conjunto Comercial a construir será constituído por 6 unidades independentes
(constituídas pelos edifícios A a E) organizadas em torno de uma praça central de
distribuição, através da qual se acederá de forma direta a todas as lojas do
empreendimento. Devido à topografia do terreno será necessário proceder à modelação
necessária para a criação da praça central à cota 40.50m. A envolvente do complexo será
constituída pelas vias de circulação automóvel e de estacionamento de clientes, pelas
áreas para cargas e descargas reservadas, pelos passeios e zonas de estar e pelas áreas
verdes envolventes.

Em termos comerciais o Conjunto Comercial será constituído por 36 lojas com dimensões
brutas que variam entre os 42,30m2 e os 2468,00m2 com uma área útil locável total de
15569,92m2 e uma área bruta locável total de 16681,70m2. Todas as lojas localizar-se-ão ao
nível do piso 0 organizadas nas referidas 6 unidades independentes (edifícios A a E) à
exceção da Loja 35 que se localiza no piso -1.

O Conjunto Comercial inclui, ainda, um Posto de Abastecimento de Combustível (Edifício E),
localizado na zona sul do empreendimento. O de um Posto de Abastecimento (gasolina e
gasóleo) será constituído por 4 postos de abastecimento cobertos, por um posto de
atendimento e por todas as valências restantes (circulações, 4 tanques enterrados com uma
capacidade de 30000L cada, pórtico de preços e ponto de ar/água).

Na Figura 6:1 apresenta-se, de forma esquemática, a proposta de ocupação e no Anexo 1
apresenta-se a Planta Geral de Ocupação.
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Fonte: Projeto de arquitetura

Figura 6:1 – Proposta de ocupação

Do ponto de vista da relação volumétrica com a envolvente optou-se por uma solução
arquitetónica que se desenvolve horizontalmente ao longo da paisagem e que não se
“impõe”, como é normal neste tipo de empreendimentos, de forma marcante ou excessiva
na zona em que está implantada. Esta opção visa a não descaracterização da típica
paisagem algarvia circundante, e uma melhor relação do volume construído com o terreno
em que este se implanta. Apesar de tudo, foi necessário, devido às exigências do programa
e aos requisitos de conceção do projeto, proceder a modelações do terreno, de forma a
conseguir uma superfície de nível adequada ao “encaixe” do edifício no terreno, e a
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reajustar a inclinação do terreno para que esta se aproxime da pendente máxima
aconselhável para a construção do parque de estacionamento exterior.

As zonas verdes serão maioritariamente constituídas por áreas relvadas, áreas de herbáceas
e áreas de arbustos e as espécies arbóreas escolhidas serão as mais apropriadas às
condições climatéricas do Sul de Portugal e ao empreendimento em concreto, como por
exemplo as laranjeiras e as oliveiras. Toda a área do estacionamento será protegida da
exposição solar direta por intermédio da plantação de tipuanas em caldeiras, localizadas
no eixo central das baías de estacionamento e especialmente concebidas para o efeito.

O presente projeto pretende enquadrar espaços públicos de lazer e lojas com vista de rua.
A clareira principal será um local maioritariamente de caráter pedonal. Os veículos ligeiros
irão circular em marcha lenta e o transeunte estará protegido pela vegetação e pelos
veículos estacionados. Estes estabelecem uma barreira visual que dificulta a visualização
das lojas em pontos diferentes da clareira.

A solução a adotar para a construção do edifício em termos de estruturas será, ao nível do
piso -1, um sistema de pilares, vigas, lajes de cobertura e paredes exteriores em betão e, ao
nível do piso 0, um sistema misto de pilares e vigas metálicas (perfis) e cobertura revestida a
painéis sandwich com entradas de luz em telha transparente. O projeto prevê, ainda, a
necessidade de execução de vários muros em betão, de sustentação de terras. As
fundações previstas serão do tipo diretas com sapatas interligadas por lintéis de fundação
para travamento e apoio às paredes. A área afeta ao conjunto comercial será delimitada
por uma vedação em grelha metálica a executar até à altura definida pelos regulamentos.

No Projeto de Arquitetura apresentam-se vários cortes e alçados que permitem a leitura
volumétrica do Projeto e a sua implantação. Na figura seguinte apresenta-se uma
perspetiva 3D do Conjunto Comercial (retirada dos elementos do projeto de arquitetura).
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Figura 6:2 – Perspetivas 3D do empreendimento

Fonte: Projeto de Arquitetura

Figura 6:3 – Perspetivas 3D do empreendimento
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Como síntese da ocupação prevista apresentam-se seguidamente o Quadro com as áreas
de cada loja e o Quadro Sinóptico.

Quadro 6:1 – Áreas Úteis Locáveis e Áreas Brutas Locáveis

Quadro 6:2 – Quadro Sinóptico
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A superfície permeável corresponderá a 51,0% da área total do terreno (21052,70m2) sendo
que, desta área, cerca de 19% será constituída por áreas relvadas e ajardinadas e a
restante (81%) será constituída pelos arruamentos e baías de estacionamento que serão
realizadas com um material não impermeabilizante do solo.

Da presente proposta resulta a criação de uma área de cedência ao domínio público com
25941,70m2, dos quais 4275,40m2 se destinam à execução de passeios, 10830,70m2 se
destinam à construção dos novos arruamentos e da nova rotunda (EN125.11) a construir em
seguimento do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Silves, 6800,00m2 se
destinam à execução de baías de estacionamento e 4035,00m2 se destinam a espaços
verdes de utilização pública.

6.2 I N F R A E S T R U T U R A S
Infraestrutura

Descrição
A rede viária interna e constituída por uma série de vias de duplo sentido, localizadas a norte e

Infraestruturas
viárias

a nascente empreendimento.

Para o acesso ao empreendimento o Projeto considera a

construção de uma via externa, a partir da atual Rotunda de Alcantarilha, com uma extensão
de cerca de 200m
A água de abastecimento ao empreendimento será proveniente da rede pública municipal.
A origem da água é proveniente do sistema das albufeiras das barragens de Funcho, Arade e
Odelouca, gerido pela Águas do Algarve, SA. No local de implantação do empreendimento

Abastecimento
de Água

verifica-se a disponibilidade de rede pública de abastecimento de água: conduta que se
desenvolve junto à EN 125, a Norte do empreendimento. No entanto, será necessária a
execução de uma nova ligação à rede existente a Sul de Alcantarilha, desde o Conjunto
Comercial até um loteamento junto à N269-1, criando um anel e permitindo mitigar as falhas
nos picos de consumo. Esta extensão da rede será implantada ao longo de um caminho
municipal existente que se estende a Sudeste do empreendimento.
As águas residuais domésticas serão drenadas para a rede pública existente e encaminhadas
até à ETAR de Albufeira Poente para tratamento (terciário) gerida pela Águas do Algarve,
S.A.. De acordo com o Projetista existe um coletor de águas residuais junto à Zona Industrial na

Drenagem de
Águas Residuais
Domésticas

EN125, embora com capacidade insuficiente para a ligação do Conjunto Comercial. O
Proponente acordou, assim, com o Município de Silves a execução (e custeio) de uma nova
rede com cerca de 1,5km, a implantar no caminho municipal acima referido. As águas
residuais produzidos no empreendimento comercial terão de ser inicialmente elevadas por
meios mecânicos (estação elevatória) até descarga na primeira caixa do troço gravítico e irá
terminar numa caixa de visita existente no final do referido caminho. A parte gravítica da rede
estará à disposição dos munícipes da zona, constituindo um benefício claro para o Município.
Para a drenagem das águas pluviais geradas no interior do empreendimento serão
implantadas valetas ao longo de toda a extensão dos arruamentos e colocadas caixas de

Drenagem de
Águas Pluviais

receção nas valetas para recolha das águas pluviais nos pontos onde se prevê acumulação
de água e em cruzamentos e/ou mudança de direção das valetas. Na zona exterior haverá
que proceder ao desvio de uma pequena linha de água, à construção de uma bacia de
retenção, implantação de um coletor e de uma bacia de dissipação de energia. Na Figura
6:4. apresenta-se o esquema previsto. É de referir que a futura bacia de retenção assegurará,
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Infraestrutura

Descrição
ainda, o escoamento de duas bocas de saída pluviais pertencentes à rede de drenagem da
EN125. O projeto prevê um separador de hidrocarbonetos a instalar na zona do Posto de
Abastecimento, para drenagem das águas pluviais provenientes da laje impermeável das
ilhas de abastecimento.
O sistema previsto assenta, maioritariamente em contentores enterrados e semi-enterrados
para deposição indiferenciada e deposição seletiva dos resíduos sólidos urbanos produzidos.
- Resíduos sólidos urbanos indiferenciados: instalação de 11 contentores semienterrados de

Gestão de
resíduos

5000L, com uma capacidade total de 55 000L, e 2 contentores enterrados de 3000L,
colocados no arruamento principal perfazendo assim uma capacidade total de 61 000 L.
- Fração reciclável: instalação de 3 Ecopontos no total, 1 contentor semienterrado de 5000L +
2 contentores enterrados de 3000L, cada um constituído por 3 contentores (papel e cartão,
embalagens e vidro) com capacidades totais de: papel/cartão: 8000 L > 6075 L,
embalagens: 11 000 L > 8100 L e vidro: 11 000 L > 10125 L.
O projeto de eletrificação do Outlet inclui:
- Posto de seccionamento e transformação (PST)
- Rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (RB)
- Rede de iluminação pública

Eletricidade e

- Chegadas de alimentação aos lotes

Iluminação

A rede de iluminação pública será do tipo subterrâneo. De acordo com o cálculo
luminotécnico apresentado serão necessários 51 conjuntos de luminárias L1 De 34W cada, 19
conjuntos de luminárias L2 de 34W e 43 conjuntos de luminárias L3 de 38W, o que perfaz uma
potência necessária de 3147 W. As alturas das luminárias variam entre 8m para L1, L3 e L4 e 4m
para L2.
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Figura 6:4 –Drenagem atual e intervenções previstas para regularização da drenagem pluvial

O Conjunto Comercial dispõe de um Projeto de Segurança contra Risco de Incêndios (SCIE)
para a generalidade da área comercial e de um sistema de deteção e alarme contra
incêndios específico para o Posto de Abastecimento de Combustível (Edifício E).Para o
Posto de Abastecimento de Combustível foi, ainda, projetado um sistema de videovigilância
e um sistema de deteção e alarme contra intrusão (SDI).

6.3 T R Á F E G O

E

MOBILIDADE

A rede viária interna e constituída por uma série de vias de duplo sentido que servem as
áreas de estacionamento exterior (522 veículos ligeiros) e o estacionamento interior coberto
(113 veículos ligeiros). A circulação de veículos pesados no interior realizar-se-á através de
uma via de acesso reservado com 7,00m de largura cujo “remate” norte, será constituído
por uma rotunda de reversão de marcha. Existem áreas de carga/descarga, localizadas
junto às fachadas sul e poente do edifício A, cujo acesso se realizará através de um
arruamento de acesso restrito que por sua vez possui ligação direta à rotunda da E.R. 125.11.
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A E.R. 125.11 será ligada à Rotunda de Alcantarilha e prevê-se que, num futuro próximo,
possa vir a constituir-se como uma ligação entre a Rotunda de Alcantarilha e Armação de
Pêra. Foi já entregue na IP, SA o projeto desta ligação (embora esta entrega tenha ocorrido
antes das alterações finais do traçado), aguardando-se parecer formal desta entidade. A
nova rotunda, o caminho sul e qualquer ampliação da rede viária nesse troço terão caráter
camarário.

No âmbito do presente projeto e EIA procedeu-se a uma atualização do Estudo Tráfego
existente, realizado em 2008, no âmbito do processo de licenciamento comercial. Foram
analisados os períodos mais críticos de procura, isto é, a hora de ponta da tarde de um dia
útil (HPT-DU) e a hora de ponta da tarde num sábado (HPT-Sáb) considerando os seguintes
horizontes temporais:


2017 (situação atual),



2018 (ano base) e



2028 (ano horizonte de projeto, correspondente a 10 anos após o ano base), nos
cenários com e sem empreendimento.

De forma sintética, estima-se que empreendimento venha a ter uma geração de 352
veículos a entrar e 392 veículos a sair na HPT-DU. Já na HPT-Sáb estima-se uma geração de
653 veículos a entrar e 598 veículos a sair (os valores correspondem a unidades de veículos
ligeiros equivalentes (uvl) em que 1 veículo pesado equivale a 2 uvl).
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6.4 P R I N C I P A I S A T I V I D A D E S

E

PROGRAMA

Fase

DE

EXECUÇÃO

Principais atividades
Implantação do estaleiro e demolições de casa rural (atualmente em ruínas) e cisterna
associada.
Desmatação e decapagem das áreas a construir e remoção de eventuais resíduos existentes.
Remoção de apoios em betão de linha elétrica de média tensão (MT) da EDP que atualmente
atravessa o local (desmontagem dos cabos elétricos)

Casa rural

Linha elétrica

Movimentação de terras (escavações e aterros): As escavações estimadas pelo Projeto situarse-ão entre na ordem dos 95000 m3 com materiais sobrantes a levar a destino final da ordem
Fase de
construção

dos 36000 m3 e as profundidades máximas de escavação ocorrerão na zona mais a oeste,
podendo atingir os 7-8m de altura.
Execução das fundações dos edifícios, redes enterradas de infraestruturas, etc
Execução da rede viária (interna e rede viária externa de acesso a partir da Rotunda
Alcantarilha) e dos arranjos paisagísticos
Construção dos edifícios previstos
Desmantelamento das zonas de estaleiros.
Utilização do espaço pelos futuros trabalhadores e visitantes dos espaços comerciais e pelos
utentes do Posto de Abastecimento de Combustível.

Fase de
exploração

Circulação de veículos no interior da área de intervenção e para e na via de acesso exterior
para aceder à EN125.
Manutenção dos espaços verdes e dos edifícios e equipamento exterior instalado como
equipamento de recolha de resíduos.

Em termos de programa de execução, prevê-se que a fase de construção tenha uma
duração de cerca de 1 ano.
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6.5 A L T E R N A T I V A S

O local para a instalação do Conjunto Comercial Quintas do Rogel – Alcantarilha foi
selecionado pelas características concretas da região, tendo sido adequado ao terreno e
espaço Algarvio. Não foram consideradas alternativas na região porque acreditou-se no
desenvolvimento do projeto da forma como foi idealizado, na sequência dos contactos já
mantidos com a Câmara Municipal de Silves desde 2004. Não foram, assim, consideradas
alternativas de localização.

Face à tipologia do projeto em apreço, conjunto comercial, não se perspetiva a utilização
de soluções tecnológicas, na lógica em que as mesmas se encontram definidas na
legislação vigente, que pudessem ser diferenciadoras a ponto de constituírem, per si,
alternativas ao Projeto.

7

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO

7.1 C L I M A

E

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

A área em estudo insere-se numa região de clima do tipo mediterrânico, semi-árido,
caracterizado por uma estação seca prolongada, entre junho e setembro, que abrange os
meses mais quentes de Verão, e uma estação chuvosa, de temperatura amena, entre
Novembro/Dezembro e Fevereiro, que corresponde aos meses de Inverno.

O concelho de Silves apresenta um contributo muitíssimo reduzido para o total das emissões
de gases com efeito de estufa (GEE) a nível nacional. No concelho de Silves a principal
fonte de emissão de GEE são os transportes rodoviários, seguidos das fontes de combustão e
da indústria. De uma forma geral as emissões de GEE no concelho de Silves seguem a
tendência a nível nacional, com valores mais elevados de CO2, seguidos dos seguintes GEE
(compostos fuorados, metano e óxidos nitrosos).

7.2 G E O L O G I A , G E O C R O N O L Ó G I C A

Em

termos

geocronológicos,

a

região

E

SISMICIDADE

Algarvia

é

constituída

por

três

conjuntos

geomorfológicos principais: a Serra, o Barrocal e o Litoral. A área de intervenção insere-se no
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Litoral onde se observam vastas áreas planas, correspondentes às formações mais recentes,
constituídas por materiais areníticos e arenosos, que cobrem a orla Algarvia e que
constituem a faixa costeira. Morfologicamente o terreno onde será implantado o Conjunto
Comercial possui uma inclinação natural algo acentuada, que se desenvolve no sentido
Poente/Nascente, com um declive médio que varia entre os 5% e os 8%, da cota 49.35 para
a cota 31.45.

A área de estudo situa-se em terrenos constituídos por rochas do Miocénico Inferior e Médio,
onde ocorrem duas formações sedimentares:


A formação mais antiga, M1, é essencialmente carbonatada e corresponde ao
conjunto formado pela Formação carbonatada de Lagos-Portimão, os “Arenitos
calcários e Calcários com seixos” e os “Siltes glauconíticos da Campina de Faro”
Tortoniano superior).



Sobreposta a esta ocorre a unidade identificada por M2, de natureza mais detrítica
que a subjacente, que corresponde ao conjunto formado pelas “Areias Feldspáticas
de Olhos de Água”, “Conglomerado fossilífero de Olhos de Água” e às “Areias e
siltes da Praia da Falésia”.

Nos terrenos da área de intervenção do projeto apenas afloram terrenos constituídos por
litologias do Miocénico inferior a médio. No Quadro 7:1 indicam-se as unidades litoestratigráficas ocorrentes na área de estudo tendo por base visitas ao local e o estudo
geológico e geotécnico efetuado no âmbito do projeto de execução da ER 125-1
Alcantarilha/Armação de Pêra.
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Quadro 7:1 – Unidades lito-estratigráficas ocorrentes na área de estudo
Litologia (baseado no estudo geotécnico. Duas

Estratigrafia
At

Holocénio

Tv
Al

Aterros

sondagens na proximidade da área de estudo).

constituinte

da

ER125,

Aterros de composição variada e heterogénea

designadamente a rotunda de

normalmente de composição argilo-arenosa e

Alcantarilha e caminhos.

areno-cascalhenta

Solo orgânico

Argila siltosa com restos vegetais.

Aluvião fluvial associado à linha
de água que atravessa a área de
intervenção

do

conjunto

comercial e se desenvolve para
Sul da rotunda de Alcantarilha

Argila siltosa, castanha alaranjada, um pouco
carbonatada com algum cascalho rolado de
quartzo disperso.

(ER125/A22).
Miocénico

M1

Argila
Formação carbonatada de LagosPortimão; Arenitos calcários e
Calcário com seixos

castanha

avermelhada,

pouco

carbonatada com areia e cascalho de quartzo.
Cascalho e calhaus abundantes de calcário
margoso, conquífero com argila siltosa creme
esbranquiçada (maciço calcário decompostos a
muito alterado).

Não foram identificados recursos geológicos de interesse comercial e/ou científico. Do
ponto de vista de vulnerabilidade sísmica, as características da área de intervenção são
comparáveis às das áreas envolventes e da generalidade da região, caracterizada por um
risco sísmico elevado que terá que ser acautelado no desenvolvimento dos projetos.

7.3 S O L O S

E

USO ATUAL

DOS

SOLOS

Os solos da área de estudo são maioritariamente do tipo calcários e solos argiluviados. A
generalidade dos solos ocorrentes apresentam uma aptidão elevada para o uso agrícola.
O Conjunto Comercial, a via de acesso externa e a ligação externa à rede de água
residuais domésticas e águas de abastecimento desenvolvem-se em solos pertencentes às
Classes: “A”, “Bs” e “Be” (ver Quadro 7:2).

Em termos de ocupação do solo a área de intervenção é ocupada na maior parte por
áreas agrícolas abandonadas, matos e árvores isoladas, como a oliveira, o zambujeiro, a
alfarrobeira e a amendoeira. Constata-se que existe uma ocupação agrícola de culturas
arvenses, em visível estado de abandono.
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Quadro 7:2 – Classes de capacidade de uso do solo na área de intervenção
Classes de Capacidade do Uso

Área (m2)

%

Conjunto Comercial e via externa de acesso
A

45.277,54

89,79

Bs

4.960,63

9,84

Be

190,15

0,38

Total

50.428,32

100

Área de implantação das ligações às redes externas de abastecimento de água e saneamento
A

2.372,08

74,62

Bs

806,73

25,38

Total

3.178,81

100

7.4 R E C U R S O S H Í D R I C O S

Em termos regionais a área de intervenção insere-se na Região Hidrográfica das Ribeiras do
Algarve – RH 8. Em termos locais situa-se na bacia hidrográfica da ribeira de Alcantarilha
(massa de água superficial natural com o código 08RDA1703) e no sistema aquífero de
Ferragudo-Albufeira (massa de água subterrânea com o código PTM4) que se encontra
classificada como zona protegida destinada à captação de água subterrânea para
consumo humano, nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA).

A ribeira de Alcantarilha localiza-se a cerca de 1,1km a este do Conjunto Comercial,
apresenta uma extensão total de 28km e uma bacia hidrográfica com uma área de cerca
de 208km2 (Figura 7:1). Na área de intervenção identificam-se duas linhas de água,
marcadas na Carta Militar, escala 1:25.000, em ambos os casos está-se perante linhas de
água de cabeceira, de reduzida dimensão e muito pouco definidas na topografia local
com características efémeras e onde quase nunca ocorra escoamento superficial durante
praticamente todo o ano.

A área de intervenção localiza-se na massa de água subterrânea da Orla Ocidental
Indiferenciada da Bacia do Tejo que cobre uma área de 1372 km2. Esta massa de água
subterrânea encontra-se em bom estado no que respeita a quantidade. Na área de
intervenção não existe nenhuma formação aquífera diferenciada. Não se identificaram
quaisquer pontos de água na área de intervenção.
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Figura 7:1 – Rede de drenagem na área de intervenção
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7.5 E C O L O G I A

A área de intervenção não se encontra inserida em qualquer Área Protegida (AP), Sítio
Classificado da Lista Nacional de Sítios e/ou Zona de Proteção Especial da Rede Natura
2000, localizando-se numa zona rodeada de uma rede viária densa e na continuidade de
uma zona industrial.

Flora e vegetação: Foram identificados os seguintes habitats: prados (a maior parte da área
analisada está ocupada por vegetação herbácea sem valor de conservação), mosaico de
matos subseriais de Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifolia e mata aberta (onde foram
observados alguns exemplares de Olea sylvestris e de Quercus suber) e núcleos de
vegetação associados aos exemplares arbóreos. Não foram identificados habitats passíveis
de serem considerados protegidos. A área analisada não abrange qualquer flora ou
formação vegetal com interesse para conservação, ainda que seja de admitir a possível
ocorrência de Bellevalia hackelii, endemismo algarvio protegido pela Diretiva Habitats só
detetável no final do Inverno e início da Primavera.

Fauna: Nenhuma das espécies de fauna encontradas apresenta estatuto de ameaça ou
estatuto de conservação desfavorável em Portugal ou se encontra incluída nos Anexos II e
IV da Diretiva Habitats. As espécies são todas comuns, bem adaptadas à presença humana,
e com distribuição alargada no território. Não existem abrigos de morcegos num raio de 5km
em torno da área de estudo).

7.6 Q U A L I D A D E

DA ÁGUA

As principais fontes de poluição das águas superficiais (ribeira de Alcantarilha) e das águas
subterrâneas (massa de água Ferragudo-Albufeira) a montante e a jusante da zona onde se
localiza

o

empreendimento

incluem

fontes

de

poluição

difusa

(essencialmente

aproveitamentos hidroagrícolas e campos de golfe, atividades que são responsáveis por
cargas poluentes de natureza essencialmente difusa, designadamente a nível de nutrientes
como o azoto e fósforo) e pontuais (onde se incluem unidades industriais e Estações de
Tratamento de Águas Residuais - ETAR).

No PGRH das Ribeiras do Algarve (RH8) foi avaliado o estado global das massas de água
superficiais da RH8, que se apresenta na Figura 5:50.. De uma forma geral cerca de 70% das
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massas de água superficiais apresenta um estado global Bom e Superior, 26% apresenta um
estado global Inferior a Bom e apenas 4% não foram classificadas.

As pequenas linhas de água identificadas na área de estudo não apresentam classificação
decimal nem se encontram identificadas / classificadas no PGRH da RH8. A massa de água
superficial classificada no PGRH mais próxima da área de estudo corresponde à ribeira de
Alcantarilha (código: PT08RDA1703)) cujo estado global é classificado pelo PGRH como
Inferior a Bom, inserindo-se na designação de massas de água que não atingiram os
objetivos definidos no 1.º ciclo e cujos objetivos ambientais são prorrogados até 2027.
Consultaram-se os dados da estação de monitorização na ribeira de Alcantarilha de Ponte
Mesquita, tendo-se constatado a deficiente qualidade desta massa de água.

De acordo com o PGRH da RH8 a massa de água subterrânea de Ferragudo-Albufeira,
onde se insere a área de estudo, apresenta um estado global Bom e Superior. A análise dos
valores das estações de monitorização mais próximas permite constatar a ocorrência de
alguns sinais de contaminação (intrusão salina, cloretos e condutividade, alguma
contaminação por nitratos e matéria orgânica e fecal e hidrocarbonetos).

A formação onde se localiza a área de intervenção apresenta uma vulnerabilidade à
poluição intermédia a alta. Não foram identificadas captações de água subterrânea para
consumo humano na área de intervenção. Identificaram-se captações na área envolvente,
de acordo com informação fornecida pela APA.

7.7 R U Í D O

A Câmara Municipal de Silves A ainda não procedeu à classificação e delimitação das
“zonas sensíveis” e das “zonas mistas” de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 9/2007 de
17 de janeiro (Regulamento Geral do Ruído – RGR). Neste sentido, os limites aplicáveis de
acordo com o n.º 3 do artigo 11.º do RGR, anexo ao D.L. n.º 9/2007 são 63 dB(A) para o
indicador Lden e 53 dB(A) para o Ln. Do ponto de vista do ruído, a classificação das zonas
em sensíveis e mistas depende apenas do uso do solo. Uma zona mista é referida como a
área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta
a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível.
A principal fonte ruidosa com influência na área de intervenção é o tráfego rodoviário,
nomeadamente na EN125 e na A22.
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Identificaram-se como recetores sensíveis as casas de habitação mais próximas tendo-se
selecionado 2 recetores (R1 e R2)).. Foi realizada uma campanha de medições sonoras junto
destes dois recetores.

De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que os valores dos indicadores de
ruído obtidos para o ponto R1 se situam abaixo dos valores definidos para zonas sem
classificação. Dada a proximidade do recetor R1 relativamente à EN125, considerada uma
Grande Infraestrutura de Transportes (GIT) em exploração à data de entrada em vigor do
RGR, poderão aplicar-se os limites 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o
indicador Ln. Em relação ao ponto R2 os valores dos indicadores Lden e Ln registados
situam-se abaixo dos limites estabelecidos para zonas sensíveis.

7.8 Q U A L I D A D E

DO AR

As principais fontes de degradação da qualidade do ar são as rodovias mais próximas, com
especial destaque para a EN125 e A22. O empreendimento insere-se na zona industrial de
São Sebastião (Alcantarilha), uma pequena zona industrial com presença de atividades
ligadas ao comércio

e onde existem 3 unidades a que estão associadas emissões de

partículas em suspensão: duas centrais de fabrico de betão pronto e uma fábrica de corte
de pedra mármore/calcário.

Do ponto de vista das emissões atmosféricas, o concelho de Silves apresenta no global
valores reduzidos de emissão de poluentes, típicos de regiões com reduzida implantação
industrial e reduzida densidade populacional, verificando-se que as emissões se concentram
essencialmente na zona mais próxima do litoral.

A análise da informação disponível nas estações de monitorização da qualidade do ar mais
próximas permite concluir que as concentrações de poluentes na região, se encontra em
geral abaixo dos valores limite estabelecidos legalmente para os poluentes SO2 e NO2,
registando-se, contudo, algumas ultrapassagens de valores limite (PM10 e Ozono) embora
genericamente num número de vezes inferior ao limite permitido, cumprindo os valores
regulamentares.
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7.9 G E S T Ã O

DE RESÍDUOS

Compete à Câmara Municipal de Silves a gestão do sistema de recolha e transporte de
resíduos sólidos do município, estando a valorização, tratamento e eliminação dos mesmos
a cargo da empresa ALGAR, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., nos termos
constantes do contrato de receção e entrega de resíduos outorgado pelo Município e por
aquela empresa em 5 de Julho de 1996.

Os resíduos indiferenciados produzidos no município de Silves são enviados para o Aterro
Sanitário do Barlavento, situado no Chão Frio, Porto de Lagos, concelho de Portimão, sob
gestão da ALGAR, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A..

De acordo informação constante do Anuário Estatístico da Região Algarve, 2015, em 2014 o
concelho de Silves produziu cerca de 24616 toneladas de RSU, correspondendo a cerca de
7,29% dos RSU produzidos na globalidade da Região do Algarve.

7.10 P A T R I M Ó N I O

Foram identificados 5 elementos patrimoniais na área de intervenção que se caracterizam
no Quadro 7:3 e se representam na Figura 7:2.
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Figura 7:2 – Ocorrências patrimoniais na área de intervenção

Quadro 7:3 – Ocorrências patrimoniais na área de intervenção
Ref.

Nome

Tipo

Cronologia

Categoria

1

S. Sebastião

Conjunto rural

Moderna

Arquitetónico /
Etnográfico

2

S. Sebastião 1

Achados dispersos

Sec. XIV - XV

Arqueológico

3

S. Sebastião 2

Achado isolado

Moderna

Arqueológico

4

S. Sebastião 3

Achados dispersos

Moderna

Arqueológico

5

30

Alcantarilha

Alcaria/Monte

Moderna/
Contemporânea

Arquitetónico
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7.11 P A I S A G E M

Em termos locais, de acordo com as características biofísicas e a ocupação da área de
intervenção

diferenciam-se

três

unidades

de

paisagem:

i)

Espaço

de

Transição

Multifuncional - território que corresponde a uma faixa de terreno entre as duas principais
infraestruturas viárias do Algarve (A22 e EN125) e atravessada pelos acessos às mesmas,
apresentando ocupações tão diversas quanto; pomares/ espaços agrícolas, equipamentos
de recreio, zonas expectantes, terrenos agrícolas abandonados e espaços destinados ao
turismo/ alojamento; ii) Periferia Rural - área mais abrangente, correspondendo a terrenos
agrícolas ou agrícolas abandonados com a presença de casario disperso de moradias
unifamiliares e Área Artificial Consolidada - áreas contidas associadas à rede viária e que
corresponde aos aglomerados urbanos e equipamentos com ocupação permanente
(parque de campismo).

Foi estimado o Valor Cénico das unidades paisagem presentes e a Qualidade da Paisagem
e, posteriormente apurada a capacidade de Absorção Visual da Paisagem.

Pela análise desta última carta foi possível concluir que, de uma maneira geral, a área do
Projeto tem uma fraca exposição visual, uma vez que a capacidade de absorção visual é
predominantemente elevada ou média. A Sensibilidade da Paisagem indica, por sua vez, o
grau de suscetibilidade face a uma alteração/degradação, sendo obtida através da
combinação dos indicadores da Qualidade e Capacidade de Absorção Visual, neste caso
verifica-se que a Sensibilidade é Média para as três unidades de paisagem definidas.
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Figura 7:3 – Qualidade visual das unidades de paisagem
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7.12 O R D E N A M E N T O

DO

TERRITÓRIO

Na área do Conjunto Comercial Quintas do Rogel - Alcantarilha encontram-se em vigor os
seguintes instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, regional e municipal:


Plano Regional de Ordenamento do Território da área Metropolitana de Lisboa
(PROT-AML).



Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).



Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT-Algarve).



Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Algarve (PGRH da RH8).



Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF - Algarve)



Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves.

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


Recursos Hídricos: Domínio Hídrico



Recursos Agrícolas e Florestais: Sobreiro Reserva Agrícola Nacional



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

Rede

Rodoviária

Nacional

e

Rede

Rodoviária

Regional,

Telecomunicações

7.13 S O C I O E C O N O M I A

O concelho de Silves ocupa uma superfície de 680.06 km2, fazendo fronteira a norte com os
municípios de Ourique, e Almodovar (localizados na NUTII Baixo Alentejo) e Odemira
(localizado na NUTS III Alentejo Litoral), a nascente com os concelhos de Albufeira e de
Loulé, a oeste com os concelhos de Monchique e Portimão e a sul com o concelho de
Lagoa e com o Oceano Atlântico.

Desde a publicação da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, expressa na Lei
n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, o concelho de Silves é constituído por 6 freguesias: União das
Freguesias de Alcantarilha e Pêra (agrupando as antigas freguesias de Alcantarilha e Pêra);
União das Freguesias de Algoz e Tunes ((agrupando as antigas freguesias de Algoz e de
Tunes); Armação de Pêra; São Bartolomeu de Messines ; São Marcos da Serra e Silves. Com
interesse para o presente EIA refere-se a criação da União das Freguesias de Alcantarilha e
Pêra, a partir da agregação das anteriores freguesias de Alcantarilha e Pêra (antes desta
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reorganização a área de intervenção estava em terrenos da antiga freguesia de
Alcantarilha).

O concelho de Silves (com uma população residente de 37126 habitantes em 2011)
representava cerca de 8,2% da população da Região Algarve em 2011. De uma forma
geral no período entre 1864 e 2011 a população do concelho, pese embora as variações,
registou um crescimento absoluto global cerca de 95,4%. A freguesia de Alcantarilha (com
2540 habitantes em 2011 representa cerca de 6-7% da população do concelho de Silves.

Na última década a região do Algarve e o concelho de Silves, à semelhança do país,
acentuaram o desequilíbrio demográfico que caracteriza a estrutura etária da população:
diminuição da população mais jovem e aumento da população com idades mais. O índice
de envelhecimento tem-se agravado no concelho de Silves (mais acentuadamente que na
Região Algarve), desde valores de 46,7 em 1960 atingindo valores de 162,7 em 2011.

A população do concelho de Silves apresenta níveis de instrução mais baixos em
comparação com a Região Algarve.

Em 2011 a densidade populacional do concelho é bastante mais baixa (54,6, hab/km2), que
a média da região Algarve (90,3 hab/km2) e que a média nacional (112, Km2).

No período compreendido entre 2001 e 2011, o crescimento do parque habitacional na
região do Algarve, ocorreu a um ritmo bastante superior ao verificado para Portugal
Continental. Em 2011, foram recenseados na região do Algarve 198 924 edifícios destinados
à habitação, o que representa um crescimento de 23,9% face a 2001. O concelho de Silves
e a freguesia de Alcantarilha registam acréscimos menos significativos.

Relativamente à população empregada por setor de atividade em 2011: O setor primário no
concelho de Silves (5,63%) é mais expressivo que na freguesia de Alcantarilha (3,37%) e na
Região Algarve (3,30%). Para tal contribuem as freguesias mais interiores, ainda com um
peso relevante em termos agrícolas. A percentagem de população empregada no setor
secundário é similar nas unidades territoriais analisadas, com valores da ordem dos 15-16%. O
setor terciário claramente domina o panorama do emprego na Região Algarve com 80,59%
da população empregada. A freguesia de Alcantarilha apresenta um valor ainda
ligeiramente mais elevado (81,35%) enquanto que o concelho de Silves regista um menor
peso (77,69%).
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As taxas de desemprego registadas na região Algarve, concelho de Silves e freguesia de
Alcantarilha em 2011 são bastante similares, entre os 15 e 16% aproximadamente. A Região
Algarve apresenta em 2011 uma taxa de atividade (48,99%), enquanto que o concelho de
Silves e a freguesia de Alcantarilha se ficam pelos 47,07 e 46,73% respetivamente.

Relativamente ao indicador do número de empresas por km2 os concelhos da Região
Algarve denotam grandes disparidades. O concelho de Silves posiciona-se na 10ª posição
concelhia, registando um valor de 6 empresas/km2. O indicador do volume de negócios por
empresa em Portugal Continental em 2015 foi de 291,4 milhares de Euros, valor que é quase
3 vezes superior ao da Região Algarve (112,7 milhares de Euros). O concelho de Silves com
um índice de 83,5 milhares de Euros posiciona-se igualmente em 10º lugar nos concelhos do
Algarve.

Silves apresenta uma posição bastante modesta em termos de poder de compra dos
consumidores para o ano de 2015 (índice de 75,2), longe dos valores mais elevados
registados nos concelhos da Região Algarve, Faro (132,1), Albufeira (104,4) e Portimão
(100,7).

Em termos de mobilidade, na Região Algarve em 2011 78,8% da população empregada
trabalhava no município de residência, contra 20,3% que trabalha noutro município (0,9%
trabalha no estrangeiro). Este balanço apresenta-se ligeiramente desfasado para o
concelho de Silves com uma menor percentagem a trabalhar no município (66,4%) contra
32,9% que trabalha noutros municípios (0,7% trabalha no estrangeiro). A freguesia de
Alcantarilha apresenta uma proporção muito similar ao concelho de Silves.

8

EFEITOS DO PROJETO

A implantação do Conjunto Comercial implicará uma transformação significativa do
espaço atual com efeitos positivos e negativos sobre o território, ambiente e populações.

Como em qualquer empreendimento deste tipo, a FASE DE CONSTRUÇÃO será suscetível de
originar

impactes

eminentemente

negativos,

embora

temporários

e

reversíveis

parcialmente minimizáveis, através da implementação das medidas previstas.

Os aspetos mais relevantes na fase de construção podem ser resumidos da seguinte forma:
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e

As escavações a realizar afetarão de forma irreversível as formações geológicas e os solos.
As formações geológicas em presença não constituem valores geológicos a preservar nem
formações raras e não foram identificados recursos geológicos. As intervenções ocorrem,
contudo, em solos com elevada aptidão agrícola, pertencentes às classes “A”, B” e “Ch”
implicando a perda permanente destes solos, o que torna o impacte muito significativo.

Ao longo da fase de construção assistir-se-á, gradualmente, a uma substituição dos usos
atuais do solo pelos usos previstos, à medida que o Projeto vai sendo concretizado. A
situação atual de abandono desta área, sem utilização específica, leva a que o significado
deste impacte seja atenuado. Foi identificada uma linha de média tensão da EDP, que
atualmente atravessa a área de intervenção e que se propõe que seja removida a
cablagem aérea e enterrada a linha, o que carece de parecer positivo da EDP.

São expectáveis efeitos negativos sobre a drenagem natural associados ao desvio de uma
linha de água (para a implantação da via de acesso ao empreendimento) e uma potencial
interferência com os níveis freáticos durante a execução de escavações. Atendendo à
reduzida importância do aquífero superficial da massa de água Ferragudo-Albufeira e à
inexistência de captações para consumo humano localizadas na proximidade imediata,
não se perspetiva a ocorrência de impactes significativos.

O Projeto terá efeitos negativos sobre flora, vegetação e fauna, em consequência das
movimentações de terras e desmatação, que implicarão a remoção de todo o coberto
vegetal e a perda de habitat para a fauna. Refere-se, contudo, que não foram
identificadas espécies vegetais de interesse conservacionista e as espécies faunísticas
identificadas são comuns e bem adaptadas à presença humana.

Durante a fase de obra são expectáveis degradações localizadas, temporárias e reversíveis,
da qualidade ambiental da área envolvente à área de intervenção (degradação local da
qualidade do ar e da qualidade da água, aumento de emissões sonoras e produção de
resíduos). Os recetores mais afetados serão os moradores das casas que se localizam numa
maior proximidade, especialmente na zona oeste do empreendimento. São propostas
medidas para minimizar estes efeitos negativos.

As perturbações na paisagem durante a fase de obras estão relacionadas diretamente com
a introdução de elementos estranhos à paisagem e à alteração do uso do solo, conduzindo
a uma modificação funcional da paisagem com perturbações na perceção visual da
mesma. Durante um período estimado de um ano, ocorrerão conflitos visuais significativos
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na envolvente mais próxima da área do projeto, particularmente para os habitantes das
moradias mais próximas e para os utilizadores da EN125 (embora estes estejam expostos à
perturbação apenas por breves momentos).

A construção do empreendimento implicará a destruição de 2 elementos patrimoniais
(achados

dispersos

e

um

conjunto

rural)

encontrados

no

interior

da

área

do

empreendimento. Existem mais 3 ocorrências cuja afetação não é clara e que devem ser
acompanhadas em obra. Foram propostas medidas para mitigar os efeitos sobre o
património e proposto um acompanhamento arqueológico das obras.

São esperados impactes positivos nos aspetos sociais e económicos durante a fase de
construção relacionados com: aumento de população residente temporariamente,
constituída pelos trabalhadores da obra.; acréscimo de procura no consumo de bens e na
utilização dos serviços locais e aumento temporário do número de postos de trabalho.
Contudo, como em qualquer obra, são também expectáveis impactes negativos
associados à diminuição da qualidade de vida e situações de incómodo para os residentes
nas proximidades, dificuldades nas acessibilidades locais, potenciais afetações do fluxo e
condições de circulação na EN125, etc.

A FASE DE EXPLORAÇÃO do Projeto corresponde à sua concretização física no território e seu
funcionamento.

O projeto representa um investimento relevante e apresenta potencial para alavancar a
economia local. Serão, assim, expectáveis impactes positivos com significado na
componente social e económica

da área onde se insere, a nível local e concelhio,

nomeadamente no que se refere a:


Fator dinamizador da economia local: criação de emprego (direto e indireto) e
fixação de atividades: De acordo com informação fornecida pelo Proponente,
prevê-se que com a concretização do Conjunto Comercial se possam vir a criar
cerca de 500 postos de trabalho diretos. Comparando com os dados de população
empregada do concelho de Silves e na freguesia de Alcantarilha no setor terciário,
os 500 postos de trabalho representariam cerca de 4,4 e 61% respetivamente. Mesmo
considerando que, certamente, nem todos os futuro empregados serão residentes no
concelho de Silves, esta análise permite perceber a importância desta geração de
emprego.
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Incremento do volume de negócios do concelho de Silves (atualmente o concelho
de Silves, com um índice de 83,5 milhares de Euros posiciona-se em 10º lugar nos
concelhos do Algarve em volume de negócios).



Ao nível dos serviços prestados à população, o empreendimento será responsável
por um acréscimo relevante da oferta em termos de espaços comerciais, incluindo
supermercado e posto de abastecimento de combustível, sendo de prever que a
sua área de influência se estenda para além da área do concelho de Silves, aos
concelhos vizinhos.



Refere-se, ainda que a rede de saneamento externa que será executada pelo
Proponente para ligação à rede existente, se constitui como um potencial benefício
para o município de Silves, já que a parte gravítica da rede ficará à disposição dos
munícipes da zona.

A proposta de ocupação do solo prevista no projeto objeto do presente EIA assegura a
conformidade do mesmo com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis O Conjunto
Comercial encontra-se previsto no PDM de Silves, numa situação de conformidade. Foram
identificadas servidões e restrições de utilidade pública que carecem, em todas as
situações, de pareceres/autorizações das entidades competentes.

A presença e funcionamento do Conjunto Comercial acarretará, contudo, efeitos
negativos, nomeadamente:

O aumento do tráfego de veículos suscetível de vir a ser gerado pelo Conjunto Comercial
exercerá uma maior pressão sobre rede viária externa mais próxima, podendo traduzir-se,
em alguns casos, a um agravamento dos níveis de serviço em alguns ramos da Rotunda de
Alcantarilha. A este respeito refere-se que a futura construção da ER 125-1 Alcantarilha/Pêra
poderá resolver algumas destas situações.

A questão do tráfego tem reflexos diretos nos impactes do projeto em termos de emissões
sonoras, qualidade do ar e emissão de gases com efeito de estufa.

O aumento de tráfego será responsável pelo aumento das emissões sonoras na zona
envolvente. Recorreu-se a um modelo matemático (CadnaA) para simular as valores dos

indicadores de ruído ambiente Lden e Ln em dois cenários (2018 e 2028) considerando
situação sem empreendimento e com empreendimento, junto de 2 recetores selecionados
pela sua proximidade. Concluiu-se que os níveis sonoros previstos com projeto não
ultrapassam os valores limite de exposição estabelecidos no RGR. Em relação ao recetor R1
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verifica-se que empreendimento terá um impacte positivo no período noturno, já que o
edifício principal funciona como barreira protegendo o recetor do ruído gerado pelo
tráfego que circula na EN125 e, uma vez que o empreendimento não funciona no período
noturno, verifica-se uma diminuição do valor do indicador Ln na situação com
empreendimento.

A análise dos resultados obtidos nas simulações efetuadas para a qualidade do ar permite
verificar que o empreendimento será responsável por um acréscimo, de magnitude muito
reduzida, nas concentrações de poluentes atmosféricos, associado ao acréscimo de
tráfego que será induzido pelo empreendimento nas principais vias de acesso. Os valores
das concentrações de poluentes obtidos junto dos recetores sensíveis considerados, tendo
em conta o pleno funcionamento do empreendimento, não ultrapassam os valores limite
estabelecidos legalmente.

Procedeu-se a uma estimativa das potenciais emissões de CO2 (o principal GEE). As
emissões de CO2 suscetíveis de serem originadas pelo Projeto no que se refere ao tráfego
induzido dependerão da atratividade do empreendimento e das viagens que o mesmo terá
capacidade de gerar, sendo as emissões tanto mais elevadas quanto maiores forem as
distâncias percorridas pelos veículos que acedem ao empreendimento. As emissões anuais
de CO2 estimadas para o projeto poderão vir a representar entre 6% e 20% das emissões
anuais do concelho de Silves (dados de 2015), consoante os cenários considerados.

O consumo de água no Conjunto Comercial poderá representar cerca de 3,13% do
consumo anual de água no município de Silves. As águas residuais produzidas serão
encaminhadas para a ETAR de Albufeira Poente para tratamento Estima-se que a
contribuição do presente projeto em termos de produção de águas residuais represente
cerca de 1,5% do caudal anual que pode afluir à ETAR, o que se considera não se considera
limitativo.

As

estimativas

de

produção

de

resíduos

sólidos

indiferenciados

no

empreendimento são da ordem das 2530 toneladas/ano, o que poderá representar cerca
de 10% da produção anual do município de Silves (dados de 2014). Embora esta
contribuição possa ser considerada significativa, o facto de estarem disponíveis soluções
para a gestão ambientalmente correta destes resíduos (com capacidade de tratamento
relevante) permitem minimizar este efeito.

Não se prevê que a qualidade das águas superficiais e subterrâneas venha a ser afetada
com o funcionamento do Empreendimento. As águas residuais são encaminhadas até à
ETAR de Albufeira Poente para tratamento. O consumo de água no empreendimento será
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proveniente da rede pública. De acordo com a análise efetuada no EIA não se afigura que
as águas de escorrência dos pavimentos possam ter influência relevante na qualidade da
água superficial e subterrânea. Refere-se, que no Posto de abastecimento se encontra
previsto um separador de hidrocarbonetos foi proposta a instalação de separadores de
hidrocarbonetos (que de acordo com a medida proposta no EIA, deve cumprir com os
valores estabelecidos na Norma Europeia EN 858-1:2002 para separadores de classe 1, isto é
valores de concentração de hidrocarbonetos inferiores a 5 mg/l à saída do separador).

O projeto prevê a construção de uma bacia de retenção junto ao limite nordeste do
empreendimento cujo funcionamento poderá implicar a exposição de parte dos taludes da
atual EN125 a situações de acumulação de águas, podendo potenciar eventuais situações
de instabilidade de taludes. Contudo, apenas se prevê que tal possa acontecer em
situações muito pontuais, em caso de precipitação excecional que implique a subida do
nível da água no interior da bacia de retenção, o que minimiza, por si, o impacte.

O impacte na paisagem da presença física do Conjunto Comercial, ou o modo como este
vai ser percecionada pelos observadores não é muito premente, uma vez que, a
escavação do terreno para implantação do empreendimento, numa plataforma mais
ampla a uma cota inferior, conduziu a que a cota da cobertura dos edifícios não se
sobreponha significativamente ao terreno adjacente (nem às cotas das moradias dispersas
existentes a poente) não alterando sequer o recorte da linha de horizonte. Assim, do ponto
de vista da perceção da paisagem, ou da leitura que cada observador faz da visualização
da mesma, a presença do Conjunto Comercial acarreta impactes visuais pouco expressivos.

Foram identificadas as atividades do projeto que poderão ter efeitos na população e saúde
pública não se tendo considerado a possibilidade de as mesmas poderem determinar
efeitos negativos relevantes na saúde pública. Salienta-se que determinados aspetos
específicos de funcionamento não se encontram, ainda, definidos em detalhe.

Para mitigar os principais impactes negativos identificados foram propostas medidas de
minimização, incluindo boas práticas a seguir e medidas de caráter mais estrutural, e
programas de monitorização para controlar os efeitos do Projeto sobre determinados fatores
ambientais. Julga-se que este conjunto de medidas/recomendações permitirá, não só,
melhorar o Projeto como contribuir para minimizar/controlar os seus impactes.
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MEDIDAS

DE

MINIMIZAÇÃO

E

MONITORIZAÇÃO

E

RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO DE EXECUÇÃO
9.1 F A S E

DE CONSTRUÇÃO

Foram propostas medidas de minimização aplicáveis à fase de construção

e de

exploração. As medidas propostas para a Fase de Construção, a serem integradas no
Caderno de Encargos da(s) Empreitada(s) de Construção, incluem genericamente:
Sintetizam-se seguidamente as principais medidas de minimização preconizadas para a fase
de construção do Conjunto Comercial Quintas do Rogel - Alcantarilha:


Acompanhamento da fase de obra:

-

Acompanhamento Ambiental: a ser executado de acordo com o Plano de
Acompanhamento Ambiental (PAA) a desenvolver, incluindo a generalidade das
medidas de minimização a considerar na fase de construção.

-

Acompanhamento Arqueológico das atividades afetação dos solos: desmatação,
decapagem, escavação.



Elaboração e Implementação de Planos:

-

Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) a implementar no âmbito do
Acompanhamento Ambiental que se propõe.

-

Plano de Acessos.

-

Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) para a gestão
dos resíduos de construção e demolição.

-

Plano de Emergência Ambiental

-

Plano de Comunicação das Obras.



Assegurar uma adequada localização dos estaleiros, a sua sinalização e vedação, e
uma correta gestão dos produtos tóxicos, efluentes, resíduos.



Medidas de minimização da afetação dos elementos patrimoniais



Adoção de procedimentos operacionais para controlar atividades suscetíveis de
causarem impactes sobre o ambiente nas zonas envolventes à obra.



Assegurar a reposição da situação anterior e/ou recuperação das áreas afetadas
pelas obras (reabilitação de caminhos e pavimentos de vias infraestruturas de
drenagem, etc), e pelos estaleiros (nas situações em que uma área previamente
ocupada por uma zona de estaleiro não se destine de imediato à construção de
estruturas edificadas e/ou outro uso).
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9.2 F A S E

DE EXPLORAÇÃO

As medidas previstas para a fase de exploração prendem-se com a promoção e incentivo
de boas práticas para manutenção dos espaços verdes, minimização de perdas de água
na rega, aumento da eficiência energéticas, etc.

9.3 F A S E

DE

DESATIVAÇÃO

As medidas previstas para a fase de desativação incluem:


Recomendações relacionadas com boas práticas a seguir para as atividades de
demolição e remoção dos resíduos de construção e demolição;



Realização de uma análise ambiental preliminar, de acordo com o enquadramento
legal que estiver então em vigor, para identificar os aspetos e os procedimentos a ter
em conta na desativação. Especialmente relevante pode ser a desativação do
Posto de Abastecimento de Combustível, que deverá ser realizada de forma a não
deixar no local quaisquer passivos ambientais que possam ter sido originados pela
atividade, a nível de eventual contaminação de solos e águas.

10 MONITORIZAÇÃO

Após a análise de impactes efetuada no âmbito do EIA do Conjunto Comercial Quintas do
Rogel – Alcantarilha, não se considerou a necessidade de propor plano de monitorização
para a fase de exploração. Refere-se, contudo, que são propostas medidas de
acompanhamento dos efeitos negativos do projeto na fase de construção e de exploração
(neste caso são também propostas medidas potenciadoras de impactes positivos) que se
espera, que no seu conjunto, permitam assegurar que a construção e o funcionamento do
empreendimento minimize os impactes.

Relativamente á questão do plano de monitorização justifica-se a opção tomada da
seguinte forma:


A análise dos impactes no ambiente sonoro na fase de exploração permitiu concluir
que os níveis sonoros previstos com projeto não ultrapassam os valores limite de
exposição estabelecidos no RGR. Em relação a um dos recetores (R1) verifica-se
mesmo que o empreendimento terá um impacte positivo no período noturno, já que
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o edifício principal funciona como barreira protegendo o recetor do ruído gerado
pelo tráfego que circula na EN125 e, uma vez que o empreendimento não funciona
no período noturno, verifica-se uma diminuição do valor do indicador Ln na situação
com empreendimento.


A análise dos impactes do projeto na qualidade do ar durante a fase de exploração
levam a considerar que o empreendimento será responsável por um acréscimo, de
magnitude muito reduzida, nas concentrações de poluentes atmosféricos. Os valores
das concentrações de poluentes obtidos junto dos recetores sensíveis considerados,
tendo em conta o pleno funcionamento do empreendimento, não ultrapassam os
valores limite estabelecidos legalmente.



Relativamente às questões mais diretamente relacionadas com a qualidade da
água durante a fase de exploração:
-

O consumo de água no Conjunto Comercial será feito a partir da rede pública e
não haverá qualquer reservatório de armazenamento no local.

-

As águas residuais produzidas serão encaminhadas para a ETAR de Albufeira
Poente para tratamento terciário, assegurando-se um destino final adequado em
sítio dedicado.

-

A estimativa da carga poluente suscetível de ser emitida pelo empreendimento
indica que os valores obtidos se encontram, maioritariamente, em cumprimento
dos limites legais em vigor, não havendo lugar a impactes relevantes.

-

Não existem captações de água subterrânea para consumo humano nas
proximidades

do

empreendimento.

As

captações

existentes

captam

a

profundidades elevadas (acima dos 20m) que não serão afetadas por qualquer
carga poluente que pudesse ser originada no empreendimento.
-

No

Posto

de

abastecimento

encontra-se

previsto

um

separador

de

hidrocarbonetos (no EIA refere-se que o separador deve cumprir com os valores
estabelecidos na Norma Europeia EN 858-1:2002 para separadores de classe 1,
isto é valores de concentração de hidrocarbonetos inferiores a 5 mg/l à saída do
separador).
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