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1. INTRODUÇÃO
Na sequência da análise técnica da documentação elaborada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental,
a autoridade de AIA (CCDRA), no domínio de ambiente do regime de avaliação de impacte ambiental,
solicitou, através da Informação NºI00190-201901-INF-AMB do Proc. Nº 21.01.00002.2017, datada de
22/01/2019, elementos adicionais, em conformidade com as disposições do n.º 9 do Artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
O presente documento constitui, assim, o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do
Empreendimento de Turismo em Espaço Rural (TER) – Quinta da Rocha, Mexilhoeira Grande, Portimão,
em Fase de Estudo Prévio, onde se apresentam todos os esclarecimentos e elementos adicionais
solicitados.
Em anexo, apresentam-se os elementos gráficos, bem como outros documentos que suportam e
complementam as considerações técnicas.

2. ELEMENTOS ADICIONAIS
As questões levantadas são transcritas para o presente documento, seguindo-se o respetivo
esclarecimento.

1. Análise detalhada da proposta de ocupação agrícola e florestal face à distribuição
de habitats e espécies, em particular da flora, identificadas e cartografadas no EIA,
incluindo cartografia que permita avaliar a ocupação agroflorestal pretendida face
aos habitats e espécies identificadas.

A proposta de ocupação agrícola e florestal foi condicionada à manutenção dos espaços onde estão
espécies protegidas (Linaria algarviana e Thymus camphoratus), e o habitat 5330 - Matos
termomediterrânicos pré-desérticos, e à sua expansão, mantendo os terrenos adjacentes sem
intervenção.
A área de intervenção do Projeto exclui as zonas húmidas da Quinta da Rocha, isto é, as áreas
usualmente chamadas Sapais, bem como as referidas anteriormente, a manter.
Na figura seguinte estão representadas as ocupações agrícolas e florestais propostas e a localização das
espécies da flora identificadas.
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Figura 1 – Planta com a localização das intervenções agrícolas e florestais propostas e a espécies da flora
identificadas.

Na figura seguinte, estão representadas as ocupações agrícolas e florestais propostas e a localização de
Habitats classificados.
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Figura 2 – Planta com a localização das intervenções agrícolas e florestais propostas e a localização de
Habitats classificados.

Em anexo, são apresentadas as figuras sob a forma de cartografia (desenhos Anexo 3.1 a 3.3), com a
representação dos valores protegidos no âmbito dos anexos I e II da Diretiva Habitats e habitats e
espécies, respetivamente, sobreposta à ocupação agroflorestal proposta. Verifica-se que, como foi
referido no Relatório Síntese do EIA, o projeto foi desenvolvido por forma a não afetar valores protegidos.

2. Identificação e caracterização das áreas a ocupar com as zonas de
estacionamento necessárias.
Em termos de pavimentos, para as diversas ligações viárias, que serão maioritariamente, o acesso
principal ao hotel e a cada uma das casas de campo, será aplicada uma solução com carácter natural, de
modo a integrar melhor na paisagem. Propõe-se o saibro estabilizado cuja necessidade de manutenção é
baixa, reduz poeiras, preserva o aspeto natural e integra-se na paisagem envolvente.
No que respeita ao estacionamento, propõe-se uma área de estacionamento de 12 lugares de
estacionamento para ligeiros de passageiros (1 lugar por cada 2 camas do estabelecimento hoteleiro na
modalidade de hotel rural).
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No que respeita ao estacionamento das Casas de Campo, prevê-se que ele tenha lugar na estrutura
viária de acesso a cada unidade, a localizar no interior do respetivo logradouro, como se pode observar
na cartografia do Anexo 3 – desenho anexo 3.4.
Salienta-se que estas áreas para estacionamento, não consistem na construção de parques de
estacionamento, mas apenas de localizações indicativas de parqueamento de viaturas, visando ordenar
esta componente do acesso rodoviário.

3. Apresentação da planta de localização de órgãos de infiltração final no solo da
ETAR compacta, prevista numa das opções do sistema de tratamento de águas
residuais
Em anexo, é apresentada a planta de localização da ETAR compacta e a tubagem que permite o
transporte do efluente tratado para o Poço existente P1 – Cfr. Anexo 3 - desenho anexo 3.5
A diferença de cotas entre estes dois pontos é favorável a que se faça a ligação gravítica entre a ETAR
compacta e o poço. A partir deste poço a água será reutilizada para a rega e garante ainda o
abastecimento aos pontos de água não potável do Hotel.
.

4. Disponibilizar as Shapefiles, nomeadamente as referentes à cartografia de habitats
e espécies, localização do projeto e componentes associadas ao projeto, de modo
a facilitar a análise por parte do ICNF
Os ficheiros com os Shapefile solicitados serão colocados na plataforma informática SILIAMB,
conjuntamente com o presente documento.

5. Apresentação da análise do “Sistema litoral do PROTAL” – Resolução do
Concelho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de Agosto – no ponto “5.13.2.
Instrumentos de Gestão Territorial; Âmbito Regional; Plano Regional de
Ordenamento do Território do Algarve”, que está omisso no EIA.
É apresentada uma caraterização do Sistema Litoral e a sua relação com o projeto em estudo.
O Sistema do Litoral está definido no PROT-Algarve e tem como objetivo “salvaguardar as áreas
costeiras mais sensíveis, prevenir situações de risco e conter a urbanização massiva da faixa costeira
sul” (ponto 1.1 - Sustentabilidade Ambiental, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3
de Agosto). Distingue-se a Zona Marítima de Proteção e a Faixa Costeira. A faixa costeira está dividida
em três zonas:


Margem, até 50 metros a partir da linha de máxima praia-mar de águas vivas equinociais



Zona Terrestre de Proteção, entre a margem e 500 metros para o interior;
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Retaguarda da Zona Terrestre de Proteção, entre 500 metros e 2000 metros.

A Quinta da Rocha integra parcialmente esta área a Retaguarda da Zona Terrestre de Proteção. Inserese no Sub-sistema Litoral, que compreende o território entre Lagos e Tavira.
A área de estudo insere-se na Zona Marítima de Proteção (Águas Marítimas interiores e seus Leitos
(correspondente à Ria de Alvor)) e na Faixa Costeira (quase toda a propriedade). Nesta última, insere-se
na Retaguarda da Zona Terrestre de Proteção, entre 500 e 2000 metros.

Figura 3 – Enquadramento no Sistema Litoral do PROT Algarve.
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De acordo com o Modelo Territorial do PROTAL (Figura 4), a área de estudo insere-se em Áreas de
Requalificação – Faixa Costeira e o limite norte é também abrangido por Retaguarda da Faixa
Costeira.

Figura 4 – Enquadramento no Modelo Territorial do PROT Algarve.
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O projeto ajusta-se, sem qualquer condicionante, às disposições relativas a esta faixa do litoral algarvio,
definidas no âmbito do Sistema do Litoral, devido ao seu carácter de recuperação do edificado. No seu
ponto 3.3.5 (Recuperação e Ampliação de Construções Existentes) a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 102/2007 dispõe (sublinhado nosso):
“Tendo por objectivo garantir a recuperação do património edificado em solo rural, a melhoria das
condições de segurança e de salubridade do edificado habitacional legalmente existente, e criar
condições para a exploração turística das áreas rurais, podem, sem prejuízo dos regimes
específicos aplicáveis, designadamente o da Faixa Costeira, ser genericamente permitidas obras
de recuperação e de ampliação de construções existentes para os seguintes fins: habitacionais, de
interesse público (museu, centro de exposições, centro de interpretação, etc.), Turismo em Espaço
Rural (TER) e Turismo da Natureza, (…) sem prejuízo da aplicação das condicionantes legais em
vigor.”
Relembra-se que este projeto consiste na recuperação do edificado no âmbito de um projeto de turismo
em espaço rural.
Já no seu ponto 3.4 (Litoral), o mesmo diploma legal estabelece a Faixa Costeira, com objetivos de
requalificação e valorização, critérios de ordenamento específico, a consagrar nos planos diretores
municipais, entre os quais se salientam aqueles que incidem sobre a faixa dos 500 aos 2000 m, onde a
Quinta da Rocha parcialmente se situa (sublinhado nosso):
“c) Na faixa entre 500 e 2000 metros, as novas ocupações fora dos perímetros urbanos de
aglomerados tradicionais, isto é, de génese não turística, ficam condicionadas ao regime de
edificabilidade dos EOT descrito no ponto 3.2.2 do presente Capítulo ou a novos NDT nas
condições descritas no ponto 2.3.3 (Núcleos de Desenvolvimento Turístico).”
O projeto é compatível com esta condicionante, porque a sua génese é turística, e porque não se trata de
uma nova ocupação, mas apenas da recuperação de áreas já ocupadas por edificações. Acresce que
analisando o ponto 3.2.2 (Espaços de Ocupação Turística), que não se aplica ao caso em estudo, dado
que o projeto consiste numa ocupação de génese turística, verifica-se que o projecto ainda seria
compatível por vários motivos. Este ponto estabelece que (citamos o ponto 3.2.2):
1. “Em sede de revisão de PDM devem ser delimitados Espaços de Ocupação Turística
(EOT), fora dos perímetros urbanos (…)”;
2. “ (…) A delimitação destes espaços destina-se a promover a respectiva
requalificação/qualificação urbanística através de intervenções de planeamento, acções
de recuperação e demolição/substituição do edificado”, sendo que o projeto concretiza a
opção de recuperação do edificado;
3. “Na Faixa Costeira entre os 500 e 2000 metros: atento o princípio de economia do
território, particularmente face à verificação de que as áreas efectivamente disponíveis
para afectação ao Turismo são diminutas (cfr. Volume II, anexo I) admitem-se
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exclusivamente hotéis e aldeamentos turísticos, de 4 e 5 estrelas, afectos ao turismo, e
pousadas”, tipologia que se enquadra no projeto.
Ainda no ponto 3.4 (Litoral), a alínea d), assume como objetivo das ações de ordenamento municipal, no
âmbito da revisão dos planos diretores municipais, a reestruturação e qualificação das áreas atualmente
ocupadas da faixa costeira, objetivo que é concretizado pelo projeto, uma vez que consiste na
recuperação do edificado atualmente muito degradado.
Para além destes aspetos, o PROT indica que os planos municipais de ordenamento do território devem
ainda, em todo o litoral, conter medidas destinadas a (citamos): “Promover a reconversão urbanística
de áreas degradadas, em processo de degradação, sobreocupadas e com usos desadequados, bem
como dos respetivos espaços exteriores e espaços públicos”, orientação que também é concretizada pelo
projeto, não no âmbito da alteração do PDM, mas da sua implementação no terreno.
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3. ANEXOS


Planta de Intervenções Agrícola e Florestais e Espécies da Flora Identificadas (Escala
1:5000) – Desenho Anexo 3.1



Planta de Intervenções Agrícola e Florestais e Habitats classificados (Escala 1:5000) –
Desenho Anexo 3.2



Planta de Intervenções Agrícola e Florestais e Espécies da Flora Identificadas e Habitats
classificados (Escala 1:5000) – Desenho Anexo 3.3



Planta de Implantação com localização de estacionamento e logradouro (Escala 1:5000)
– Desenho Anexo 3.4



Planta de localização de órgãos de infiltração final no solo da ETAR compacta (Escala
1:5000) Desenho Anexo 3.5
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