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1 INTRODUÇÃO
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E FASE DE DESENVOLVIMENTO
O presente documento constitui o Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) designado
por “Empreendimento de Turismo em Espaço Rural (empreendimento TER) – Quinta da Rocha”, nos
termos previstos pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014,
de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e pelo
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (adiante designado por DL 152-B/2017), que estabelece o
Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).
Este Estudo de Impacte Ambiental foi precedido de uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA), como é
explicado em capítulo próprio. Ainda que o projeto esteja legalmente sujeito a procedimento de AIA, a
decisão de o sujeitar a avaliação numa fase tão precoce foi tomada pelo proponente, e justifica-se pela
necessidade de integrar no desenvolvimento do Projeto as recomendações e condicionantes oriundas da
avaliação ambiental.
O projeto em análise (empreendimento TER) insere-se totalmente em Sítio de Interesse para a
Conservação (SIC) denominado por Ria de Alvor (PTCON0058), sendo simultaneamente Sítio Ramsar. O
sítio ocupa cerca de 1454 ha, dos quais 760 ha são áreas húmidas.
Uma das características mais relevantes deste empreendimento consiste em não prever a construção de
novos edifícios, limitando-se à reconstrução e adaptação do edificado existente. As edificações estão
dispersas pela propriedade, agrupadas em cerca de 10 núcleos, num total de 18 edificações, com uma
área bruta de construção de 3.238 m². O projeto não prevê a ampliação das áreas construídas, mas a
recuperação e utilização das edificações pré-existentes.
Assim, o empreendimento TER prevê o desenvolvimento de tipologias de Turismo em Espaço Rural (TER),
uma unidade de Hotel Rural, com 12 quartos, e 9 unidades de Casas de Campo, aproveitando
exclusivamente o edificado já existente que se pretende reconstruir, com a criação de um número total de
64 camas.
A Quinta da Rocha tem cerca de 200 hectares e localiza-se a sul da localidade da Mexilhoeira Grande, na
freguesia da Mexilhoeira Grande, no concelho de Portimão, abrangendo parte da península da ria de Alvor,
entre o rio Alvor e a ribeira de Odiáxere, e corresponde predominantemente a uma unidade agropecuária,
dominada por terrenos agrícolas. A área abrangida pelo projeto não abrange a totalidade da Quinta da
Rocha, mas apenas os terrenos de cota mais elevada.
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O Projeto do Empreendimento de Turismo em Espaço Rural (empreendimento TER) – Quinta da Rocha,
adiante designado por Empreendimento TER encontra-se em fase de Estudo Prévio, correspondendo a
um Pedido de Informação Prévia (PIP).

1.2 ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA
O Decreto-Lei que atualmente orienta os procedimentos de AIA é o DL 152-B/2017, no entanto, ele não se
aplica ao presente procedimento de AIA. Este facto decorre do n.º 1 do Artigo 6.º (Regime transitório) do
DL 152-B/2017, que explicita:
“O presente decreto- lei não se aplica aos procedimentos de avaliação de impacte ambiental
(AIA) cuja tramitação se tenha iniciado junto da autoridade de AIA ou da entidade licenciadora ou
competente para a autorização do projeto antes da sua entrada em vigor, mesmo que se
encontrem nas fases de apreciação prévia, de definição do âmbito do EIA ou de avaliação e de
verificação da conformidade ambiental do projeto de execução”.
O DL n.º 152-B/2017 entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018 (Artigo 9.º), data em que a Proposta de
Definição de Âmbito (PDA) já se encontrava em apreciação, pois foi submetida no dia 15 de dezembro de
2017.
O Projeto enquadra-se no procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos termos do parágrafo
i) da alínea b) do n.º 3, do artigo 1.º do DL 151-B/2013, por se tratar de um projeto turístico abrangido pelos
limites fixados na tipologia de “Estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos
turísticos, conjuntos turísticos e hotéis rurais, quando localizados fora de zonas urbanas, e projetos
associados”, apresentado no Ponto 12, alínea c), do Anexo II deste diploma legal.
A necessidade de incluir na avaliação de impactes os “projetos associados” é uma prática inerente à
natureza e objetivo da Avaliação de Impactes Ambientais, uma vez que os impactes ambientais de um
projeto não decorrem apenas do projeto-base, mas de todas as consequências que ele despoleta,
incluindo, naturalmente, os projetos associados. Por este motivo, os valores discriminados neste anexo
devem considerar todas as componentes sujeitas a avaliação de impactes, incluindo os “projetos
associados”.
O presente EIA analisa um empreendimento em espaço rural que inclui um Hotel Rural, a reconstituição de
uma paisagem agrícola e florestal (Paisagem Alimentar) e 9 Casas de Campo, que consubstanciam, entre
si, projetos associados.
Por último, o anexo II do Decreto-Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro (assim como o Decreto-Lei n.º 152B/2017) estabelece que, em áreas sensíveis, a AIA é obrigatória nos seguintes casos (sublinhado
nosso): “Hotéis, hotéis-apartamentos, hotéis rurais e apartamentos turísticos: ≥ 50 camas”. Por si só,
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o Hotel Rural ou cada uma das Casas de Campo, não preenchem este pressuposto, mas em conjunto
enquanto projetos associados, o número de 50 camas é ultrapassado, totalizando 64 camas.

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE, DA ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE
DE AIA
O Proponente do Estudo Prévio do Empreendimento de Turismo em Espaço Rural (empreendimento TER)
é a Water View, S.A., com sede no Largo Duque Cadaval, N.º 17, 1. J - 1200-160 Lisboa, pessoa coletiva
número 511124244. A Water View é proprietária da Quinta da Rocha, onde o projeto se irá desenvolver.
A entidade licenciadora do Estudo Prévio do Empreendimento de Turismo em Espaço Rural
(empreendimento TER) é a Câmara Municipal de Portimão (CMP) e nos termos da alínea b), do n.º 1 do
Art.º 8.º do DL 151-B/2013, na sua redação atual, a autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve).

1.4 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DA ELABORAÇÃO DO EIA
O presente EIA é da responsabilidade técnica da empresa Outras Paisagens - Projetos de
Arquitectura Paisagista, Unipessoal Lda. com sede social em Rua Dr. António Martins, Nº 39, R/C, 1070092 Lisboa e contacto telefónico 21 363 12 57.
O EIA foi desenvolvido pela equipa técnica indicada no Quadro 1 e o respetivo período de elaboração
decorreu entre março de 2018 e outubro de 2018.
Para a elaboração do EIA a equipa teve como base a informação referente aos seguintes estudos:
 Obras de Edificação de Empreendimento em Espaço Rural, Quinta da Rocha, Portimão – Memória
Descritiva, novembro 2017 e junho 2018 (PIP);
 Estudo de Viabilidade Económico-Financeira do Empreendimento TER Quinta da Rocha, setembro
2018;
 Colaboração no Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento da Quinta da Rocha, em Alvor Zonas de potencial inundação, julho 2018.
Quadro 1 – Equipa Técnica Responsável pelo EIA.
Técnico

Função/Especialidade a assegurar
Coordenação Geral

Susana Morais

Descritor Paisagem
Descritor Socioeconomia, incluindo as
questões relacionadas com a Saúde Humana

Qualificação Profissional
Licenciada em Arquitetura Paisagista (ISA).
Mestre em Environmental Planning and Landscape
Architecture (LAEP) (Univ. California – Berkley,
USA).
Sócia da APAP.
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Técnico

Função/Especialidade a assegurar

Qualificação Profissional

Coordenação Geral
Descritor Solos e Uso do Solo
João Paulo Fonseca

Descritor Fauna, Flora e Biodiversidade
Descritor Clima, incluindo as
inerentes às Alterações Climáticas

Andreia Barata

questões

Descritor Recursos Hídricos – Risco de
Inundação
Descritor Recursos Hídricos incluindo as
questões relacionadas com as Alterações
Climáticas e Saúde Humana

Cristina Santos

Licenciado em Recursos Faunísticos e Ambiente
(FCUL).
Doutorado em Biologia (ISA).

Descritor Qualidade do Ar, incluindo as
questões relacionadas com as Alterações
Climáticas e Saúde Humana

Licenciatura em Ciência Geofísicas FC de Lisboa.
Pós-graduação em ecologia, modelação e gestão
de recursos marinhos (IST / FCT UNL).

Licenciada em Ciências de Engenharia –
Engenharia do Ambiente (Bolonha-IST).
Mestre em Engenharia do Ambiente (Bolonha-IST).
Técnica Superior de Segurança no Trabalho – Nível
VI.
Membro Efetivo da Ordem dos Engenheiros.

Descritor Resíduos
Descritor Geologia e Geomorfologia
Beatriz Pinho
Descritor Ordenamento do Território

Vitor Rosão
Descritor Ambiente Sonoro

Licenciado em Física Tecnológica.
Mestre em Engenharia Física.
Doutor em Acústica Ambiental.
Membro da Ordem dos Engenheiros nº 73727
Licenciado em Engenharia do Ambiente.
Técnico de Medições do Laboratório Sonometria.

Rui Leonardo
Descritor Paisagem
Maria João Maurício
Cartografia

Pedro Costa Ventura

Licenciada e a terminar o Mestrado em Engenharia
do Ambiente (Bolonha-IST).

Descritor Património Cultural

Licenciada em Arquitetura Paisagista (ISA).
Diplomada em Estudos Avançados - Território,
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FCT).
Licenciatura em Arqueologia (Universidade Nova
FCSH).
Mestrado em História do Sec. XX (Universidade
Nova FCSH).

1.5 REFERÊNCIA A EVENTUAIS ANTECEDENTES DO EIA
Foi apresentada Proposta de Definição de Âmbito (PDA), no dia 15 de dezembro de 2017, cuja decisão
sobre a Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental foi emitida em 31 de janeiro de 2018 (Anexo
1, do Volume III - Anexos). Esta última refere que a PDA, cumpre, na generalidade, as normas técnicas
relativas à estrutura, metodologia e conteúdo de Estudo de Impacte Ambiental (EIA), e recomenda que o
EIA integre os resultados da apreciação desenvolvida pela Comissão de Avaliação (CA), corrigindo e
colmatando os aspetos por esta identificados.
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1.6 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DO EIA
1.6.1 Metodologia geral do EIA
O presente EIA tem por objetivo a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais do
projeto em análise, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou
compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da sua execução e respetiva
pós avaliação.
As metodologias e a estrutura do presente EIA foram desenvolvidas em conformidade com a legislação em
vigor, bem como tendo por base procedimentos, normas, boas práticas, em termos de AIA, nomeadamente:
 Os conteúdos mínimos do EIA, apresentados no Anexo V, a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º e o
n.º 2 do artigo 14.º do DL 151-B/2013, bem como o exposto no Anexo V do DL 152-B/2017, em
concordância com os aspetos solicitados no Parecer da CA, à PDA realizada, nomeadamente
“aspetos dos fatores suscetíveis de serem significativamente afetados pelo projeto, como a
população e saúde humana e as alterações climáticas, assim como dos eventuais efeitos
significativos do projeto no ambiente, resultantes dos riscos do projeto para a saúde humana,
impacte do projeto sobre o clima e da vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas”;
 As normas definidas na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro;
 “Guia para atuação para a atuação das Entidades Acreditadas” - Guia AIA (janeiro de 2013), bem
como “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA” e “Medidas de Minimização Gerais da Fase
de Construção” elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e disponibilizado na
respetiva página da internet1;;
 “Critérios de Boa Prática para o RNT” - Versão Final (29 julho de 2008), elaborado pela Associação
Portuguesa de Avaliação de Impactes (APAI).
Na elaboração do EIA, a informação recebida das entidades contactadas e da equipa projetista foi tratada
recorrendo a um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e AutoCad, o que permitiu sua análise e
avaliação, bem como o desenvolvimento de cartografia associada aos descritores ambientais e ao projeto
(Volume IV – Peças Desenhadas) que serviram de apoio à análise das diferentes componentes
ambientais do EIA.
Em termos gerais, a metodologia do EIA inclui as seguintes fases:
 Análise das características do Projeto em fase de Estudo Prévio;
 Delimitação da área de estudo e da área de intervenção a partir da análise quer das características
do Projeto, quer das características do ambiente. A propriedade ocupa cerca de 200 hectares,
abrangendo parte da península da ria de Alvor, entre o rio Alvor e a ribeira de Odiáxere, e
1

http://www.apambiente.pt/
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corresponde predominantemente a uma unidade agropecuária, dominada por terrenos agrícolas e
zonas de pasto, atualmente desativadas. As edificações estão dispersas pela propriedade,
agrupadas em cerca de 10 núcleos, num total de 18 edificações, algumas das quais em ruínas, com
uma área bruta de construção de 3.238 m².
Assim, a área de estudo no presente EIA corresponde à Quinta da Rocha (200 hectares), que
integra a área de intervenção do projeto constituído por uma unidade de Hotel Rural e nove
unidades de Casas de Campo, bem como os respetivos projetos associados, que dizem respeito às
infraestruturas técnicas necessárias e projeto de intervenção agrícola e florestal (Figura 1).

Figura 1 – Localização da área de estudo e área de intervenção do projeto, incluindo projetos associados.

Com o intuito de realizar uma caraterização integrada e coerente considerou-se, sempre que necessário,
alargar a área de estudo a uma escala de análise mais abrangente, tendo sido determinada de acordo com
especificidades técnicas dos descritores ambientais considerados.
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 Recolha de dados e informação recorrendo:
- a organismos da administração central, regional e local ou outros;
- in situ, através de trabalhos de campo, o qual integrou diversas saídas de campo com os
elementos da equipa técnica do EIA e a equipa projetista;
- Identificação de áreas e aspetos ambientais críticos.
 Caracterização da situação atual do ambiente na área de estudo e área de intervenção do
Projeto para os fatores ambientais selecionados a partir de dados e informações obtidas,
bibliografia consultada e do trabalho de campo.
 Identificação, previsão e avaliação de impactes associados ao Projeto sobre o ambiente descrito,
em função dos critérios e respetiva classificação que se apresenta no Quadro 2.
Quadro 2 – Critérios e Classificação dos Impactes Ambientais.
Critério
Natureza
Tipo
Área de Influência

Probabilidade de Ocorrência
Início
Reversibilidade
Desfasamento no Tempo

Magnitude

Significância

Classificação
Positivos
Negativos
Nulo
Diretos
Indiretos
Locais
Regionais
Nacionais
Transfronteiriço
Certo
Provável
Improvável
Fase de Construção
Fase de Exploração/Operação
Reversíveis
Irreversíveis
Imediatos
Médio prazo (até cinco anos)
Longo prazo (mais de cinco anos)
Muito Reduzida
Reduzida
Moderada
Elevada
Muito Elevada
Nulo ou inexistente
Muito pouco significativo
Pouco significativo
Significativo
Muito significativo
Significância extrema

Após a classificação dos impactes será atribuído um grau de significância aos impactes ambientais
induzidos pelo Projeto. A atribuição do grau de significância – Nulos ou inexistentes; Pouco
significativo, Significativo e Muito significativo – de cada um dos impactes terá em conta o resultado da
classificação atribuída nos diversos critérios apresentados, mas também a sensibilidade da equipa do EIA
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para as consequências desse impacte num contexto global. Assim, poderão verificar-se impactes com
classificações semelhantes nos diversos critérios, mas com resultados globais distintos em termos dos
respetivos níveis de significância.
 Proposta de medidas de minimização ou mitigação visando atenuar e/ou anular os impactes
negativos significativos e potencializar os impactes positivos para o ambiente, serão apresentadas
as medidas de minimização, valorização ou compensação, caso aplicável, para os impactes
resultantes da implantação do Projeto;
 Análise dos principais efeitos provocados sobre o ambiente, no que respeita a impactes
cumulativos e impactes residuais;
 Definição do(s) programa(s) de monitorização.

1.6.2 Estrutura do EIA
O presente EIA é composto pelos seguintes Volumes:
 .. Volume I - Relatório Síntese (RS), que inclui toda a informação relevante sobre o projeto, efetuandose uma caracterização completa, a descrição dos seus objetivos e justificação; caracterização do
ambiente afetado, dos impactes ambientais associados, das medidas de minimização propostas, do
plano de monitorização e todos os elementos considerados relevantes para a compreensão da
avaliação de impactes.
O RS está estruturado nas seguintes seções:
Capítulo 1 – Introdução: Este capítulo corresponde à identificação do Projeto, do proponente, da
entidade licenciadora e autoridade de AIA, bem como da equipa responsável pela sua elaboração.
Neste capítulo são, igualmente, apresentados o enquadramento legal e a metodologia adotada no
presente EIA.
Capítulo 2 – Antecedentes do Projeto: São referidos os antecedentes do EIA.
Capítulo 3 – Objetivos e Justificação do Projeto: São descritos os objetivos, bem como a justificação
do Projeto.
Capítulo 4 – Enquadramento e Descrição do Projeto: Neste capítulo é feito um enquadramento geral
do Projeto ao nível da divisão administrativa do território, das áreas sensíveis da região, dos diversos
planos de ordenamento em vigor e das condicionantes e restrições de utilidade pública identificadas na
área de inserção do mesmo.
É realizada uma caracterização geral do Projeto, começando por apresentar a localização, o conceito, a
área de intervenção e a solução urbana proposta subjacentes ao desenvolvimento do Projeto.
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É, igualmente, referido o investimento financeiro e apresentada a programação temporal estimada para
o desenvolvimento do Projeto e respetivo faseamento construtivo.
Complementarmente é apresentada uma caracterização sintética, dos resíduos e emissões gasosas,
efluentes líquidos e efluentes gerados, assim como uma avaliação das ações geradoras de impactes
ambientais associadas às diferentes fases do Projeto.
Capítulo 5 – Caracterização da Situação Atual do Ambiente: Neste capítulo é apresentada uma
caracterização da situação atualmente existente na área de estudo do Projeto. A caracterização foi
elaborada ao nível regional e a um nível mais local. Contudo, a escala de análise foi adaptada à
componente ambiental em estudo, de acordo com as suas características específicas, bem como em
concordância com a PDA realizada e o respetivo Parecer da CA. Foram caracterizadas as seguintes
componentes ambientais:
- Clima, incluindo as questões inerentes às alterações climáticas;
- Geologia e Geomorfologia;
- Solos e Uso do Solo;
- Recursos Hídricos, incluindo as questões relacionadas com as alterações climáticas e saúde
humana;
- Fauna, Flora e Biodiversidade;
- Paisagem;
- Ambiente Sonoro;
- Qualidade do Ar, incluindo as questões relacionadas com as alterações climáticas e saúde
humana;
- Resíduos;
- Ordenamento do Território e Condicionantes;
- Património Cultural;
- Socio economia, incluindo as questões relacionadas com a saúde humana.
Capítulo 6 – Evolução Previsível da Área na Ausência do Projeto
Considerando a hipótese do Projeto não se concretizar, é realizada uma avaliação da evolução das
componentes ambientais anteriormente mencionadas, na sua ausência.
Capítulo 7 – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais
Para cada uma das componentes ambientais consideradas, será elaborada uma avaliação dos
impactes associados às fases de construção e exploração do Projeto. Note-se que a avaliação a
realizar será qualitativa e sempre que possível quantitativa. Sempre que se justifique, a identificação,
previsão e avaliação de impacte é desenvolvida, em cada componente ambiental, de acordo com a
metodologia específica estabelecida e respetiva fundamentação técnico-científica, sendo a mesma
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referida no início do respetivo subcapítulo. São ainda analisados os principais efeitos provocados pelo
ambiente, no que respeita a impactes cumulativos.
Capítulo 8 – Medidas de Minimização e de Compensação
Considerando os impactes identificados e o seu grau de significância são, neste capítulo, propostas as
medidas de mitigação consideradas como necessárias para a minimização dos impactes negativos e
para a potenciação dos impactes positivos.
Capítulo 9 – Lacunas Técnicas ou de Conhecimento
São identificadas as principais lacunas de informação sendo referido de que forma é que estas lacunas
podem interferir com o desempenho do EIA elaborado.
Capítulo 10 - Plano de Monitorização do Projeto
Nos casos em que se justifica, apresenta-se um Plano de Monitorização direcionado para os descritores
mais críticos e/ou para a aferição da eficácia das medidas de minimização.
Capítulo 11 – Conclusões
Este capítulo pretende sumarizar os principais aspetos evidenciados ao longo do EIA, destacando as
questões mais importantes e pertinentes;
Capítulo 12 - Bibliografia
Listagem de todos os documentos bibliográficos consultados no âmbito do desenvolvimento do
presente EIA, referindo bibliografia geral e bibliografia específica.
 .. Volume II - Resumo Não Técnico (RNT), onde são apresentados de forma resumida e em linguagem
simples e acessível ao público em geral, os principais aspetos abordados no EIA.
A estrutura genérica de RNT é a que se apresenta de seguida:
- Introdução;
- Proponente e entidade licenciadora;
- Antecedentes do projeto;
- Descrição dos antecedentes do EIA;
- Descrição dos antecedentes do projeto;
- Objetivos e justificação do projeto;
- Descrição do projeto;
- Componentes ambientais analisadas;
- Evolução da área na ausência do projeto; Medidas de minimização de impactes negativos
potenciação de impactes positivos;
- Plano de monitorização;
- Conclusões.
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 .. Volume III - Anexos: incluem os elementos que justificam as afirmações constantes no Relatório
Síntese, mas que não são indispensáveis para a sua perceção.
 .. Volume IV - Peças Desenhadas: este volume reúne as cartas produzidas, as quais são apresentadas
a diversas escalas (1:25 000, 1:15 000, 1:10 000 e 1:5000).

1.6.3 Entidades consultadas
Simultaneamente com a submissão da PDA, foi realizada uma consulta prévia às seguintes entidades, na
mesma data, cujos ofícios de resposta são apresentados no Anexo 2 (Volume II – Anexos):
 CCDR-Algarve;
 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
 Entidade Regional da Reserva Agricultura Nacional do Algarve (ER-RAN Algarve);
 Turismo de Portugal.
Também no âmbito da PDA (Anexo 1, do Volume III - Anexos) foram rececionados os pareceres das
seguintes entidades externas:
 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPALG);
 Turismo de Portugal.
Foi submetido o PIP à CMP, no mês de junho do corrente ano (Anexo 3, do Volume III - Anexos).
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2 ANTECEDENTES
2.1 DESCRIÇÃO DOS ANTECEDENTES DO EIA
Este EIA foi precedido de uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA). Ainda que o projeto esteja
legalmente sujeito a procedimento de AIA, a decisão de o sujeitar a avaliação numa fase tão precoce foi
tomada pelo proponente, e justifica-se pela necessidade de integrar no desenvolvimento do Projeto as
recomendações e condicionantes oriundas da avaliação ambiental.
O Empreendimento de TER insere-se totalmente em SIC, denominado por Ria de Alvor (PTCON0058),
sendo simultaneamente Sítio Ramsar.
O Empreendimento TER tem como pressuposto a reconstrução das preexistências sitas na Quinta da
Rocha, de muito baixa densidade, com um total de 64 camas, distribuídas por uma área de 200 hectares,
bem como a realização e recuperação das caminhos/ ligações viárias indispensáveis. Será expetável que
os principais impactes associados ao projeto se concentrem na fase de construção, decorrendo das ações
necessárias à recuperação e adaptação dos edifícios.
Em fase de exploração, os principais impactes decorrem do acréscimo de pressão humana resultante da
presença de turistas e de pessoal adstrito ao funcionamento do Empreendimento de TER.
Como referido, o aspeto mais relevante consiste no facto de o projeto se encontrar numa área integrada na
Rede Natura 2000, e por este motivo a avaliação dos potenciais impactes do projeto nos descritores de
fauna, flora e vegetação assumem especial relevo.
Atendendo às características do projeto, em termos de dimensão, localização e intervenções previstas,
consideram-se particularmente relevantes para a análise a efetuar no EIA, os seguintes impactes
distribuídos por três grupos de classificação:
 Fatores muito importantes: Sistemas Ecológicos, Ordenamento do Território e Condicionantes;
 Fatores importantes: Ambiente Sonoro, Património Cultural, Gestão de Resíduos, Socio economia,
Paisagem e Recursos Hídricos;
 Fatores pouco importantes: Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, Capacidade de Uso do Solo,
Ocupação Atual do Solo, Qualidade do Ar.
No que respeita aos impactes cumulativos prevê-se a potenciação dos efeitos positivos no projeto em
resultado da interação com outros equipamentos turísticos do Barlavento algarvio, em particular aqueles
que se localizam nas proximidades da Ria de Alvor.
Foi emitida a Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em 31 de janeiro de 2018 (Ofício
Proc. n.º 21.01.00002.2017 da CCDR-Algarve) (Anexo 1, do Volume III - Anexos). Esta última refere que

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

28

a PDA, cumpre, na generalidade, as normas técnicas relativas à estrutura, metodologia e conteúdo de
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), e recomenda que o EIA integre os resultados da apreciação
desenvolvida pela Comissão de Avaliação (CA), corrigindo e colmatando os aspetos identificados.
O Decreto-Lei n.º 152-B/2017 entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018 (Artigo 9.º) data em que a
Proposta de Definição de Âmbito (PDA) já se encontrava em apreciação, pelo que não foram referidos
aspetos da redação agora em vigor. Por este motivo, foram incluídos na PDA a análise dos riscos do
projeto para a saúde humana, impacte e a vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas. Não
obstante não terem sido incluídos na PDA, pelo facto de terem sido introduzidos por diploma posterior,
estas considerações serão analisadas no âmbito do presente EIA.
O Turismo de Portugal, I.P emitiu parecer favorável à Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do EIA
(Informação Nº INT/2018/436/DVO/DEOT), condicionado à retificação/complemento da proposta nos
termos expostos nas alíneas 1. a), 1. b), 2. a) a 2.g) da parte II da informação (Anexo 1, do Volume III Anexos).
No que concerne à alínea 1. a), o Turismo de Portugal, I.P pronunciou-se no sentido de que o projeto de
TER em apreço deveria corresponder a um empreendimento turístico. Neste sentido, com vista a clarificar a
referida informação (em particular no ponto 1. a)) foi solicitado o esclarecimento ao Turismo de Portugal no
sentido de perceber se o:
“vertido no ponto II, 1, a)) considera que o projecto de turismo em espaço rural (TER) em apreço tem
obrigatoriamente de corresponder a 1 único empreendimento turístico (com a classificação de hotel rural
constituído por 12 unidades de alojamento da tipologia “quarto” e 9 unidades de alojamento da tipologia
moradia) ou o promotor pode desenvolver o seu programa de exploração turística consubstanciado em 10
empreendimentos turísticos (1 hotel rural e 9 casas de campo), o que aliás já decorre das peças escritas e
desenhadas no PIP e na PDA do EIA.”
Perante a questão apresentada, o Turismo de Portugal esclareceu que:
“pretendeu apenas indicar o enquadramento ao nível de tipologia turística que melhor poderia corresponder
à filosofia subjacente de exploração turística integrada das diversas valências da Quinta da Rocha e
contribuir para a viabilidade económica dos empreendimentos”, bem como, “atendendo a que o
enquadramento ao nível de tipologia turística do projeto objeto de EIA, efetuado por estes serviços, não
tem caráter obrigatório, informa-se que se aceita a intenção manifestada de se constituírem 10
empreendimentos turísticos que, na exclusiva parte referente ao hotel rural, posteriormente obteve
apreciação favorável de PIP por estes serviços (inf. Serviço n.º 2018.I.1042 [DVO/DEEO/PS], de 30 de
janeiro, atendendo a que a informação destes serviços de 2017, invocada no vosso email, era de teor
desfavorável).”
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Deste modo, perante o esclarecimento desta entidade, considera-se satisfeita a condicionante referida na
alínea 1, a), o qual, em rigor, não configurava uma falha a suprir mas apenas uma recomendação do
Turismo de Portugal, I.P.

2.2 DESCRIÇÃO DOS ANTECEDENTES DO PROJETO
Em termos de antecedentes de Projeto, a Quinta da Rocha esteve envolvida no procedimento concursal
para a concretização de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico (NDT) na Unidade Territorial do
Litoral Sul e Barrocal, entre 2013 e 2016.
Por deliberação da Assembleia Municipal n.º 16/13, de 25 de fevereiro, sob proposta da Câmara Municipal
de Portimão (CMP), e obtido o parecer do Observatório do Plano Regional de Ordenamento do Território do
Algarve (PROT-Algarve), o Município de Portimão procedeu à aprovação do programa de concurso e do
caderno de encargos do procedimento de concurso para a concretização de um NDT na Unidade territorial
do Litoral Sul e Barrocal, tendo o mesmo sido publicado em Diário da República, de 5 de abril de 2013. A
proposta de Programa de Ação Territorial (PAT) de NDT da Quinta da Rocha foi admitida a concurso por
deliberação de Câmara n.º 759, de 18 de novembro de 2014.
No entanto, considerando o entendimento de que o procedimento de concurso para a concretização de um
NDT na Unidade territorial do Litoral Sul e Barrocal deveria ser extinto, em resultado do alarme social na
comunidade que a proposta de PAT de NDT da Quinta da Rocha apresentada pela anterior administração
e anterior acionista da Butwell suscitou em sede de discussão pública, foi decidida a exclusão da única
proposta admitida a concurso e a consequente extinção/revogação do procedimento de concurso
sufragada em Assembleia Municipal, de 10 de outubro de 2016.
Em 30 de dezembro de 2015, a totalidade das participações sociais da Butwell – Trading, Serviços e
Investimentos, S.A. (atualmente denominada por Water View, S.A.) foram adquiridas pela Gravityocean,
S.A. à Imoholding – Património Imobiliário, SGPS, S.A. Consequentemente, em 2016 foi nomeada uma
nova administração, a qual ainda se mantém em funções. A nova acionista e a nova administração
tomaram conhecimento dos processos judiciais pendentes que infra se enunciarão, atenta a necessidade
de proceder ao seu acompanhamento, razão pela qual não fará alusão a processos findos. Relativamente
ao NDT, que igualmente será referido, trata-se igualmente de um processo iniciado com a anterior acionista
e administração.
A Quinta da Rocha teve ainda como antecedentes os seguintes processos judiciais, resultantes da
afetação de áreas de sapal, tendo sido cumpridas as condicionantes do tribunal, designadamente a
reposição das condições anteriores à intervenção no terreno por parte da anterior acionista/administração
da sociedade:
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 Processo n.º 424/08.5BELLE e 424/08.5BELLE-B B (Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé);
54/11.4TBPTM (Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Portimão);
 Processo n.º 3773/12.4TBPTM (Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Portimão);
 Processo n.º 61/18.6BELLE (Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé).
Simultaneamente com a submissão da PDA, em dezembro de 2017, foi realizada uma consulta prévia à
instrução do Pedido de Informação Prévia (PIP) na Câmara Municipal de Portimão (CMP), às seguintes
entidades, cujos ofícios de resposta são apresentados no Anexo 2, do Volume III - Anexos:
 À CCDR-Algarve no âmbito da reconstrução e alteração de edificações em áreas de Reserva
Ecológica Nacional (REN). Em abril do presente ano foram instruídas as consultas prévias com as
cadernetas respetivas e certidões de dispensa de licença de utilização, por se tratar de construções
anteriores, - 7 de agosto de 1951. A presente entidade respondeu (Ofício Nº S02560-201806-ORD),
que a ação em apreço não está sujeita a Comunicação prévia dado que estas ações não implicam o
aumento da área de implantação das edificações preexistentes;
 Ao ICNF que, relativamente ao acima referido, remeteu a sua pronúncia para o âmbito da PDA (a
22/01/2018 ref. 2703/2018/DCNF-ALG/DLAP);
 À Entidade Regional da Reserva Agricultura Nacional do Algarve (ER-RAN Algarve) no âmbito
da recuperação e alteração de edificações em áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN). Em abril
do presente ano foram instruídas as consultas prévias com as cadernetas respetivas. A presente
entidade respondeu por e-mail, a 23 de maio, que nada tem a opor às ações dado que as mesmas
não implicam o aumento da área de implantação das edificações preexistentes;
 Ao Turismo de Portugal que, relativamente ao acima referido (Informação de Serviço n.º
2018.I.1042/[DVO/DEEO/PS]), deu uma previsão de parecer favorável ao pedido de informação
prévia para a instalação de um empreendimento turístico com a classificação pretendida de Hotel
Rural de 5*. Relativamente às Casas de Campo (tipologias T1 a T6) referiu que não se encontravam
incluídas na referida apreciação e cuja classificação competia à Câmara Municipal.
Após a pronúncia das referidas entidades consultadas, em junho de 2018, foi instruído o referido PIP para o
Empreendimento de TER na CMP (Anexo 3, do Volume III - Anexos), o qual aguarda a sua normal
tramitação.
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3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
3.1 ÂMBITO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO
O programa de ocupação para a reconstrução das preexistências na propriedade Quinta da Rocha, sita na
Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, tem por base um conceito de desenvolvimento integrado de
exploração de Empreendimento de Turismo em Espaço Rural (empreendimento TER).
O Projeto visa a reconstrução das construções existentes na Quinta da Rocha, localizada na região Sul
de Portugal Continental, na freguesia da Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, e distrito de Faro. A
propriedade ocupa cerca de 200 hectares, abrangendo parte da península da ria de Alvor, entre a ria Alvor
e a ribeira de Odiáxere, e corresponde predominantemente a uma unidade agropecuária, dominada por
terrenos agrícolas e zonas de pasto, atualmente desativadas. As edificações estão dispersas pela
propriedade, agrupadas em cerca de 10 núcleos, num total de 18 edificações, algumas das quais em
ruínas, com uma área bruta de construção de 3.238 m².
Os objetivos do projeto de Empreendimento de TER reportam-se, de um modo geral, ao desenvolvimento
integrado de várias componentes presentes da Quinta da Rocha, nomeadamente: a) da componente
agrícola, que constituí uma memória histórica da propriedade, b) da biodiversidade da fauna e da flora e de
um c) programa de ocupação turística, resultante da reconstrução das preexistências, que traduza um
conceito de turismo de experiências e sensorial.
Constatando uma enorme diversidade tipológica das construções, aliada a uma diversidade construtiva e a
um estado de conservação muito heterogéneo, a estratégia assenta na estabilização de todas elas através
de uma sistematização formal, espacial e construtiva, por forma a garantir um forte carácter unitário.
A futura intervenção ao nível das construções existentes e na paisagem surge da ideia de reinterpretação
da arquitetura rural tradicional do Algarve, mais concretamente na reutilização/atualização das técnicas e
sistemas construtivos com terra, nomeadamente a taipa e o adobe. Esta estratégia para o desenvolvimento
do projeto procura evidenciar e valorizar na sua essência a especificidade do lugar e o modo intemporal de
construir.
Assim, pretende-se preservar a memória do sítio, através das construções domésticas e unidades
produtivas que compõem a Quinta da Rocha, que são na sua maioria construções de arquitetura vernacular
e que pertencem a uma forma de construir baseada nos saberes ancestrais, saberes esses, alicerçados na
repetição de soluções afinadas pelo tempo.
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3.2 OBJETIVOS DO PROJETO
O princípio orientador subjacente à definição do projeto de reconstrução das construções existentes na
Quinta da Rocha é o de qualificação e diversificação da oferta turística da Região, assente nas seguintes
dimensões:
(i) salvaguarda e valorização do património arquitetónico e paisagístico, enquanto pilares da função de
solidariedade intergeracional em que deve assentar a sustentabilidade do desenvolvimento;
(ii) enquadramento da atividade turística como fator central de desenvolvimento da Região, valorizando
a zona húmida da Ria de Alvor enquanto elemento diferenciador do turismo desenvolvido na faixa
costeira da Região, contribuindo dessa forma para a preservação da diversidade territorial.
A articulação de um desenvolvimento turístico diferenciado, que promova a recuperação e a conservação
dos recursos naturais e patrimoniais, com a necessária proteção dos sistemas ecológicos presentes na
Quinta da Rocha, é ela própria garantia da manutenção da identidade da Região que se pretende
promover.
A recuperação do património em solo rural, com a preservação da traça arquitetónica característica da
Região e a melhoria das condições de segurança e de salubridade, a par da recuperação dos sistemas
agrários tradicionais, com a valorização da agricultura tradicional e a recuperação de elementos
patrimoniais da paisagem agrária, cria as condições para a exploração turística das áreas rurais,
potenciando um conjunto de experiências sensoriais altamente valorizadas sob o ponto de vista da
diversificação dos produtos turísticos da Região.

3.3 JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
O projeto de reconstrução das construções existentes na Quinta da Rocha e a sua afetação a
empreendimento de TER justifica-se pelas características intrínsecas da Quinta da Rocha claramente
vocacionada para o posicionamento de um turismo rural de forte componente ambiental, com maior valor
acrescentado e menor sazonalidade.
A qualificação do seu património paisagístico, que importa conservar e criar condições de visitação, é
complementada pela singularidade do seu património arquitetónico, reminiscência de uma outrora dinâmica
propriedade agrícola onde a residência do proprietário coexistia com os “montes” dos trabalhadores
agrícolas, estrategicamente dispersos para assegurar a integridade do espaço e das culturas, mas ainda
assim suficientemente próximas para garantir a unicidade e funcionalidade da exploração agrícola.
A recuperação do património arquitetónico da Quinta da Rocha constitui a pedra de toque para o
estabelecimento de um compromisso dinâmico entre o turismo, o ambiente e a conservação da natureza,
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dando eficácia a um relacionamento positivo onde o turismo gera recursos para a sua preservação e
valorização.
A reconstrução do património arquitetónico e a preservação do património paisagístico na Quinta da Rocha
são per si justificativos deste projeto de turismo em espaço rural, uma vez que possibilita a fruição das
atividades culturais locais e dos espaços naturais da Quinta da Rocha, beneficia da concentração espacial
e reduzido impacte ambiental (o projeto cinge-se à reconstrução das construções existentes), e servirá de
base para o aumento da procura de produtos tradicionais, nomeadamente agrícolas e agroflorestais locais.
O projeto agrega as tipologias de hotel rural e casas de campo (9 unidades), com oferta de tipologias desde
1 quarto a 6 quartos, procurando responder a múltiplos segmentos (singles, casais, famílias, grupos) e
diferentes durações de estadia (curtos / longos períodos).
A dispersão das construções na vasta área de cerca de 200 ha permite ainda disponibilizar uma oferta
diferenciada em termos de enquadramento paisagístico e sistema de vistas, para além de que, a proposta
arquitetónica de reconstrução das construções existentes, cingindo-se às respetivas implantações,
determinou a heterogeneidade dos respetivos layouts com diferentes soluções de distribuição de espaços
internos (áreas privativas e sociais, etc.), sendo o denominador comum a homogeneização da leitura
arquitetónica do conjunto edificado, de traça tradicional da Região.
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO
4.1 LOCALIZAÇÃO ESPACIAL E ADMINISTRATIVA DO PROJETO
O Projeto localiza-se a sul da localidade da Mexilhoeira Grande, na freguesia da Mexilhoeira Grande,
no concelho de Portimão, distrito de Faro (Figura 2).
Do ponto de vista da Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUT) para Fins Estatísticos, e de acordo com
o DL 244/2002, de 5 de novembro, a área de estudo encontra-se inserida na região do Algarve (NUT II) e
sub-região do Algarve (NUT III).

Figura 2 – Enquadramento regional da Quinta da Rocha.

A propriedade ocupa cerca de 200 hectares, abrange parte da península da ria de Alvor, entre a ria Alvor e
a ribeira de Odiáxere, provenientes da encosta sul da Serra de Monchique, e corresponde
predominantemente a uma unidade agropecuária, dominada por terrenos agrícolas e zonas de pasto
atualmente desativadas.
Na Figura 2 e Figura 3, procede-se ao enquadramento regional e local da área de estudo da Quinta da
Rocha e no Volume IV – Peças Desenhadas, apresentam-se o Desenho 01 – Enquadramento Regional e
o Desenho 02 – Enquadramento Local.
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Figura 3 – Localização da área de estudo e área de intervenção do projeto, incluindo projetos associados, na
Carta Militar (CM 594 e 603).

4.2 LOCALIZAÇÃO EM ÁREAS SENSÍVEIS
4.2.1 Identificação das áreas sensíveis
Na aceção da alínea a) do artigo 2º, do DL 151-B/2013, de 31 de outubro, são consideradas como áreas
sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial:
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 Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do DL 142/2008, de 24 de julho;
 Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção Especial
(ZEP), classificadas nos termos de DL 140/99, de 24 de abril (alterado pelo DL 49/2005, de 24 de
fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 12 de fevereiro), no âmbito da Diretiva nº
79/409/CEE, com Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva Aves) – revogada pela Diretiva de
2009/147/CE, de 30 de novembro, e Diretiva nº 94/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio 1992,
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Diretiva Habitats),
transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio;
 Zonas de Proteção dos Bens Imóveis Classificados ou em Vias de Classificação definidas nos
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
Como se verifica na Figura 4 e no Desenho 03 – Enquadramento da área de estudo e do Projeto nas
Áreas Sensíveis (Volume IV – Peças Desenhadas), a área de estudo (Quinta da Rocha) e a área de
implantação do projeto inserem-se no interior do Sítio de Interesse para a Conservação (SIC)
denominado por Ria de Alvor (PTCON0058), enquadrado na Rede Natura 2000 e que é simultaneamente
Sítio Ramsar. O sítio ocupa cerca de 1454 ha, dos quais 760 ha são de áreas húmidas.
Os respetivos projetos associados inserem-se quase totalmente no Sítio Ria de Alvor e totamente no
Sítio Ramsar, existindo apenas um pequeno troço, no Caminho da Rocha, entre a EN 125 e o Caminho da
Espargueira/ Caminho de Benavides, cujas nova infraestuturas propostas apenas se inserem em Sítio
Ramsar.
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Figura 4 - Localização da área de estudo e área de intervenção do projeto, incluindo projetos associados face
às Áreas Sensíveis.

Em termos de património cultural, não foram registados na área de estudo, nem na área de intervenção
(incluindo os projetos associados), bens imóveis classificados ou em vias de classificação, de acordo com a
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
No entanto, registaram-se elementos patrimoniais na área de estudo, tendo alguns o respetivo Código
Nacional de Sítio – CNS (descritos no Subcapítulo 5.11 – Património Cultural). Estes elementos encontramse fora da área de intervenção, com exceção dos elementos G e I que se encontram nos logradouros da
área de implantação do projeto.
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4.3 ENQUADRAMENTO DO PROJETO COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
EM VIGOR
4.3.1 Identificação dos Instrumentos de Gestão Territorial
Na área de estudo identificaram-se Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor, ao abrigo do DL n.º
80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial – RJIGT), dos quais se
destacaram os aspetos considerados mais pertinentes no âmbito da área de estudo e presente área de
intervenção do projeto, incluindo projetos associados.
Sem prejuízo da síntese que se apresenta seguidamente, no Subcapítulo 5.13 – Ordenamento do
Território e Condicionantes serão analisados em pormenor todos os IGT em vigor com incidência na área
de estudo e área de intervenção do projeto (incluindo os projetos associados e complementares).
 Âmbito Nacional
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro, e retificado pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro
e n.º 103-A/2007, de 2 de novembro.
O PNPOT é um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as
grandes opções com relevância para a organização do território nacional e consubstancia o quadro de
referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial.
Para a região do Algarve, o PNPOT considera várias opções estratégicas territoriais das quais se
destacam:
 “Criar as condições de qualificação do turismo (…)”;
 “Garantir níveis elevados de protecção dos valores ambientais e paisagísticos e preservar os
factores naturais e territoriais de competitividade turística”;
 “Gerir a produção imobiliária, combatendo dinâmicas insustentáveis e salvaguardando o papel do
sector da construção civil orientando-o para atividades de renovação e reabilitação”;
 “Proteger os espaços agrícolas, incluindo as culturas tradicionais, as áreas beneficiadas por
aproveitamentos hidroagrícolas e de emparcelamento rural, integrando este setor na cadeia de
fornecimento das atividades turísticas.”
 “Aproveitar de forma sustentável os recursos hídricos da região e garantir a qualidade da água”.
Em 2016, a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 44/2016, de 23 de agosto, determinou a
alteração do PNPOT 2007, estando atualmente concluído o processo de alteração do PNPOT, tendo sido
aprovada a respetiva Proposta de Lei.
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De acordo, com a Estratégia e Modelo Territorial da proposta de alteração do PNPOT (datado de 20 julho
2018) são propostos 5 Desafios Territoriais (subdivididos em 15 opções estratégicas de base territorial) que
respondem aos 18 problemas de ordenamento do território, dos quais se destacam:
“D1 – Gerir os recursos naturais de forma sustentável”
 “Valorizar o capital natural. (...) O ordenamento do território terá que travar a perda e degradação
dos solos com maior valor e propiciar utilizações sustentáveis e economicamente valorizadoras para
os mais frágeis e menos produtivos, no âmbito de atividades ligadas à agricultura, floresta,
conservação da natureza, pecuária, turismo e lazer, revertendo a tendência de abandono de áreas
rurais e de perda da biodiversidade, fomentando o conhecimento da propriedade, o emparcelamento
e gestão conjunta, travando a sua fragmentação, as ocupações edificadas dispersas e as
urbanizações fragmentadas, impulsionando um efetivo ordenamento e gestão do uso e ocupação do
solo rural”.
“D3 – Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial”
 “Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à dinâmica de
globalização. (…) As comunidades, as cidades e as regiões têm de conceber estratégias de
desenvolvimento baseadas nas características territoriais e na potenciação dos seus recursos, de
modo a promover dinâmicas económicas mais equilibradas e policêntricas, valorizando as
complementaridades e encarando a diversidade territorial como um ativo. Os clusters económicos e
polos de competitividade e tecnologia (…), as artes e ofícios locais (…), os sistemas
agroalimentares (…) e agroflorestais (…), a produção de energia (…), os recursos minerais (…) e o
turismo, moldado e suportado por um património natural, cultural e simbólico diferenciado,
constroem mosaicos económicos com funcionalidades diversificadas que precisam ser
potenciadas”.
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Burgau-Vilamoura, aprovado pela RCM n.º
33/99, de 27 de abril, constitui um instrumento enquadrador para a melhoria, valorização e gestão dos
recursos presentes no litoral. Preocupa-se especialmente com a proteção e integridade biofísica do espaço,
com a valorização dos recursos existentes e com a conservação dos valores ambientais e paisagísticos,
tendo como objeto as águas marítimas costeiras e interiores e respetivos leitos e margens.
De acordo com o artigo 2.º, o POOC visa a prossecução dos seguintes objetivos:
“a) Ordenar os diferentes usos e atividades específicos da orla costeira;
b) Classificar as praias e regulamentar o uso balnear;
c) Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou turísticos;
d) Defender e preservar a natureza;
e) Defender e valorizar os recursos naturais e o património histórico e cultural.”
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“Com o objetivo último de permitir uma melhor fruição deste espaço e das suas múltiplas potencialidades, o
POOC estabelece os princípios a que deve obedecer o uso e a ocupação deste troço da orla costeira,
através, nomeadamente, da valorização das praias consideradas estratégicas do ponto de vista
ambiental e turístico, da requalificação das áreas já sujeitas a uma ocupação incompatível com a
qualidade de vida ou mesmo com a segurança de pessoas e bens e da defesa e valorização dos
recursos naturais, ambientais e paisagísticos existentes.”
No entanto, a área de estudo e área de intervenção do projeto (incluindo os projetos associados) não
se encontram abrangidos pelo POOC de Burgau-Vilamoura, apesar da proximidade da área de estudo
à linha de costa, como é apresentado no Subcapítulo 5.13 – Ordenamento do Território e
Condicionantes.
Encontra-se atualmente a decorrer a elaboração do Programa da Orla Costeira Odeceixe-Vilamoura
(POC OV) que abrange o litoral pertencente aos municípios de Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão,
Lagoa, Silves e Albufeira.
O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000), aprovado pela RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho,
é um instrumento de gestão territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e das Zonas de
Proteção Especial (ZPE) do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num
estado de conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da
biodiversidade.
O PSRN 2000 estabelece como objetivos:
“- Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios;
- Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais integrados no
processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território;
- Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos habitats
presentes nos Sítios e ZPE;
- Estabelecer directrizes para o zonamento das áreas em função das respectivas características e
prioridades de conservação;
- Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de conservação
favorável dos habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das restrições ao uso do solo,
tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger;
(…)
- Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de impacte
ambiental e na análise de incidências ambientais.”
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A RCM 76/2000, de 5 de julho, aprova a 2.ª fase da Lista Nacional de Sítios, a que se refere o n.º 1 do
artigo 4.º do DL 140/99, de 24 de abril. Esta lista inclui o SIC Ria de Alvor (PTCON0058), que abrange a
totalidade da Quinta da Rocha (área de estudo) e simultaneamente a área de intervenção do projeto
e a maior parte dos projetos associados, exceto um pequeno troço a norte no caminho da rocha, entre a
EN125 e a linha férrea.
A Estratégia Turismo 2027 (ET27), aprovada pela RCM n.º 134/2017, de 27 de setembro, é o referencial
estratégico para o Turismo em Portugal na próxima década.
O referencial estratégico apresentado na ET27 foi construído tendo por base o diagnóstico, os desafios
identificados e a visão que se pretende alcançar com esta estratégia. Dos cinco eixos estratégicos
identificados e respetivas linhas de atuação, destacam-se os seguintes:
“Eixo 1 — Valorizar o território e as comunidades
Linhas de atuação:
 Conservar, valorizar e usufruir do património histórico-cultural e identitário;
(…)
 Potenciar economicamente o património natural e rural e assegurar a sua conservação;
 Promover a regeneração urbana das cidades e regiões e o desenvolvimento turístico sustentável
dos territórios/ destinos;
 Estruturar e promover ofertas que respondam à procura turística.”
 Âmbito Regional
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF do Algarve) foi aprovado pelo Decreto
Regulamentar (DR) n.º 17/2006, de 20 de outubro e propõe-se ao ordenamento dos espaços florestais
norteado por uma visão de futuro: espaços florestais desenvolvidos de forma sustentável e multifuncional,
ordenados com vista à proteção contra incêndios florestais, que garantam a proteção dos solos, dos
recursos hídricos e das zonas de conservação e em que a atividade cinegética, a silvopastorícia e a
exploração de produtos não-lenhosos e o lazer e recreio complementem a exploração económica de
madeira e de cortiça.
Entre os vários objetivos gerais propostos destaca-se (número 3, do Artigo 5.º do DR 17/2006):
“a) Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades:
v) Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para recreio e lazer, tornando-os mais
atractivos com o objectivo de desenvolver o turismo florestal, na zona de Serra, o
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enquadramento paisagístico, na zona do Litoral e do Barrocal e o ecoturismo e o turismo da
natureza nos espaços florestais com grande valor natural.
De acordo com a “Carta Síntese” do PROF Algarve, a Quinta da Rocha integra-se na “Sub-Região
Homogénea Litoral”, sendo uma sub-região homogénea que visa a implementação e incrementação das
funções de conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora e de geomonumentos, de proteção e
recreio, enquadramento e estética da paisagem (Artigo 19.º).
Entre os objetivos específicos apresentados para esta sub-região, evidenciam-se:
“d) Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e de atividades de
recreio, de forma equilibrada e em consonância com os objetivos de conservação da sub-região,
nomeadamente:
i) Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de atividades de recreio e com
interesse paisagístico;
ii) Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse paisagístico com infraestruturas de apoio;
iii) Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias para a utilização da atividade de recreio e com
interesse paisagístico;
iv) Controlar os impactos dos visitantes sobre as áreas de conservação;”
Segundo a Carta Síntese do PROF Algarve, verifica-se que a área de estudo (Quinta da Rocha) e área de
intervenção do projeto (incluindo os projetos complementares e associados) enquadram-se na Sub-região
homogénea do Litoral, bem como nos Sítios da Lista Nacional (Diretiva Habitats), nomeadamente no
SIC Ria do Alvor (PTCON0058) e Corredor Ecológico. Chama-se a atenção que nos projetos
associados, apenas uma pequena parte referente às infraestruturas propostas, junto ao Caminho da Rocha
é que não pertence ao SIC Ria do Alvor.
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) foi aprovado pela RCM n.º
102/2007, de 3 de agosto, com as alterações introduzidas pela RCM n.º 188/2007, de 28 de dezembro.
O PROT Algarve estabelece como ambição a afirmação do Algarve como uma região dinâmica, competitiva
e solidária no contexto da sociedade do conhecimento, definindo os seguintes objetivos estratégicos:
 “Qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer;
 Robustecer e qualificar a economia, promover atividades intensivas em conhecimento;
 Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo;
 Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável”.
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Entre as opções estratégicas propostas (Capítulo III – Estratégia territorial, no Ponto 1 – Opções
estratégicas), identifica-se:
“4 – Qualificação e Diversificação do Turismo, com o objectivo fundamental de melhorar a
competitividade e a sustentabilidade do cluster turismo/lazer, evoluindo para uma oferta de
maior qualidade e para uma maior diversidade de produtos turísticos;” sendo o respetivo objetivo
operativo:
- “Promover exclusivamente ofertas turísticas de excelência nas áreas da faixa costeira com
capacidade de carga para esses usos, em consonância com as opções de sustentabilidade
ambiental”.
A área de estudo da Quinta da Rocha e a área de intervenção do projeto (incluindo os projetos
associados) inserem-se na Unidade Territorial – Litoral Sul e Barrocal e Sub-unidade Territorial Ria
do Alvor.
Por outro lado, de acordo com a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA)
proposta no PROT Algarve, a totalidade da Quinta da Rocha, área de intervenção do projeto e a maior
parte dos projetos associados (infraestruturas técnicas propostas) enquadram-se na Área Nuclear
Ria de Alvor, correspondente ao SIC PTCON0058 – Ria de Alvor, pertencente à Rede Natura 2000.
Segundo o PROT Algarve, na Área Nuclear Ria de Alvor “pretende-se promover a conservação e gestão
integradas de uma zona húmida estuarina, sistemas dunares e de uma faixa costeira adjacente
essencialmente ocupada por zonas agrícolas, matos e pinhais litorais, mantendo a diversidade de espécies
e habitats a eles associados, potenciando a exploração sustentável dos recursos naturais, com especial
atenção para os recursos aquáticos, e valorizando a zona húmida como elemento diferenciador do
turismo desenvolvido na faixa costeira do Algarve”.
A RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22B/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental
para o período 2016-2021 (2º Ciclo), constituindo um instrumento de planeamento das águas, que visam
fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, dando coerência à informação
para a ação e sistematizando os recursos necessários para cumprir os objetivos definidos.
De acordo com o documento “Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico” do Plano de Gestão da Região
Hidrográfica Ribeiras do Algarve (PGRH RH8), a área de estudo, a área de intervenção do projeto e
projetos associados ou complementares integram-se na bacia hidrográfica das ribeiras do algarve,
na sub-bacia barlavento, onde se destaca a massa de água superficial natural da categoria das águas
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costeiras – Ria Alvor. Verifica-se simultaneamente que se inserem na Orla Meridional Indiferenciado
das Bacias das Ribeiras do Barlavento.
Enquadrando os objetivos ambientais, e com base na análise integrada dos diversos instrumentos de
planeamento, nomeadamente planos e programas nacionais relevantes para os recursos hídricos, foram
definidos os objetivos estratégicos (OE) para a RH8 (Anexo VIII, da RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro,
retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro), destacando-se
os seguintes:
 “OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água;
 OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras;
(…)
 OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água;”
Do ponto de vista operacional, identificam-se as seguintes eixos e respetivos programas de medidas:
 “PTE1 - Redução ou eliminação de cargas poluentes
- PTE1P1 - Construção ou remodelação de estações de tratamento de águas residuais
urbanas;
(…)
- PTE1P15 – Eliminar ou reduzir águas residuais não ligadas à rede de drenagem.”
 “PTE5 – Minimização de riscos
- PTE5P1 – Minimizar riscos de inundação (nomeadamente medidas naturais de retenção de
água);
- PTE5P2 – Adaptação às mudanças climáticas.”
O Plano de Gestão dos Riscos de Inundação da Região Hidrográfica 8 – Ribeiras do Algarve (PGRI
RH8) para o período 2016-2021 (2º Ciclo), foi aprovado pela RCM n.º 51/2016, de 20 de setembro,
republicada pela RCM n.º 22-A/2016, de 18 de novembro e possui como objetivo geral obter, nas áreas de
possível inundação, uma redução do risco através da diminuição das potenciais consequências prejudiciais
para a saúde humana, as atividades económicas, o património cultural e o meio ambiente.
Este poderá ser atingido mediante os seguintes objetivos estratégicos:
 “Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na população e nos
agentes sociais e económicos;
 Melhorar o conhecimento e a capacidade de previsão para a adequada gestão do risco de
inundação;
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 Melhorar o ordenamento do território e a gestão da exposição nas áreas inundáveis;
 Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas áreas de possível
inundação;
 Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado das massas de água.”
Apesar da proximidade da Quinta da Rocha da zona do litoral, e a Ria de Alvor constituir uma massa de
água superficial costeira, a área de estudo não se inclui em zona crítica em termos de inundação, de
acordo com o PGRI RH8.
 Âmbito Municipal
O Plano Diretor Municipal de Portimão (PDM de Portimão) que foi aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros (RCM) n.º 53/95, de 7 de junho, que ratifica o Plano Diretor Municipal de Portimão (1.ª
Publicação), Aviso n.º 21796/2008, de 12 de agosto, que altera o Regulamento do Plano Diretor Municipal
de Portimão (1.ª Alteração), Aviso nº 13572/2010, de 7 de julho, que altera o Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Portimão (2.ª Alteração), Aviso n.º 14572/2010, de 22 de julho, que altera o Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Portimão (3.ª Alteração).
O Regulamento do PDM de Portimão2 define, o regime de uso, ocupação e transformação de solo,
baseado num conjunto de classes e categorias de espaço.
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Portimão, a área abrangida pela Quinta da Rocha e a
área de intervenção do projeto (incluindo projetos associados) integram-se nas Zonas de Recursos
Naturais e de Equilíbrio Ambiental, que inclui as seguintes classes e respetivas categorias (Desenho 04–
Enquadramento na Planta de ordenamento do PDM de Portimão, do Volume IV – Peças Desenhadas):
 Espaços Agrícolas, de uso exclusivamente agrícola integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN)
– Solos agrícolas;
 Espaços Agrícolas, de uso exclusivamente agrícola incluídos na RAN – Perímetro de rega;
 Espaços Agrícolas - Espaços de fomento agro-florestal;
 Espaços Naturais - Sapais da Ria de Alvor e Colinas de Arge;
 Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) da Área de Paisagem Protegida da Ria de
Alvor, UP7.
O Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Portimão 2015-2019 (PMDFCI de
Portimão), disponibilizado no site da Câmara Municipal de Portimão (CMP) constitui um instrumento

2

O Regulamento do Plano Diretor Municipal de Portimão a que se refere ao longo desta secção corresponde à versão
anexa ao Aviso n.º 14572/2010, de 22 de julho, republicado com as alterações e aditamentos introduzidos.
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operacional de planeamento, programação, organização e execução de um conjunto de ações de
prevenção que visam concretizar os objetivos estratégicos definidos e quantificados no Plano Nacional de
Defesa da Floresta (PNDF).
Em conformidade com o DL n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo DL n.º 17/2009, de 14 de janeiro, o
PMDFCI de Portimão apresenta cinco eixos estratégicos com as seguintes ações:
 “Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;
 Redução da incidência dos incêndios;
 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios;
 Recuperar e reabilitar os ecossistemas;
 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz”.
Segundo o Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal do concelho de Portimão, apresentado no
Desenho 05 – Enquadramento no Mapa de Perigosidade de Incêndio de PMDFCI de Portimão (Anexo IV –
Peças Desenhadas), a maior parte da área de estudo é classificada com uma perigosidade de
incêndio florestal “muito baixa”. No entanto, na Quinta da Rocha existem também zonas
classificadas com perigosidade de incêndio florestal “baixa”, a nordeste e sudeste da propriedade,
“alto” e “muito alto”, a sul e “alto” no centro, a este desta. Relativamente às áreas de intervenção do
projeto, os únicos que se enquadram em zonas classificadas com perigosidade “alta” ou “muito
alta” são: “Casa da Rocha”, “Casa do Garajau” e “Casa do Abelhuruco”.
Em termos de projetos associados (áreas agrícolas, infraestruturas técnicas e acessos), inserem-se
essencialmente em zonas com perigosidade de incêndio florestal “muito baixo”.
De acordo com o Mapa de Riscos de Incêndio do concelho de Portimão, apresentado no Desenho 06 –
Enquadramento do Mapa de Risco de Incêndio do PMDFCI de Portimão (Anexo IV – Peças Desenhadas)
com a sobreposição da área de estudo, verificamos apenas as áreas de intervenção do projeto
identificadas como “Casa do abelharuco”, “Hotel Rural”, “Casa do Garajau” e “Casa da Rocha” se
localizam em zonas classificadas com riscos de incêndio “alto” ou “muito alto”. No entanto, chamase a atenção que estes locais já possuem pré-existências, sendo a maioria constituído por edificado em
ruínas, que será alvo de reconstrução, sem novas ampliações.
O resto da propriedade enquadra-se em risco de incêndio “baixo” ou “muito baixo”.
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Portimão 2012 (PMEPC de Portimão),
disponibilizado no site da CMP, é um plano geral orientado para a generalidade das situações de
emergência decorrentes dos principais riscos previsíveis no Município, sendo estabelecidos objetivos
fundamentais, destacando-se o seguinte:

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

47

 “Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou imitar os efeitos de acidentes graves ou
catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de
normalidade”
De acordo com a cartografia de risco apresentada no PMEPC de Portimão, verifica-se que na área de
estudo, área intervenção do projeto e respetivos projetos associados inserem-se numa zona com risco
sísmico elevado.

4.3.2 Identificação de Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade
Pública
De acordo com a planta de condicionantes do PDMP, foram identificadas as seguintes servidões e
restrições de utilidade pública na área de estudo (Quinta da Rocha) e simultaneamente área de intervenção
do projeto, bem como respetivos projetos associados (Desenho 07 – Enquadramento na planta de
condicionantes do PDM de Portimão, do Volume IV – Peças Desenhadas):
 Reserva Ecológica Nacional (REN) – REN de proteção do litoral, áreas de sapal;
 Reserva Agrícola Nacional (RAN) – RAN e Aproveitamento Hidroagrícola;
 Marco da Rede Geodésica Nacional (denominada no Regulamento como Proteção aos marcos
geodésicos).
Como outras condicionantes existentes, refere-se ainda que a área de estudo, a área de intervenção do
projeto e os projetos associados, quase na totalidade, inserem-se em SIC PTCON0058 — Ria de
Alvor.

4.3.3 Identificação de Equipamentos e Infraestruturas relevantes potencialmente afetadas
pelo Projeto
A área de projeto não se encontra infraestruturada, sendo apenas de assinalar o canal de Rega, no âmbito
do Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor, localizado dentro da Quinta da Rocha num local que não será
afetado pelo projeto.
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4.4 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO E ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
4.4.1 Aspetos Gerais
O projeto tem por base um conceito de desenvolvimento integrado de exploração de Empreendimento de
Turismo em Espaço Rural (empreendimento TER).
O conceito será o de quinta agrícola, baseado em casas de tipologias T1 a T6, preservando a memória do
local. As unidades estarão fortemente integradas na natureza, com uma vivência intensa do exterior.
Pretende-se que esse usufruto vá para além da área circundante a cada casa, estendendo-se a toda a
propriedade, permitindo ao hóspede tirar partido das características atrás referidas.
Para além das casas, existirá um pequeno hotel que cumprirá dois papéis: por um lado, disponibilizar uma
oferta turística baseada em quartos de hotel no sentido tradicional, e, por outro, assumir o papel de ponto
de encontro e vivência social do projeto. Aqui se localizará uma receção, o restaurante, uma zona de estar,
uma pequena loja, e uma zona exterior com solário, acessíveis a todos os hóspedes.
A componente mais importante do conceito será, contudo, a manutenção do terreno com as suas
características naturais, a sua riqueza de habitats de flora e fauna, a par de uma atividade agrícola que
prolongará o carácter vivo e genuíno do local.
O usufruto da natureza deverá ser potenciado através de um conjunto de trilhos existentes, que conduzem
a zonas de estar, como pequenas áreas de descanso ou miradouros.

4.4.2 Arquitetura
Constatando uma enorme diversidade tipológica das construções existentes, aliada a uma diversidade
construtiva e a um estado de conservação muito heterogéneo, a estratégia assenta na estabilização de
todas as construções dispersas no território através de uma sistematização formal, espacial e construtiva,
por forma a garantir um forte carácter unitário.
A futura intervenção ao nível das construções existentes, surge da ideia de reinterpretação da arquitetura
rural do Algarve, mais concretamente na reutilização/atualização das técnicas e sistemas construtivos com
terra, nomeadamente a taipa e o adobe. Esta estratégia para o desenvolvimento futuro do projeto procura
evidenciar e valorizar na sua essência a especificidade do lugar e o modo intemporal de construir.
As edificações estão dispersas pela propriedade, agrupadas em cerca de 10 núcleos, num total de 18
edificações, algumas das quais em ruínas, com uma área bruta de construção de 3.238 m².
Os polígonos de implantação das construções existentes não se alteram de forma a trazer ao edificado um
carácter de conjunto qualificado.
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As construções domésticas e unidades produtivas que compõem a Quinta da Rocha são na sua maioria
construções de arquitetura vernacular que pertencem a uma forma de construir baseada nos saberes
ancestrais, saberes esses, alicerçados na repetição de soluções afinadas pelo tempo. Com tecnologias
muito arcaicas na transformação dos materiais locais, este saber fazer, criou lugares reconhecíveis como
tal, que se adoçaram cuidadosamente aos contextos dos homens, ou dos sítios em que a Quinta da Rocha
é um bom exemplo.
A investigação que se realiza através do projeto, vai no sentido de retomar e adaptar conscientemente a
tradição do saber fazer dentro das técnicas milenares, com as possibilidades tecnológicas que hoje
dispomos quando somos chamados a intervir no património. Esta adaptação e compatibilização de
“tempos” e “usos”, torna-se no fator mais importante para a génese da “ideia” do projeto, essa ideia é o
motor que orienta todo o processo de investigação levado a cabo.
A leitura que foi feita das preexistências, tanto ao nível da forma como do espaço, estabeleceram uma
matriz de sinais comuns que serão as bases formais, espaciais e materiais para a reabilitação de algumas
construções como para a reconstrução de outras. Esta estratégia procura conferir ao empreendimento um
forte carácter.
Como referido, a área de construções pré-existente, 3.238 m², ultrapassa o previsto na legislação aplicável,
no que concerne à ampliação de construções existentes. Por este motivo, o projeto que agora se apresenta
consiste na implementação de um projeto de desenvolvimento turístico, assente exclusivamente na
reconstrução do edificado existente, sem qualquer aumento de área.
Prevê-se a reconstrução do edificado, nas seguintes unidades:
a. Hotel Rural
Propõe-se o aproveitamento dos edifícios da antiga Quinta Agrícola, e sua conversão num hotel, que será o
centro da vida social do empreendimento. O edifício maior será integralmente constituído por unidades de
alojamento, num total de 10 quartos duplos, com áreas úteis de 35 m2, e duas suites.

Figura 5 e Figura 6 – Fotos dos edifícios da antiga Quinta Agrícola.
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Reconstrução das construções existentes, constituídas por um Hotel Rural com duas áreas - uma de
830,50 m², com doze unidades de alojamento, com um total de 24 camas com acesso exterior e interior, a
zona da receção, lobby e outros espaços destinados ao uso dos hóspedes; e outra de 358 m², com os
espaços destinados a serviços a tardoz e as zonas de salas, bar e restaurante na zona a sul; perfazendo
um total de 1188,50 m².
No edifício mais pequeno ficará a Receção e as áreas públicas de estadia mais permanente, que, por uma
questão de aproveitamento de espaço, e de maior animação, se propõe fundir numa única sala
multifunções. Evocando uma grande sala de estar e jantar de uma casa, o espaço será muito acolhedor,
com uma lareira acesa no inverno, e incluirá um Bar, um Restaurante (25-30 lugares), uma área de estar,
com vários espaços, e uma pequena biblioteca com maior privacidade, assim como uma pequena Loja de
Conveniência.
Na Loja serão disponibilizados produtos naturais da quinta, como frutas e legumes, ou processados como
compotas e temperos.
A zona exterior estenderá o Restaurante a uma Esplanada com 25-30 lugares e a uma área de solário, com
espreguiçadeiras.
O Hotel será o centro de serviços do empreendimento, assegurando também aos ocupantes das casas os
serviços próprios de uma unidade de cinco estrelas.
Total de Área de construção: 1188,50 m²;
Número de Unidades de Alojamento: 12 quartos;
Número de Camas: 24 Fixas,
Serviços: Alojamento;
Classificação pretendida: a definir em fase de Anteprojeto.
b. Casas de Campo – 9 unidades
Espalhadas pelo vasto terreno da propriedade, terão tipologias T1 a T6, com alojamento sempre em suite,
cozinha, uma área de estar e de refeições, uma área exterior de solário e, em alguns casos, reabilitação de
tanques existentes. Apesar da homogeneidade em termos de funções, estilo arquitetónico e decoração, as
restrições atrás descritas originarão layouts distintos.
Total de Área de construção: 1.908,50 m²;
Número de Unidades de Alojamento: 9 moradias;
Número de Camas: 40 Fixas;
Usos: Alojamento;
Classificação pretendida: não aplicável dado tratar-se de Casa de Campo.
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1. Casa da Ria - 1 Moradia isolada (tipologia T3) com 173,87 m²

Figura 7 e Figura 8 – Fotos dos edifícios da Casa da Ria.

Reconstrução do edifício existente, com área total de 173,87 m², para instalação de uma Casa de Campo
com três quartos duplos, com espaço de estar e alpendre, dos quais um é acessível a mobilidade
condicionada, uma sala com cozinha participativa e uma instalação sanitária social.
2. Casa da Rocha - 2 Moradias isoladas + Zona Social (tipologia T6) com 596,61 m²

Figura 9 e Figura 10 – Fotos dos edifícios da Casa da Rocha.

Reconstrução das construções existentes, para instalação de uma Casa de Campo com cinco quartos
duplos, dos quais dois são acessíveis a mobilidade condicionada, e uma master suite. Numa das
construções existentes será instalada uma sala de estar interior e exterior, uma cozinha participativa, uma
sala de jogos, uma instalação sanitária social, copa e áreas de serviço. Todos estes espaços estão
desenhados de forma a garantir a acessibilidade a utentes de mobilidade condicionada. No volume mais
pequeno serão instalados dois quartos duplos e no restante três quartos duplos e a master suite. Este
núcleo ocupa uma área total de 596,61 m².
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3. Casa da Horta - 1 Moradia isolada (tipologia T1) com 103,00 m²

Figura 11 e Figura 12 – Fotos dos edifícios da Casa da Horta.

Reconstrução do edifício existente, com área total de 109,80 m², para instalação de uma Casa de Campo
com um quarto duplo, uma sala com cozinha participativa acessíveis a mobilidade condicionada e uma
instalação sanitária social.

4. Casa da Praia - 1 Moradia isolada + Zona Social (tipologia T2) com 250,24 m²

Figura 13 e Figura 14 – Fotos dos edifícios da Casa da Praia.

Reconstrução dos edifícios existentes, com área de 95,00 m² e 155,54 m² perfazendo 250,24 m², para
instalação de uma Casa de Campo com dois quartos duplos, um dos quais acessível a mobilidade
condicionada, uma sala com cozinha participativa e uma instalação sanitária social.
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5. Casa do Maçarico - 1 Moradia isolada + Zona Social (tipologia T2) com 208,83 m²

Figura 15 e Figura 16 – Fotos dos edifícios da Casa do Maçarico.

Reconstrução dos edifícios existentes, com área de 138,00 m² e 70,83 m² perfazendo 208,83 m², para
instalação de uma Casa de Campo com dois quartos duplos, um dos quais acessível a mobilidade
condicionada, uma sala com cozinha participativa e uma instalação sanitária social.

6. Casa do Noitibó - 1 Moradia isolada (tipologia T1) com 142,95 m²

Figura 17 e Figura 18 – Fotos dos edifícios da Casa do Noitibó.

Reconstrução dos edifícios existentes, com área de 70,02 m² e 72,93 m² perfazendo 142,95 m², para
instalação de uma Casa de Campo com um quarto duplo e uma sala com cozinha participativa acessíveis a
mobilidade condicionada.
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7. Casa do Abelharuco - 1 Moradia isolada (tipologia T1) com 124,00 m²

Figura 19 e Figura 20 – Fotos dos edifícios da Casa do Abelharuco.

Reconstrução do edifício existente, com área total de 124,00 m², para instalação de uma Casa de Campo
com um quarto duplo e uma sala com cozinha participativa acessíveis a mobilidade condicionada.
8. Casa do Garajau - 1 Moradia isolada (tipologia T1) com 60,00 m²

Figura 21 e Figura 22 – Fotos dos edifícios da Casa do Garajau.

Reconstrução do edifício existente, com área total de 60,00 m², para instalação de uma Casa de Campo
com um quarto duplo e uma sala com cozinha participativa acessíveis a mobilidade condicionada.
9. Casa da Cruzinha - 1 Moradia isolada (tipologia T3) com 249,00 m²

Figura 23 – Fotos dos edifícios da Casa da Cruzinha.
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Reconstrução dos edifícios existentes, com área de 100,60 m² e 148,40 m² perfazendo 249,00 m², para
instalação de uma Casa de Campo com três quartos duplos, um dos quais acessível a mobilidade
condicionada, uma sala com cozinha participativa e uma instalação sanitária social.
c. Apoio Agrícola - Zona para armazenagem e apoio à exploração agrícola a desenvolver na
quinta com 141,00 m².

Figura 24 e Figura 25 – Fotos dos edifícios da Casa de Apoio Agrícola.

Reconstrução dos edifícios existentes, com área de 141,00 m², no artigo U3275, na antiga pocilga será
instalado um apoio à atividade agrícola.
Total de Área de construção: 141 m²;
Usos: Apoio agrícola.
O resumo das características destas unidades consta do quadro seguinte. A localização destas unidades
pode observar-se na Figura 26 e consta do Volume IV – Peças Desenhadas (Desenho 09 – Planta de
Implantação do Projeto TER).
Quadro 3- Resumo do edificado a reabilitar.
Nome
Casa da Ria
Casa da Rocha
Casa da Horta
Casa da Praia
Casa do Maçarico
Quinta Agrícola
Casa do Noitibó
Casa do Abelharuco
Casa do Garajau
Casa da Cruzinha
Apoio Agrícola
Totais

Artigo

Área Total (m2)

Tipologia

N.º de Camas

U3269
U3274
U3263
U3265
U3270
U3268
U3267
U3261
U3264
U3273
U3260
U3258
U3271
U3266
U3259
U3262
U3272
U3275

173,87

Casa de Campo T6

6

596,61

Casa de Campo T1

12

103,00

Casa de Campo T1

250,24

Casa de Campo T2

2
4

208,83

Casa de Campo T2

4

142,95

Hotel Rural

24

142,95

Casa de Campo T1

2

124,00
60,00

Casa de Campo T1
Casa de Campo T1

2
2

249,00

Casa de Campo T3

6

141
3238,00

Apoio agrícola

64
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Os polígonos de implantação dos edifícios existentes não serão alterados, e a intervenção passará pela
abertura de vãos onde se privilegiará o enquadramento da paisagem e a harmonia de proporção dos
alçados; pela reposição dos telhados de 2 ou 3 águas; pela introdução de elementos na paisagem que
organizam o espaço, criando momentos de intimidade, de contemplação ou impulsionadores do deambular
pelo território.

Figura 26 – Planta com a área de estudo e de implantação do projeto.

Foi dada uma importante atenção e detalhe ao tratamento paisagístico, com vista ao enquadramento e
valorização do conjunto garantindo a qualidade dos espaços envolventes bem como à manutenção do
coberto vegetal e da arborização existente.
Em termos de Mercado turístico-alvo os principais segmentos-alvo do presente Projeto serão:
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 Famílias e casais – Oriundos sobretudo dos grandes mercados como Reino Unido, Alemanha,
Espanha e França, mas também de novos mercados emergentes, como EUA, Canadá e
Escandinávia. Virão sobretudo via Tour Operadores (TOs) e Agências Online (OTAs), com alguma
concentração nos meses de Verão, e alguma “shoulder season” e épocas festivas (Páscoa e
Réveillon).
 Golfe – Oriundo de grandes mercados como Reino Unido e Alemanha, e, em segunda medida,
também Espanha e França. A procura incide nos meses “shoulder” (Mar-Abr e Set-Out), sendo a
comercialização feita maioritariamente através de Operadores especializados.
 Meeting Industry (MI) – Grupos que viajam no contexto de reuniões, incentivos e team buildings de
gestores de topo (banca, multinacionais, consultoras, …), que vêem na Quinta da Rocha uma
experiência impactante e diferenciadora para os seus quadros. A procura ocorre muito em “shoulder
season”, podendo ser parcialmente empurrada para as épocas baixas via política de pricing. Os
mercados principais são Portugal, por uma questão de proximidade, mas também os principais
países europeus, sendo o negócio captado por via direta, através de DMCs nacionais, ou Agências
Corporate internacionais.
 Eventos - Celebrações particulares, como casamentos, batizados e aniversários. Por natureza
concentrados na Primavera e Verão. O mercado vai para além das fronteiras de Portugal, sendo o
Algarve um destino relativamente estabelecido para casamentos em mercados como Espanha,
Reino Unido, Irlanda e Benelux. A comercialização pode ser direta, via DMCs especializadas ou
“venue finders” internacionais.
 Turismo de Natureza – Motivados pela imersão na natureza, em família (atividades ao ar livre), ou
casal (romance), este segmento tende a concentrar-se na época alta (por causa das férias
escolares), podendo ser empurrado, no caso dos casais, para a época “shoulder” através de uma
política de pricing adequada. Com um peso grande do Reino Unido, mas um potencial elevado nos
EUA, a comercialização faz-se, em grande parte através de Agências de Viagens especializadas,
como a Naturetrek (no Reino Unido), a Wildland ou a Greenwings (ambas nos EUA).
 Bird Watching – Motivado pela observação e fotografia de aves, este segmento é mais forte na
“shoulder season”, nos períodos Mai-Jun e Out-Nov, meses mais propícios à observação. Chegam
sobretudo através das Agências especializadas em Turismo de Natureza ou mesmo em Bird
Watching, como a Birding Ecosse (Reino Unido), a Sunbird (Reino Unido e EUA) ou a Pandion
Wilde Tours (Bulgária, a operar no Sul de Espanha).
 Cicloturismo – Organizado em grupos de ciclistas que pretendem fazer percursos na região do
Algarve, este segmento viaja em “shoulder season”, quando a meteorologia é mais amena. A
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comercialização é feita primordialmente via Agências especializadas, como a Ciclismo Clássico, a
Punto Tours (ambas de Itália), Wheel 2 Wheel (Reino Unido) e a Exodus (Reino Unido e EUA).
 Caminhadas – Motivado por atividades de caminhada e trekking, este segmento organiza-se em
grupos, que viajam em “shoulder season”, quando a meteorologia é mais amena. Chegam
sobretudo via Agências especializadas, como a Inntravel (Reino Unido), a The Wayfarers ou a Macs
Adventure (ambas dos EUA).
De forma a assegurar a conveniência dos hóspedes das casas de campo, e uma relativa uniformidade do
serviço prestado, serão disponibilizados dois a três buggies elétricos, conduzidos pela equipa de
bagageiros, e que estarão disponíveis “on call”, por exemplo para transporte dos hóspedes para o Hotel
Rural, ou para acompanhamento e serviço de bagagem após o check-in.
Serão, igualmente, disponibilizadas bicicletas que possam assegurar a mobilidade dos hóspedes de forma
sustentável, saudável e em plena comunhão com a natureza.
Estão previstos 12 lugares de estacionamento, em que todos cumprem com os requisitos para pessoas de
mobilidade condicionada.

4.4.3 Infraestruturas
4.4.3.1 Acessos
Pretende-se promover a mobilidade na Quinta da Rocha, quer ao nível da circulação motorizada, quer na
circulação pedonal, dotando-a de uma “imagem” rural que a qualifique, sem descurar os elementos
essenciais que permitem a identificação desta área tão rica a nível ambiental e paisagístico. Assim, o
empreendimento será dotado por uma rede viária interna, cuja implantação será adaptada à topografia. Em
linhas gerais, a elaboração do projeto tenta conjugar a melhor solução técnica com o adequado uso dos
recursos disponíveis subjugando-se às condicionantes locais existentes.
Consequentemente, os critérios de trabalho foram baseados na adoção de soluções que signifiquem:
 Conforto e segurança para os utentes;
 Mínimo impacte da zona afetada;
 Mínima afetação dos terrenos limítrofes;
 Utilização de materiais locais e equipamentos de fácil disponibilidade;
 Mínimas alterações das funções normais da área, durante a construção da obra.
A reutilização dos caminhos e trilhos existentes, conjugada com a conceção dos pavimentos têm como
objetivo a criação de uma superfície que possibilite a circulação com segurança e comodidade, quer de
veículos, quer de peões, minimizando a necessidade de obras de conservação durante o período de vida
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útil. Na intervenção geral definiu-se uma circulação pedonal e automóvel que permitisse a ligação e o
acesso a todos os pontos necessários recorrendo a uma solução de um pavimento naturalizado.
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. Esta solução apresenta uma boa
resistência às diversas condições atmosféricas e impede o crescimento de infestantes.
Consoante a relevância de cada acesso e as respetivas necessidades de capacidade de suporte,
adotaram-se distintas estruturas de pavimento: Para o acesso principal, onde se prevê a circulação
esporádica de veículos pesados, como os de manutenção (lixo e mercadorias) a solução adotada é mais
robusta estruturalmente, acondicionando uma espessura de saibro maior que para os acessos secundários
onde se prevê a circulação de veículos ligeiros; para o acesso pedonal a solução perde ainda mais
robustez, pela inexistência de capacidade portante, e serão em terra batida.
No Volume IV – Peças Desenhadas, apresenta-se o Desenho 10 – Planta de acessos viários e pedonais.
- O perfil transversal tipo da Via de Acesso Principal de ligação ao Hotel (acesso existente a beneficiar),
tem as seguintes características: 2 faixas de rodagem – 3,00 m cada;

Figura 27 – Planta e corte do acesso principal viário em saibro estabilizado.

O pavimento será em saibro estabilizado com ligante, numa espessura de 0,15 m, assente sobre uma
camada base com 0,25 m de espessura. O remate do pavimento será numa fiada dupla de paralelepípedos
de calcário.
- O perfil transversal tipo da Via de Acesso secundário, de ligação às casas de campo (acessos
existentes a beneficiar), tem as seguintes características: faixa de rodagem – 3,00 m;
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Figura 28 – Planta e corte do acesso secundário viário em saibro estabilizado.

O pavimento será em saibro estabilizado com ligante, numa espessura de 0,10 m, assente sobre uma
camada base com 0,15 m de espessura. O remate do pavimento será numa fiada dupla de paralelepípedos
de calcário.
Como se propõe uma via única de ligação às casas de campo, são propostos pontos de cruzamento de
veículos, no mesmo material, de acordo com a imagem seguinte.

Figura 29 – Corte e planta do ponto de cruzamento de veículos.
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4.4.3.2 Infraestruturas Elétricas
Para a alimentação de Energia Elétrica ao Empreendimento proposto prevê-se a alimentação em anel de
Média Tensão (MT) de 10 K, a partir da rede MT existente, e que irá percorrer os três Postos de
Transformação de Distribuição (PTD’s ) de Serviço Público propostos.
Os PTDs serão do tipo pré-fabricado em betão armado, com dimensões úteis de 2.400 x 2.200 e altura útil
de 2.310 mm, homologados pela Direção Geral de Energia, e neles será instalado equipamento de
isolamento integral tipo BRA conforme DMA-C64-420/N da EDP.
A rede de distribuição de energia elétrica em BT no interior fechado, tem início nos armários de distribuição
colocados junto aos Postos de Transformação e termina nos ramais previstos para cada fração.
As instalações elétricas do empreendimento serão estabelecidas em propriedade privada, no seu interior, e
têm por objetivo abastecer as diversas instalações de utilização. Incluem basicamente as redes de
distribuição em baixa tensão para alimentação de edifícios residenciais (incluindo os respetivos ramais de
alimentação), de edifícios não residenciais (Hotel Rural e Apoio Agrícola), de iluminação exterior (que não a
solar) e de outras instalações pertencentes ao empreendimento, mas não incluídas nas edificações
(bombas de rega, etc.).
Os tubos e cabos subterrâneos serão diretamente enterrados no solo, à profundidade mínima regulamentar
de 0,70 m para redes de BT e 1,1 m para redes de MT, em valas abertas ao longo das vias.
No Volume IV – Peças Desenhadas, do presente EIA, apresenta-se o Desenho 11 – Rede de
Infraestruturas Elétricas propostas
Para a iluminação exterior foi considerada uma solução sustentável, optando-se por luminárias solares,
podendo incorporar sensor de movimento e com baterias que lhe permitem estar toda a noite ligadas.
Terão índice de proteção adequado para instalação no exterior. Esta instalação não necessita de cabos
nem as correspondentes valas.
No caso particular da chamada Casa do Abelharuco de Tipologia T1, a instalação elétrica terá uma
potência de 17,25 kVA e será diretamente da rede pública de baixa tensão existente no local.
Prevê-se a instalação de PTDs de serviço público, sendo a potência total estimada para o empreendimento
de 292,85 KVA
As potências aproximadas estimadas são apresentadas no quadro seguinte:
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Quadro 4- Potências aproximadas para as edificações a reabilitar.
Instalação de utilização

Tipologia

Potência (kVA)

U3269 - Casa da Ria
U3274 / U3263 / U3265 - Casa da Rocha
U3270 - Casa da Horta
U3268 / U3267 - Casa da Praia
U3261 / U3264 - Casa do Maçarico
U3273 / U3260 - Hotel Rural
U3258 / U3271 - Casa do Noitibó
U3259 - Casa do Garajau
U3262 / U3272 - Casa da Cruzinha
U3275 - Apoio Agrícola

T3
T6
T1
T2
T2
12 Quartos
T1
T1
T3
-

20,7
41,4
17,25
20,7
20,7
110
17,25
17,25
20,7
6,9

4.4.3.3 Telecomunicações
O projeto de infraestruturas privadas contemplará a rede de tubagens, câmaras de visita e a rede de cabos
necessárias às instalações de telecomunicações, prevendo-se um ponto de ligação à rede pública
existente.
Foi previsto um Armário de Telecomunicações da Urbanização (ATU), junto à entrada, que fará a
interligação das ITUR públicas com as redes de cabos da ITUR Privada.
A rede de tubagem será constituída por tubos PEAD de instalação subterrânea, ao longo das vias por onde
passa e por câmaras de visita com volumetria suficiente para albergar as redes de cabos das três
tecnologias previstas no Manual ITUR. As instalações serão do tipo subterrâneo.
No caso particular da chamada Casa do Abelharuco, foi prevista uma rede de tubagens e caixas desde a
caixa de visita multioperador prevista instalar no passeio junto à via até à Casa de campo.
Os tubos e cabos subterrâneos serão diretamente enterrados no solo, à profundidade mínima regulamentar
de 0,70 m para as Telecomunicações, em valas abertas ao longo das vias.

4.4.3.4 Rede de Abastecimento de Água
A área é atualmente servida por soluções independentes de abastecimento de água designadamente furos
e poços, com todas as desvantagens inerentes a essa solução.
Apesar da construção deste empreendimento turístico não aumentar a área construída, irá seguramente
aumentar os consumos de água que atualmente existem. Assim o projeto prevê servir este
empreendimento a partir da infraestrutura pública de abastecimento de água de Portimão. Para esse efeito
deverá ser feita uma picagem à rede existente na EN125 e a partir deste ponto uma nova rede, para
alimentar o futuro empreendimento e todas as habitações existentes nessa zona sem infraestrutura pública
de água.
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No Volume IV – Peças Desenhadas, do presente EIA, apresenta-se o Desenho 12 – Pontos de água
existentes e Rede de Abastecimento de Água proposta.
Sendo esta intervenção um projeto de prolongamento da rede pública, foi contactada a entidade gestora da
rede (EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA), para tomar conhecimento
do projeto proposto e estar envolvida na conceção do mesmo (Anexo 4, do Volume III - Anexos).
De uma forma geral, os critérios de dimensionamento apoiam-se no Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23
de agosto, que aprova o “Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
de Drenagem de Águas Residuais”.
Prevê-se a utilização dos seguintes materiais nas tubagens:
 Polietileno de alta densidade da classe de pressão PN10, com juntas soldadas topo a topo na rede
de distribuição;
 Válvulas e acessórios em ferro fundido dúctil.
Prevê-se que as condutas de abastecimento de água sejam instaladas em vala devidamente
acondicionada, sendo recomendável a aplicação de um recobrimento de 0,80 m. Nos ramais de ligação
prediais e derivações para bocas-de-incêndio serão obrigatoriamente instaladas válvulas de seccionamento
no início de cada um destes ramais.
No quadro seguinte é apresentada uma estimativa dos consumos futuros para este empreendimento.
Quadro 5 – Estimativa de consumos de água.
População
Hotel Rural

24 pax (ocupação máxima)

Staff do Hotel Rural

5 pax

Casas de campo

40 pax (ocupação máxima)

Trabalhadores do empreendimento

2 pax

Capitações
Hotel Rural

200 l/hab/dia

Staff do Hotel Rural

50 l/hab/dia

Casas de campo

150 l/hab/dia

Trabalhadores do empreendimento

20 l/hab/dia

Consumos
Hotel Rural
Staff do Hotel Rural
Casas de campo
Trabalhadores do empreendimento

24x200=

4,8 m³/dia

5x50=

0,3 m³/dia

40x150=

6,0 m³/dia

2x20=

0,0 m³/dia

CONSUMO TOTAL do Empreendimento
Reserva de água (garantir uma reserva para 1 dia apenas para o Hotel)
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4.4.3.5 Rede de Rega
A rede de rega da Quinta da Rocha é atualmente servida por poços, bem como pelo sistema de distribuição
público pertencente ao Perímetro de Rega do Alvor, com origem na barragem da Bravura.
Para o projeto agrícola e rega dos jardins estimam-se os seguintes consumos totais:
Quadro 6 – Estimativa de consumos de água para o projeto agrícola e rega dos jardins.
Área (ha)

Dia de Pico
(m3)

Mês de Pico
(m3)

Área Agrícola regada

38

1.824,00

56.506,00

Paisagismo

2,6

71,55

2.217,8

40,6

1.895,55

58.723,80

Total

Estes valores possibilitam avaliar uma estimativa de consumo máximo e num mês de pico.
Para a área agrícola regada, considerou-se a área a atribuir às árvores assumindo uma projeção de copa
de 4m2 para cada uma.
Para a rega das áreas referidas, nomeadamente, área agrícola regada (vinha, olival, amendoal, laranjal e
horta) e áreas de integração paisagística envolvente às Casas de Campo e Hotel Rural, podem ser
consideradas as seguintes fontes:
 Reutilização das águas residuais provenientes da Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) compacta.
A proposta de tratamento de águas residuais, para o Empreendimento de TER, considera a possibilidade
de construção de uma ETAR compacta para o Hotel e casas de campo, com capacidade de tratar todo o
efluente que compõe o empreendimento.
 Adução a partir do Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor. A propriedade detém atualmente uma
área com cerca de 42 ha com vocação agrícola, incluída no Perímetro, tendo direito à respetiva
água do sistema de rega, e é atualmente atravessada por um canal de rega do qual partem diversas
regadeiras enterradas.
Pode ainda ser integrada a Água da Chuva, pelo reaproveitamento dos poços existentes, como
reservatórios, no âmbito da conceção dos sistemas de distribuição de água bruta. Nesta situação, o
reservatório poderá receber, simultaneamente, água da chuva, quando a haja, e água bruta de outras
origens, nomeadamente o canal de rega, nos períodos mais secos.
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4.4.3.6 Rede de Drenagem de Águas Residuais
A proposta de drenagem de águas residuais passa por manter a solução existente do ponto de vista de
autonomia do sistema, recorrendo às fossas existentes, identificadas no Anexo 5 do presente EIA (Volume
III – Anexos) adaptada naturalmente ao tipo de uso que carece este tipo de empreendimento.
A solução apresentada no Projeto prevê:
 Implementação de FE (fossas estanques) em cada Casa de Campo e Hotel, alterando as fossas já
existentes, a partir das quais se fará a transfega do efluente para autotanques que os transportarão
para a ETAR compacta. A circulação será feita pelos caminhos existentes. A opção por este tipo de
órgão de depuração, a instalar individualmente por cada casa e no Hotel, foi feita ponderando
aspetos de ordem ambiental e económica.
Complementarmente às FE (fossas estanques), e a jusante de cada uma delas, deverão existir Caixas
Intercetoras de gorduras às quais serão conduzidas as águas das cozinhas.

Figura 30 – Esquema tipo de fluxo de águas residuais para Fossa Estanque.

Esta solução deve-se à preocupação com o impacto da presença de gorduras ou outros resíduos de
natureza recalcitrante, que prejudicam o processo de oxidação biológica e a formação de lamas ativadas
na ETAR principal, comprometendo com isso o seu bom funcionamento e eficiência, e que deve estar
refletido e resolvido na sua origem.
Particular cuidado será tido de forma que as gorduras não cheguem à ETAR proposta.
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O processo de trasfega dos efluentes das FE para os autotanques deverá acontecer em momento diferente
do processo de limpeza das caixas separadoras de gorduras, as quais terão um destino diferente como
resíduo.
Considerou-se uma capacidade entre 4 m3 e 6 m3 por casa, 4 m3 para as mais pequenas e 6 m3 para as
maiores, considerando uma retenção de 7 dias aproximadamente.
Propõe-se a colocação de um desoleador, a uma cota inferior, que receberá graviticamente os efluentes da
cozinha do Hotel, a serem conduzidos para a ETAR.
 Uma ETAR compacta com capacidade de tratar, de forma centralizada, todo o efluente do Hotel e
das casas de campo que compõem o empreendimento, reduzindo riscos e otimizando recursos
humanos e energéticos.
Propõe-se a instalação de uma estação de tratamento pré-fabricada, constituída por 3 blocos
independentes, os quais, após a instalação, ficarão completamente dissimulados no terreno, com sebes
arbustivas, respeitando o essencial espaço para as ações de manutenção e de controlo regulares a que a
ETAR será, necessariamente, sujeita.
Ainda no que respeita à ocupação do espaço, está previsto um espaço técnico para instalação do soprador,
quadro elétrico e reservatórios de produtos de desinfeção, bem como o sistema de filtração e desinfeção
final do efluente. Também este espaço será devidamente dissimulado no terreno.
O efluente tratado será descarregado no final do canal de água de regadio existente, que abastece a rede
de rega da Quinta, à exceção de cerca de 20%, que será aproveitado para fins não potáveis,
nomeadamente para rega, sanitas e urinóis do Hotel Rural.
Considerando os pressupostos (recolha pontual de elevadas quantidades de efluente semidigerido
anaerobicamente das FE) e os objetivos de reutilização e de impacto ambiental negligenciável, a ETAR
propriamente dita deverá ter a seguinte estrutura:
o 1º Bloco – Câmara de Homogeneização e Equalização do Fluxo de Tratamento – garante que os
efluentes recolhidos na FE e os picos de descarga de efluentes não afetem negativamente o
funcionamento do Bloco ou Câmara de Oxidação Biológica;
o 2º Bloco – Câmara de Oxidação Biológica – dimensionada com um volume e tempo de residência
equivalente à produção diária de efluente.
o 3º Bloco – Decantador independente com recirculação de Lamas – cujo dimensionamento e
estrutura deverá respeitar o desenho típico de um decantador circular, com tronco interior de
receção de efluente, caleira de descarga de efluente tratado e fundo cónico, ou em alternativa uma
estrutura com pacote lamelar e caleira de descarga. Deverão ser excluídas opções que não
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respeitem estas configurações, sob pena de má formação de floco biológico e perda de sedimentos
na descarga do efluente.
A ETAR deverá ainda incluir um poço de bombagem que alimentará um biofiltro complementar ou um filtro
de areia, devidamente dimensionados que evitarão a passagem para o meio hídrico de sedimentos e floco
biológico.
A jusante desta bateria de filtração deverá existir um tanque de acumulação de água tratada equipado de
tubo de descarga superior no qual será feita a desinfeção do efluente com produto clorado,
preferencialmente através de um sistema de medição e dosagem em contínuo com recirculação
independente.
Deste tanque será alimentada a rede de distribuição de água para reutilização, bem como o circuito de
lavagem e contra-lavagem do filtro de areia.

Figura 31 – Esquema tipo de ETAR.

Em suma, o foco e o objetivo em reduzir ao máximo o risco de contaminação do ecossistema envolvente
estiveram muito presentes. Para isso, a solução passa por propor fossas estanques e caixas intercetoras
de gorduras em cada em cada uma das casas do empreendimento e apenas um equipamento capaz de
tratar todas as águas residuais do empreendimento.
A trasfega deste efluente doméstico é assegurada por autotanques que fazem o transporte do efluente das
fossas para a ETAR compacta. Na última etapa, o efluente tratado na ETAR será aproveitado para fins não
potáveis (para rega, sanitas e urinóis do Hotel Rural) (cerca de 20%), e o restante será enviado para o troço
final do canal de água de regadio existente na propriedade, que abastece a rede de rega.
É apresentado um quadro com a estimativa de produção de águas residuais domésticas, tendo por base os
valores do consumo de água, futuros para este empreendimento e uma planta com uma proposta de
localização da ETAR (Desenho 13 – Rede de Drenagem de Águas Residuais e RSU – Solução A, do
Volume IV – Peças Desenhadas).
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Quadro 7- Estimativa de produção de águas residuais domésticas, tendo por base os valores do consumo de água.
População
Hotel Rural

24 pax (ocupação máxima)

Staff do Hotel

5 pax

Casas de campo

40 pax (ocupação máxima)

Trabalhadores do empreendimento

2 pax

Capitações
Hotel Rural

200 l/hab/dia

Staff do Hotel

50 l/hab/dia

Casas de campo

150 l/hab/dia

Trabalhadores do empreendimento

30 l/hab/dia

Consumos
Hotel Rural

24x200= 4,8 m³/dia

Staff do Hotel

5x50= 0,3 m³/dia

Casas de campo

40x150= 6,0 m³/dia

Trabalhadores do empreendimento

2x30= 0,1 m³/dia

CONSUMO TOTAL

12,0 m³/dia

Fator de afluência à rede 95%

11,4 m³/dia

Capitação de esgoto

160 l/hab/dia

População equivalente

71 hab eq

A rede de coletores prevista será a estritamente necessária para realizar as interligações do Hotel à ETAR.
Propõe-se a instalação de uma estação de tratamento pré-fabricada monobloco, a qual após a instalação
ficará completamente dissimulada no terreno, com sebes arbustivas, respeitando o essencial espaço para
as ações de manutenção e de controlo regulares a que a ETAR será, necessariamente, sujeita.
No que respeita à ETAR compacta, os critérios de dimensionamento utilizados decorrem do Decreto
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, que aprova o “Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e
Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais”. A ETAR deverá garantir o
cumprimento das normas de descarga estipuladas no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto; não é
exigível o cumprimento do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho aplicável em zonas sensíveis, uma vez
que o mesmo só é considerado aplicável a aglomerados populacionais de dimensão aí definida.
4.4.3.7 Rede de Drenagem de Águas Pluviais
De acordo com os pressupostos da intervenção não será instalada rede de drenagem de águas pluviais ao
longo das vias/ ligações viárias, devendo o perfil longitudinal e transversal das vias criar condições para
permitir o livre escoamento das águas superficiais.
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A rede de drenagem dos edifícios será feita, por princípio, para o pavimento e terreno natural, e quando
absolutamente necessário prever redes de coletores, estes deverão drenar para as linhas de drenagem
natural do terreno.
4.4.3.8 Rede de Combate a Incêndios
A água para serviço de incêndio será prevista ao longo do Caminho da Rocha, desde a EN 125 até à Casa
da Praia, e será assegurada pela rede de abastecimento de água. Prevê-se para o efeito a localização de
bocas de incêndio ao longo do Caminho da Rocha, com afastamento mínimo de 150m entre bocas. Dentro
do Empreendimento a rede de combate a incêndios será assegurada em cada Casa de Campo e no Hotel
Rural, de acordo com o seu licenciamento e a legislação em vigor.
No total prevê-se 14 bocas de incêndio, encontrando-se a rede de combate a incêndios apresentada no
Desenho 12 – Rede de Abastecimento de água, do Volume IV – Peças Desenhadas.

4.4.3.9 Resíduos Sólidos Urbanos
Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), são recolhidos pela Empresa Municipal de Águas e Resíduos de
Portimão (EMARP), em Ecoponto existente na EN125, a Norte da Quinta da Rocha. Prevê-se a localização
de um ecoponto destinado à deposição de RSU na entrada principal do empreendimento.
A recolha dos RSU de cada Casa de Campo e Hotel será realizada pela equipa do Hotel, que procederá a
deposição dos RSU no local acima referido.
Os resíduos verdes produzidos na Quinta, que não serão em quantidade significativa, serão tratados
localmente, não entrando no circuito de recolha público.
O ecoponto proposto encontra-se identificado no Desenho 13 – Rede de Drenagem de Águas Residuais e
RSU – Solução A, do Volume IV – Peças Desenhadas).
4.4.3.10 Energias Renováveis
Tendo como objetivo o projeto de Edifícios sustentáveis, foi necessário integrar os painéis solares térmicos
de forma a reduzir consideravelmente o consumo das águas quentes sanitárias nos edifícios. Assim, em
termos de energias renováveis foi considerada a colocação de painéis solares nos edifícios a reabilitar, de
forma a garantir uma elevada eficiência nas águas quentes sanitárias.
A utilização de painéis solares permite o aquecimento da água a uma temperatura de 80 graus, sendo o
ideal para a produção de água quente sanitária. O consumo das águas quentes sanitárias é responsável
por cerca de 12% do consumo global dos Edifícios.
Os painéis solares térmicos permitem reduzir o consumo global anual de água quente sanitária em cerca
de 75 %, ou seja, os Sistemas de Águas Quentes Sanitárias (AQS) passam a ter um consumo bastante
reduzido.
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Assim, o número de painéis solares para casa edifício são os seguintes:
 Casa do Rio 3269 – 2 painéis solares;
 Casa da Rocha 3263 e 3265 – 4 painéis solares;
 Casa da Rocha 3273 – 1 painel solar;
 Casa da Horta 3270 – 1 painel solar;
 Casa da Praia 3276 e 3268 – 1 painel solar;
 Casa do Maçarico 3261 e 3269 – 1 painel solar;
 Hotel Rural – 5 painéis solares;
 Casa do Noitibo – 1 painel solar;
 Casa do Abelharuco – 1 painel solar;
 Casa do Garajau – 1 painel solar;
 Casa do Cruzinho – 1 painel solar.
Simultaneamente, o projeto prevê para a iluminação exterior uma solução sustentável, através da
instalação de luminárias solares ao longo dos acessos principais e secundários existentes, alvo de
beneficiação e novas propostas.

4.4.4 Integração Paisagística, Agrícola e Ambiental
O conceito integra ainda as componentes Agrícola, Paisagística e Ambiental, as quais constituem vertentes
determinantes nos produtos turísticos a oferecer. Pretende-se recuperar a componente agrícola da
propriedade e potenciar o produto turístico associado ao contacto com a “terra”, à sensibilização para a
produção sustentável e à participação no ciclo da produção de agrícola extensiva.
O projeto de integração paisagística assentou no conceito de um enquadramento cénico e do
aproveitamento dos recursos paisagísticos existentes, criando uma identidade e relação com o lugar, bem
como a integração e potenciação da componente agrícola.
Todos os elementos na Quinta inspiram o carácter de jardim mediterrânico, com todas as componentes:
 A presença de árvores como as oliveiras, as laranjeiras, os sobreiros, as alfarrobeiras, a presença
de aromáticas como o alecrim, a alfazema, etc.;
 A utilização dos materiais e técnicas tradicionais, nomeadamente, a pedra, a madeira, a taipa, entre
outros, conjugando a simplicidade de linhas de cores e de ambientes;
Procurou-se uma maximização da utilização do espaço, com integração de diferentes áreas com cariz de
enquadramento e de utilizações diferentes, nomeadamente: envolvente aos edifícios, paisagem alimentar,
zona cénica exterior, e trilhos existentes. Acresce que cada habitação terá associada uma pequena
componente agrícola.
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A implementação destas componentes está prevista no Estudo Prévio – Quinta da Rocha. Paisagismo,
Agricultura e Turismo (novembro 2017), que apresenta duas vertentes:
 O tratamento paisagístico da vizinhança imediata das casas e do Hotel rural;
 A recuperação da valência agrícola da propriedade, com a implementação do conceito de Paisagem
Alimentar, compatibilizando o uso agrícola com a necessidade de conservação dos valores
biológicos existentes, designadamente os habitats classificados no anexo I e as espécies
classificadas no anexo II da Diretiva Habitats.

4.4.4.1 Integração Paisagística
No que respeita ao tratamento paisagístico da vizinhança imediata das casas, o projeto privilegia a
utilização de espécies autóctones e/ou a manutenção das espécies existentes.
As casas de campo terão um enquadramento paisagístico próprio, e as intervenções consistem na
reconstituição de espaços de carácter mediterrânico, com baixas necessidades hídricas, fundindo-se com a
paisagem que o rodeia, sem se ter presente uma barreira física de separação.
No desenvolvimento destes projetos tomou-se em consideração a necessidade de preservação dos valores
naturais, designadamente do habitat Matos termomediterrânicos pré-desérticos – 5330, o qual se julga que
constitui, ele próprio, um enquadramento paisagístico adequado e suficiente. As intervenções propostas
são resumidas no Quadro seguinte.
Quadro 8– Intervenções paisagísticas junto às edificações a reabilitar.
Instalação de utilização

Intervenções propostas

Casa da Ria

Existirá uma pequena área de prado regado, enquadrada por arbustos, herbáceas e
árvores junto ao antigo tanque. Na envolvente é proposto um terreiro com saibro

Casa da Rocha

Acesso por caminho enquadrado pelas casas, que terminará num terreiro com vista para a
Ria. Será enquadrada por um prado regado limitado por arbustos, herbáceas e árvores. No
limite Norte das casas propõe-se um revestimento herbáceo-arbustivo com plantas
autóctones aromáticas. Propõe-se a plantação de um pomar junto às alfarrobeiras
existentes.

Casa da Horta

Plantação de uma área de pomar junto ao limite Sul e um pequeno prado regado,
enquadrado por arbustos, herbáceas e árvores em redor do antigo tanque. Na envolvente
um terreiro com saibro. O espaço exterior à parcela será rodeado por um espaço de horta.

Casa da Praia

Pequena área de prado regado, enquadrado por manchas de arbustos, herbáceas e
árvores, em redor do antigo tanque. É proposto um terreiro com saibro. Na parede do
alpendre propõe-se a plantação de buganvílias. Está prevista a instalação de uma pequena
horta. Propõe-se ainda a manutenção da vegetação natural a sul.

Casa do Maçarico

Propõe-se a plantação de uma área de pomar no limite noroeste. Existirá uma pequena
área de prado regado, enquadrado por manchas de arbustos, herbáceas e árvores. É
proposto um terreiro com saibro. A poente será instalado um prado de tremocilha.
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Instalação de utilização

Intervenções propostas

Hotel Rural

Instalação de um pavimento rústico em saibro granítico agregado com cal hidráulica à
entrada no Hotel, enquadrado por pontuações de oliveiras. Na envolvente do edifício, está
prevista uma zona de saibro interrompida por um alinhamento de alfazemas. No interior do
pátio, propõe-se a plantação de uma árvore de folhagem caduca, Paneira (Choysia
speciosa). A SE propõe-se a criação de uma zona de estadia enquadrada por prado regado
com bordaduras floridas e visualmente “orientada” por árvores de folha persistente.

Casa do Noitibó

Localiza-se numa área com a presença de Linaria algarviana, propondo-se a manutenção
da vegetação existente. Propõe-se a plantação de uma área de pomar junto ao limite oeste.

Casa do Abelharuco

Localiza-se numa área com a presença de Matos termomediterrânicos pré-desérticos –
5330, que se concretiza pela presença da associação Asparago albi-Rhamnetum oleoides.
Propõe-se a manutenção da vegetação existente. Na parede do alpendre propõe-se a
plantação de buganvílias

Casa do Garajau

Localiza-se numa área com a presença de Matos termomediterrânicos pré-desérticos –
5330, propondo-se a manutenção da vegetação existente. Propõe-se ainda a marcação de
um terreiro com saibro, a plantação de um pequeno pomar no limite sul e a plantação de
buganvílias na parede do alpendre.

Casa da Cruzinha

Propõe-se a plantação de um pomar junto ao limite sudoeste. A envolvente será
enquadrada por manchas de arbustos, herbáceas e árvores, nos alinhamentos existentes.
Na envolvente à Casa de campo é proposto um terreiro com saibro.

4.4.4.2 Intervenções Agrícolas
Uma componente essencial do projeto consiste no enquadramento agrícola, aqui chamada de Paisagem
Alimentar. A criação de uma paisagem alimentar na quinta tem como principal objetivo a autosustentabilidade, conferindo uma continuidade do histórico da quinta e o enquadramento cénico e
ambiental pretendido, dentro de um modelo de exploração possível que sustente também as áreas de
jardim.
Neste contexto, foi desenvolvida uma proposta de ocupação agrícola e florestal condicionada à melhoria do
enquadramento paisagístico da propriedade.
No que respeita à recuperação de culturas agrícolas, prevê-se a recuperação de culturas que já existiram
na Quinta da Rocha, designadamente:
 Amendoal
Na região algarvia, o pomar tradicional de sequeiro, onde se insere a amendoeira, apresenta uma
orientação agro-ambiental, de conservação do património paisagístico e cultural. Uma vez que a cultura
tradicional feita em regime de sequeiro apresenta uma produtividade muito baixa e encargos de colheita
manual muito elevados, propõe-se a sua plantação em condições de regadio, tornando-se numa cultura
mais rentável.
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Propõe-se a plantação de amendoeiras numa quadrícula de 7x5, numa extensão de 9,27 ha, em sistema
de regadio. Esta cultura apresenta uma boa integração paisagística, uma boa adaptação edafo-climática e
um crescimento muito rápido.
 Pomar de citrinos
Os citrinos constituem uma imagem da região algarvia, bem adaptados ao clima e tipos de solos.
Apresentam uma boa integração paisagística, uma boa adaptação edafo-climática, um crescimento rápido
e a possibilidade de fornecimento de fruta fresca e de sumos naturais às atividades hoteleiras.
Propõe-se a plantação de laranjeiras e tangerineiras, numa quadrícula de 5x4, numa extensão de 3,6 ha,
em sistema de regadio. Esta cultura apresenta uma boa integração paisagística, uma boa adaptação edafoclimática e um crescimento rápido.
 Olival
A oliveira é uma espécie que beneficia de práticas de cultura, como as limpezas, essenciais para manter o
vigor vegetativo e a produção.
Esta cultura, no geral, não possui grandes encargos económicos nem muito trabalho, exceto na fase da
colheita, que se realiza entre os meses de Outubro e Dezembro.
Propõe-se a plantação de um olival, numa quadrícula de 10x10, numa extensão de 11,7 ha, em sistema de
regadio. Esta cultura apresenta uma boa integração paisagística, uma boa adaptação edafo-climática e um
crescimento rápido.
 Figueiral
A cultura extensiva da figueira era tradicional em Portugal, principalmente nas regiões do Algarve, Moura,
Torres Novas e Mirandela. O objetivo deste tipo de cultura era a produção de figos vindimos que tinham
como destino o mercado do figo passado para consumo humano, animal e para a indústria.
O figueiral algarvio tinha por tradição a produção de figos secos, e quase desapareceu. Atualmente seria
necessário a experimentação e importação de tecnologia para produzir passas de figo com qualidade
física, sensorial e higieno-sanitária, que hoje são exigidas a este tipo de produtos.
A produção de figos para o mercado da fruta fresca tem duas épocas distintas de produção. Uma em
maio/junho e julho, que é a época dos figos lampos e outra em agosto/setembro (até às primeiras chuvas),
que é a época dos figos vindimos.
Propõe-se a plantação de algumas figueiras, numa pequena extensão de 0,3 ha, em memória da tradição
no local, em regime de sequeiro, numa quadrícula de 6x3.
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 Alfarrobal
É uma espécie tradicional da região algarvia, muito bem adaptada aos solos e clima local. A sua produção
não depende da forma como as árvores são tratadas, pois a sua árvore é generosa e mesmo em solos
pobres e na ausência de tratamentos culturais produz frutos de qualidade.
A utilização do seu fruto é muito diversificada, pois pode ser usada na indústria farmacêutica, cosmética,
alimentar, etc. Na alfarroba tanto a polpa como a semente são valorizadas.
Para além disso esta cultura é muito interessante, do ponto de vista ecológico, pois tem baixas exigências
em água e em nutrientes, conseguindo produzir onde a maioria das espécies de interesse económico não
produz.
Propõe-se a plantação de alfarrobeiras, numa extensão de 4,9 ha, em memória da tradição no local, em
regime de sequeiro, numa quadrícula de 10x10.
 Vinha
A cultura da vinha tem vindo a intensificar-se no nosso país. Apresenta uma boa integração paisagística,
uma boa adaptação edafo-climática, e a possibilidade de integração nas atividades hoteleiras e na vertente
de enoturismo.
Propõe-se a plantação de vinha num compasso de 2,5x1 m, numa extensão de 12,00 ha, em sistema de
regadio. Esta cultura apresenta uma boa integração paisagística, uma boa adaptação edafo-climática e um
crescimento rápido.
 Horta
Propõe-se uma área de horta, na proximidade do Hotel, com uma área aproximada de 1,20 ha, onde o
cultivo de culturas permanentes, de plantas aromáticas comestíveis, e de culturas hortícolas anuais será o
dominante. O agrupamento de culturas deverá ter em consideração o “bom” companheirismo das culturas,
conceito introduzido da agricultura biológica.
 Culturas arvenses
Propõe-se um enriquecimento do solo, numa área a poente, com a sementeira de uma leguminosa,
nomeadamente Lupinus luteus L. (tremocilha). Será semeada numa área de aproximadamente 7,93 ha.

 Carvalhal
Prevê-se ainda a instalação de uma pequena área de carvalhal de Carvalho-cerquinho (Quercus faginea
broteroi), de Carraco (Quercus coccifera) e de Azinheiras (Quercus rotundifólia), no limite norte, numa área
de 2,1 ha.
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Apresentam-se no Desenho 15 – Planta de Intervenções Agrícolas e Florestais (Volume IV – Peças
Desenhadas) as vertentes determinantes nos produtos turísticos a oferecer na Quinta da Rocha.

Figura 32 – Planta de integração agrícola e florestal.

4.4.4.3 Manutenção do existente
Propõe-se uma distribuição espacial das diversas culturas agrícolas adaptadas à topografia e ocupação
atual do terreno em estudo, assim como o reforço da zona de pinhal a introdução de uma pequena mancha
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de carvalhal. Esta ocupação 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 expansão de alguns deles, mantendo os terrenos adjacentes sem intervenção.
A área de intervenção do Projeto exclui as zonas húmida da Quinta da Rocha, isto é, as áreas usualmente
chamadas Sapais, bem como as referidas anteriormente, a manter.

4.4.5 Alternativas do Projeto
Foram consideradas e analisadas duas soluções, no que respeita à rede de drenagem de águas
residuais prevista:
 Solução A – manter o mais possível a solução existente;
 Solução B – prever a ligação à infraestrutura pública.
A solução A passa por manter a solução existente do ponto de vista de autonomia do sistema, adaptada
naturalmente ao tipo de uso que carece este tipo de empreendimento. Ou seja, tem como foco e objetivo
reduzir ao máximo o risco de contaminação do ecossistema envolvente. Com esse intuito, optou-se por
limitar ao mínimo as infraestruturas de esgotos nas vias existentes e nas futuras vias. A solução A, passa
então por propor fossas estanques em cada uma das casas do empreendimento e apenas um equipamento
capaz de tratar todas as águas residuais do empreendimento. A trasfega deste efluente doméstico é
assegurada por autotanques que fazem o transporte do efluente das fossas estanques para a ETAR
compacta que se alocará na proximidade do hotel.
Na última etapa, o efluente tratado na ETAR, nomeadamente cerca de 20% do total do efluente, será
aproveitado para fins não potáveis (para rega dos logradouros, sanitas e urinóis do empreendimento
principal – Hotel Rural), e o excedente será enviado para o troço final do canal de água de regadio
existente na propriedade, para aproveitamento ao nível da rega das áreas agrícolas propostas.
Na solução B propõe-se a ligação à infraestrutura pública a partir na EN125. Esta solução prevê uma
maior intervenção no solo, com a colocação de infraestruturas, do que a solução A. Pois obriga a
infraestruturar todas as vias com redes de drenagem de águas residuais, algumas gravíticas e outras
elevatórias. Dada à topografia da zona propõe-se soluções mistas, conforme é apresentado no Desenho
14.b – Rede de Drenagem de Águas Residuais (Solução B), do Volume IV – Peças Desenhadas.
Assim na solução B, propõe-se mais do que um sistema de pressurização, com estações elevatórias por
casas ou conjuntos de casas, agregados às bacias de drenagem de águas residuais. Estas redes são
gravíticas até aos pontos baixos, onde seriam necessárias estações elevatórias que fazem a elevação até
a ligação à infraestrutura pública.
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Nesta solução B, o tratamento das águas residuais está a cargo da entidade municipal, sem custos de
exploração para o empreendimento, mas que do ponto de vista de ambiental consiste numa solução bem
mais intrusiva, a envolver maiores volumes de escavação e aterros.
As soluções de drenagem de águas residuais propostas são apresentadas no Desenho 14.b – Rede de
Drenagem de Águas Residuais (Solução B), do Volume IV – Peças Desenhadas.
A opção pela solução A, justificou-se por minimizar as interferências no ambiente e relevar-se uma
alternativa menos dispendiosa. Se por um lado, estamos a manter o conceito do sistema o mais próximo do
existente, com a redução do risco de contaminação e menor afectação do solo, reaproveitando e
melhorando a rede de drenagem existente. Por outro lado, do ponto de vista ambiental estamos a criar um
ciclo da água mais ecológico.
Quando ao essencial do projeto, designadamente a localização das Casas e Campo e do Hotel, não foram
consideradas alternativas de localização, porque, como foi referido, trata-se da reconstrução de edificações
já existentes.

4.5 DESCRIÇÃO DAS FASES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Na execução do Empreendimento TER – Quinta da Rocha foram consideradas duas fases:
 Fase de Construção;
 Fase de Operação/Exploração.
Como não é previsível, num horizonte temporal aceitável, a ocorrência de desativação das intervenções
propostas no âmbito do Projeto do Empreendimento TER, situação que contribui para a incerteza e
complexidade na identificação, análise e avaliação de impactes ambientais, optou-se por não se realizar
esta tarefa para a fase de desativação.

4.5.1 Fase de Construção
Seguidamente, faz-se uma descrição da empreitada geral, tendo em consideração a informação disponível
nesta fase de projeto (estudo prévio), bem como os seguintes aspetos: a área a afetar aos trabalhos,
estaleiro e instalações provisórios, principais atividades de construção e processos construtivos, maquinaria
e meios humanos.

4.5.1.1 Identificação da área a afetar
Em termos gerais, considera-se como área potencialmente afetada de forma direta, a área de intervenção
do projeto correspondente à área de recuperação do edificado existente, bem como a área de logradouro
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(Desenho 09 – Planta de Implantação do Projeto TER, do Volume IV – Peças Desenhadas). Excecionamse as casas de campo, designadas como Casa do Abelharuco, Casa do Garajau e Casa do Maçarico, em
que a área de intervenção, na prática se cingirá à edificação existente, salvaguardando as espécies
protegidas existentes, apesar de no Desenho 09, se apresentarem todas as áreas destinadas ao
logradouro.
Também se consideram como áreas de afetação direta, as atividades inerentes às infraestruturas técnicas
necessárias (projetos associados ou complementares), como sejam, os acessos viários a beneficiar, a
execução da ETAR ou arealização das valas ao longo das vias para as novas redes (ex.: rede de
abastecimento de água potável), entre outras.
Além das áreas acima referidas poderão ser afetados de forma indireta os acessos à zona da obra,
nomeadamente a EN 125 e o Caminho da Rocha, bem como acessos internos do empreendimento TER.

4.5.1.2 Estaleiro e instalações provisórias
A execução da empreitada de empreendimento TER irá requerer um estaleiro de apoio à reconstrução do
edificado existente (casas de campo e hotel rural), bem como à implementação das infraestruturas técnicas
necessárias. Este estaleiro poderá ficar localizado no interior do logradouro do Hotel Rural, num terreno
aparentemente sem utilização e que no projeto se destinará ao parque de viaturas dos clientes (Figura 33).
Este local terá como principal objetivo o parqueamento das viaturas de apoio à construção, numa área que
se estima na ordem de 1000 m2, e incluirá contentores de escritórios e locais de armazenamento
temporário de material, produtos químicos e resíduos.
Este local é próximo do arruamento existente, denominado Caminho da Rocha, e junto do caminho
existente, a beneficiar, o que minimizará os impactes da empreitada. Simultaneamente, os caminhos a
utilizar na fase de construção serão os existentes na Quinta da Rocha (Desenho 16 – Planta de localização
do estaleiro e caminhos de obra, do Volume IV – Peças Desenhadas).
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Figura 33 – Localização prevista para o estaleiro de obra.

4.5.1.3 Principais atividades de construção e processos construtivos
Na fase de construção muitas das atividades envolvem ações de movimentação de terras decorrentes das
operações de escavação e aterro com vista à obtenção das cotas de implantação a definir em fase de
Projeto. No entanto, no projeto em questão, dado as intervenções consistirem essencialmente na
reabilitação do edificado existente, as movimentações de terra e escavação encontram-se minimizadas,
cingindo-se esta atividade, à necessidade de realização de valas para a novas infraestruturas técnicas,
implantação da ETAR e adaptação das fossas existentes, bem como a beneficiação dos acessos
existentes. Contudo, será sempre dada a devida prioridade às operações de aterro com recurso às terras
provenientes de escavação, otimizando, o balanço de terras, e não se prevendo desde já a necessidade de
recorrer a terras de empréstimo. Os materiais sobrantes serão conduzidos a vazadouro nos termos a definir
em fases subsequentes do processo.
Seguidamente enunciam-se as principais operações de construção a desenvolver:
- Implantação e funcionamento do estaleiro;
- Atividades de preparação do terreno;
- Circulação de maquinaria, veículos e equipamentos afetos à obra e respetivas operações de
manutenção;
- Beneficiação de acessos, estacionamento do hotel rural e percursos pedonais e cicláveis;
- Construção das infraestruturas técnicas locais e ligação às infraestruturas gerais;
- Reconstrução das edificações existentes que compõem o Empreendimento TER;
- Implantação do Projeto de Integração Paisagística e agrícola.
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No que respeita ao estaleiro de obra, ainda que o mesmo constitua uma instalação provisória refere-se
desde já que a sua localização obedecerá aos seguintes requisitos (não se invalidando a possibilidade de,
em fase de Projeto de Execução, serem adicionados outros que à data se considerem pertinentes):
- Afastamento das construções existentes;
- O estaleiro de apoio à construção do Empreendimento TER deverá ficar instalado na futura área de
intervenção do Projeto, nomeadamente na zona do logradouro do futuro hotel rural, e de modo evitar ou
minimizar movimentações de terras e abertura de novos acessos;
- Presença de acessibilidades ao mesmo.
Áreas que pela sua sensibilidade deverão ser salvaguardadas, nomeadamente:
- Áreas sensíveis (áreas protegidas, sítios da Rede Natura 2000, ZEC e ZEP e zonas de proteção dos
bens imóveis classificados ou em vias de classificação);
- Áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional;
- Áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional;
- Domínio Hídrico (10 m para cada lado das linhas de água);
- Espaços onde se encontram espécies protegidas e habitats classificados do SIC PTCON0058 — Ria
de Alvor;
- A proximidade de recetores sensíveis ao ruído e à qualidade do ar;
- A proximidade dos elementos patrimoniais identificados e/ou dos que venham ser a identificados em
fase de projeto de execução.
Em fase de projeto de execução serão identificadas as áreas interditas à localização de estaleiro, em
função das várias condicionantes impostas.

4.5.1.4 Maquinaria e meios humanos
Na reconstrução do edificado existente, bem como na construção dos projetos complementares ou
associados prevê-se a utilização dos seguintes meios de apoio terrestre:
 Camiões de transporte de materiais e resíduos;
 Dumpers para a descarga de material para aterro na beneficiação dos acessos;
 Bulldozers para regularização do aterro nos acessos;
 Retroescavadora para escavação de valas/ETAR para as infraestruturas técnicas;
 Compactadores de cilindro.
Estes meios são indicativos, cabendo ao Empreiteiro a sua definição e quantificação na fase de Concurso.
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4.5.1.5 Programação temporal
Em termos de fase de construção, tendo em consideração os trabalhos de reconstrução das preexistências
na propriedade Quinta da Rocha, bem como a execução das infraestruturas técnicas necessárias, sendo
de considerar outras atividades, nomeadamente as preparatórias da empreitada a realizar, por exemplo
mobilização de equipamentos e o estabelecimento do estaleiro, pelo que a calendarização prevista será:
- Início previsto para a construção: janeiro 2020;
- Início previsto para a exploração: fevereiro 2021.
No Quadro 10, apresenta-se o cronograma de ações expectável, tendo por base o Estudo de Viabilidade
Económico-Financeira do Empreendimento TER Quinta da Rocha (setembro de 2018), que considera uma
data de abertura do empreendimento de 24 meses após a aprovação do PIP. De acordo com este
cronograma, estima-se uma duração da fase de construção de 12 meses.
Esta calendarização será ajustada, caso necessário, no decurso do desenvolvimento da Estratégia de
Licenciamento do Projeto.

4.5.1.6 Número de postos de trabalho
No total, considerando o conjunto dos empregos diretos e indiretos, estima-se que o número total de
empregos criados pelo projeto na fase de construção seja 24, incluindo 14 empregos diretos e 10
empregos indiretos.

4.5.2 Fase de Exploração
Na Fase de Exploração ou Operação faz-se uma caracterização das atividades envolvidas, bem como
número de postos de trabalho criados.

4.5.2.1 Atividades a realizar
As principais atividades da fase de exploração consideradas como suscetíveis de gerar impactes
ambientais são:
- Exploração do Empreendimento Turístico quer no que respeita à sua atividade de alojamento turístico,
quer aos serviços (ex.: restaurante, bar, biblioteca, mercearia bio) e atividades de desporto, recreio e
lazer proporcionadas pelo mesmo (ex.: Bem-Estar & Meditação – espaços ZEN e SPA, Circuitos de
Natureza & Desporto e Pet Friendly);
- Manutenção de infraestruturas (ex.: redes de abastecimento de água, de águas residuais domésticas,
RSUs);
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- Manutenção e limpeza periódica do acesso ao Empreendimento TER, das vias de circulação internas
e percursos pedonais e cicláveis;
- Manutenção de equipamentos e mobiliário urbano;
- Manutenção e tratamento de áreas verdes.

4.5.2.2 Número de postos de trabalho gerados
De acordo com o documento de Viabilidade Económica-Financeira do Empreendimento TER Quinta da
Rocha (setembro de 2018) (Anexo 6, do Volume III - Anexos), são previstos na fase de exploração, a
criação de um total de cerca de 32 postos de trabalho fixos, ao fim de 5 anos de exploração (Quadro
9).
Quadro 9 – Postos de Trabalho no empreendimento TER – Quinta da Rocha, expetável na Fase de Exploração.
Departamento
Alojamento
Alimentação e bebidas
Administração & Geral
Marketing & Vendas
Manutenção
Total
Total por Unidade Alojamento

Fixos (1)
Ano 5 Exploração
14,0
11,0
3,0
2,0
2,0
32,0
1,5

4.6 DESCRIÇÃO DOS PROJETOS ASSOCIADOS, COMPLEMENTARES
A nível de projetos associados há a considerar a seguinte rede de infraestruturas prevista, no âmbito do
empreendimento TER proposto:
 Rede viária;
 Rede de Abastecimento de Água Potável;
 Rede de Drenagem de Águas Residuais;
 Outras Infraestruturas (Rede Elétrica, Rede de Telecomunicações, Rede de Combate a Incêndios e
RSUs);
 Projeto de Intervenção Agrícola e Florestal e rede de rega
Como foi descrito anteriormente (subcapítulo 4.4.3) o Projeto do Empreendimento TER propõe no interior
da Quinta da Rocha, a beneficiação da rede viária.
Da mesma forma, o fornecimento de água potável será assegurado pela ligação à rede pública de água
existente (EN 125), estando previsto a execução da conduta de abastecimento ao longo do Caminho da
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Rocha e posteriormente para alimentar o futuro empreendimento, ao longo dos acessos propostos às
casas de campo e hotel rural, no interior da Quinta da Rocha.
Em termos de rede de drenagem de águas residuais proposta, as fossas estanques previstas, bem
como a ETAR compacta, associadas ao projeto do Empreendimento TER encontram-se identificadas no
Desenho 13. Simultaneamente, é proposta uma rede de combate a incêndio ao longo do Caminho da
Rocha e uma nova rede elétrica e de telecomunicações no interior da Quinta da Rocha, ao longo da
rede viária prevista, assim como um ecoponto, junto à entrada principal do empreendimento. Em termos
de rede de rega, prevê-se que algumas das áreas do Projeto de integração paisagística e de Intervenção
Agrícola sejam alimentadas por um sistema de rega (gota a gota ou de apsersão, consoante o caso).
Em complemento ao Projeto do Empreendimento TER, é proposto um projeto de Intervenção Agrícola e
Florestal, cujas áreas se encontram representadas no Desenho 15 – Planta de Intervenções Agrícolas e
Florestais (Volume IV – Peças Desenhadas).
Considerou-se como projetos complementares os associados a obra, nomeadamente, estaleiro, caminhos
de obra, etc.

4.7 INVESTIMENTO FINANCEIRO
Segundo o Estudo de Viabilidade Económico-Financeira do Empreendimento TER Quinta da Rocha
(setembro 2018) (Anexo 6, do Volume III - Anexos), o plano de negócios previsto para a implementação
do empreendimento, para este investimento, assume um faseamento do projeto, que se irá estender por
um prazo de 24 meses após a aprovação do PIP, num investimento global aproximado de 6,5 milhões
de euros, permitindo uma forte dinamização da economia local e concelhia.
Quadro 10 – Cronograma de ações do projeto de Empreendimento TER – Quinta da Rocha.
Fase

Ação

Licenciamento

1.

2.

3.

Construção

4.
5.
6.

3
meses

6 meses

9 meses

12 meses

15
meses

Elaboração do
projeto e
execução do
RECAPE
Parecer da
Autoridade de
AIA do
RECAPE
Controlo prévio
das obras de
edificação
Execução das
obras de
infraestruturas
Execução das
obras de
edificação
Mobiliário e
equipamentos
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18 meses

21
mese
s

24
mese
s

Estimativa
Orçamental

260 172 €

6 225 401 €
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Exploração

Fase

Ação

7.

Estimativa
Orçamental

3
meses

6 meses

9 meses

12 meses

15
meses

18 meses

21
mese
s

24
mese
s

Vistoria,
licença,
utilização e de
exploração

Faseamento do
Investimento (valores
s/ IVA)

Valores acumulados

Estimativa
Orçamental

32 552 €

184 286
€
2,8%

75 884 €
1,2%

1 503 316
€
23,1%

1 503 316
€
23,1%

1 516
224 €
23,3%

1 141 705 €
17,5%

184 286
€

260 172 €

1 763 488
€

3 266 803
€

4 783
027 €

5 924 732 €

2,8%

4,0%

27,1%

50,1%

73,4%

90,9%

560
841 €
8,6%

32
522 €
0,5%

6 485
573 €
99,5
%

6 518
094 €
100,0
%

6 518 094 €
100,0%

4.8 PRINCIPAIS MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS OU PRODUZIDOS
Os principais materiais a usar na fase de construção do projeto em análise são as matérias-primas de
utilização corrente nas obras de construção civil, não se destacando nenhuma tipologia diferente de
materiais. É de realçar que serão utilizadas técnicas de contrução com terra, nomeadamente a taipa e o
adobe.
A alimentação de energia ao estaleiro durante a fase de construção será obtida através de geradores com
a capacidade para o efeito ou rede elétrica. A energia necessária à execução dos trabalhos, máquinas de
escavação e aterro, betonagem, entre outras operações será o gasóleo.
Na fase de exploração do Empreendimento TER, será utilizada a própria energia produzida ou energia da
EDP fornecida através da ligação à rede de distribuição. As principais matérias-primas consumidas são os
usuais numa utilização turística, as atividades de manutenção e serviços prestados, bem como numa
exploração agrícola.

4.9 PRINCIPAIS TIPOS DE EFLUENTES, EMISSÕES E RESÍDUOS
Serão previsíveis a existência de efluentes, resíduos e emissões sonoras e atmosféricas durante a fase de
construção do projeto, resultantes dos trabalhos específicos da obra:
 Águas residuais domésticas do estaleiro;
 Resíduos equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU’s) do estaleiro;
 Resíduos de embalagens;
 Resíduos provenientes da manutenção dos equipamentos máquinas (óleos usados);
 Resíduos de Construção e Demolição (RCD’s);
 Ruído de tráfego de transporte de pessoal e de equipamentos;
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 Ruído das ações e equipamentos utilizados nas várias atividades (limpeza do terreno, escavação,
betonagem, montagem de equipamento, atividades de reconstrução civil do edifícios e construção
das infraestruturas técnicas);
 Poeiras provenientes da circulação de veículos e equipamentos em superfícies não pavimentadas.
Na fase de exploração são previsíveis os seguintes grandes tipos de efluentes, resíduos e emissões
decorrentes da atividades e serviços de manutenção:
 Águas residuais domésticas das instalações sanitárias do hotel rural e casas de campo,
equipamentos e serviços;
 Resíduos equiparáveis a RSU´s;
 Resíduos verdes provenientes da manutenção dos espaços verdes e agrícolas;
 Óleos usados.
Durante a fase de exploração, os efluentes, resíduos ou emissões sonoras provenientes, estarão
associados às atividades de utilização do empreendimento TER, equipamentos e serviços associados e
eventuais operações de manutenção.
A implementação de um Plano de Gestão de Resíduos deverá seguir as normas estipuladas na legislação
em vigor de forma a preconizar a disposição final dos resíduos produzidos durante a fase de construção. A
informação respeitante aos efluentes e resíduos, no que diz respeito à sua caracterização encontra-se
descrita de forma sumária nos Quadro 11 e Quadro 12.
Quadro 11 – Caracterização sumária dos efluentes mais relevantes.
FASE

EFLUENTES
Águas residuais domésticas
balneários e refeitório).

Construção

(sanitários,

Águas de lavagem de autobetoneiras (1ª
lavagem) e betoneiras (contaminadas com
cimento).
Águas de lavagem de Máquinas e
Equipamentos e outras lavagens diversas
(contaminadas com hidrocarbonetos).

Exploração

Efluentes domésticos.

ARMAZENAMENTO
- Deverão ser usados sanitários portáteis
- Deverá ser feita a sua recolha e tratamento ex
situ.
- Deverá ser implementada uma fossa de
decantação e/ou pequena bacia impermeabilizada
de decantação para a descarga das águas de
lavagem das autobetoneiras (1ª lavagem).
- As lavagens de máquinas em obras devem
limitar-se ao mínimo necessário;
- Deverá ser feita a sua recolha e tratamento exsitu.
- Descarga em coletor que liga à ETAR compacta
dos aldeamentos, para cada fração.
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Quadro 12 – Resíduos previsíveis resultantes da fase de construção, exploração e desativação do
empreendimento e respetiva classificação, de acordo com a lista de resíduos 3.
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
ORIGEM
DESTINO FINAL
FASE DE CONSTRUÇÃO
13
Óleos Usados e Resíduos de Combustíveis Líquidos
13 01 10*
Óleos hidráulicos minerais não colorados
Manutenção
de
máquinas
e
Entidade licenciada
Óleos minerais não colorados, de
equipamentos
13 02 05*
motores, transmissões e lubrificação
Lamas provenientes dos separadores Limpeza de tanques de separação de
óleo/água
sólidos/óleos
para
onde
são
13 05 02*
conduzidas águas de lavagem das Entidade licenciada
máquinas, de equipamentos e zonas
de abastecimento de combustível.
15
Embalagens, Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção
Embalagens de Papel e Cartão
Embalagens de materiais associados
15 01 01
Entidade licenciada
à construção dos aldeamentos
Embalagens de plástico
Embalagens de materiais associados
15 01 02
Entidade licenciada
à construção dos aldeamentos
Absorventes, materiais filtrantes, panos Material derivado da manipulação e
15 02 02*
de limpeza e vestuário contendo utilização
de
lubrificantes, Entidade licenciada
substâncias perigosas
combustíveis, óleos e tintas
16
Resíduos não especificados noutros capítulos da lista
16 01 03
Pneus usados
Manutenção de maquinaria e Entidade licenciada
equipamentos
16 01 07*
Filtros de óleo
Entidade licenciada
Operações de manutenção e Entidade licenciada
16 01 17
Metais ferrosos
substituição de peças de maquinaria
16 01 18
Metais não ferrosos
Entidade licenciada
associada à obra
17
Resíduos de Construção e de Demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados)
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, Construção
de
edifícios
e
17 01 07
telhas e materiais cerâmicos, não infraestruturas
Entidade licenciada
abrangidas em 17 01 06
Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços),
20
incluindo as frações recolhidas seletivamente
20 02 01
Resíduos biodegradáveis
Desmatação do terreno
Entidade licenciada
Misturas de resíduos urbanos e Resíduos domésticos gerados pelos
20 03 01
Entidade licenciada
equiparados
trabalhadores afetos às obras
18 01
Resíduos de maternidades e do diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças em seres humanos
Resíduos cujas recolha e eliminação Resíduos provenientes de acidentes
18 01 03*
estão sujeitas a requisitos específicos de trabalho
Entidade licenciada
com vista à prevenção de infeções
FASE DE EXPLORAÇÃO
13
Óleos Usados e Resíduos de Combustíveis Líquidos
13 01 10*
Óleos hidráulicos minerais não colorados
Óleos minerais não colorados, de Operação de manutenção de motores Entidade licenciada
13 02 05*
motores, transmissões e lubrificação
16
Resíduos não especificados noutros capítulos da lista
16 01 03
Pneus usados
Entidade licenciada
16 01 07*
Filtros de óleo
Operações de manutenção de Entidade licenciada
maquinaria
16 01 17
Metais ferrosos
Entidade licenciada
16 01 18
Metais não ferrosos
Entidade licenciada
20
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 39
3

Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços),
incluindo as frações recolhidas seletivamente
Papel e cartão
Vidro
Entidade licenciada
Resíduos biodegradáveis de cozinhas e Alojamento, restaurantes e serviços
cantinas
Plásticos

Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro.
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CÓDIGO
20 02 01
20 03 01

DESIGNAÇÃO
Resíduos biodegradáveis (verdes)
Misturas de resíduos urbanos
equiparados

e

ORIGEM
Espaços verdes
Habitações, restaurantes e serviços

DESTINO FINAL

4.10 ASPETOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO PROJETO
Assim, ao longo da duração das fases anteriormente mencionadas são expectáveis a emissão de
poluentes atmosféricos, a emissão de ruído, a produção de efluentes domésticos e produção de resíduos
diversos. No Quadro 13, apresentam-se uma síntese dos principais aspetos ambientais associados ao
Projeto, nas fases aplicáveis e que darão origem a impactes.
Quadro 13 – Síntese dos aspetos ambientais associados à construção e exploração do Empreendimento TER –

Fase de Construção

Quinta da Rocha.
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

EMISSÕES ACÚSTICAS

EFLUENTES DOMÉSTICOS

RESÍDUOS

- Poeiras originadas pela
operação e circulação de
veículos e máquinas
envolvidas nos trabalhos
de reconstrução do
edificado existente e
execução
das
infraestruturas técnicas,
e pelo facto de
circularem em vias não
pavimentadas.

- Ruído produzido
proveniente
do
funcionamento
e
movimentação afeta à
reconstrução
dos
edifícios existentes e
execução
das
infraestruturas técnicas.

- Efluentes domésticos
resultantes da exploração
do estaleiro e instalações
de
apoio
aos
trabalhadores (sanitários
moveis).

- Resíduos resultantes da
execução das obras de
edificação, infraestruturas
técnicas e os decorrentes
dos
trabalhos
de
acabamento, que, também
introduzem a produção de
resíduos perigosos.

- Poeiras originadas na
movimentação,
transporte e depósito de
terras, associado a
realização/beneficiação
de
acessos
e
infraestruturas técnicas
(ex.: valas).

- Alteração dos níveis
de ruído associados ao
transporte dos materiais
e dos trabalhadores
afetos à obra.

- Resíduos gerados pelos
trabalhadores
e
associados às ações
complementares e de obra
(estaleiros,
refeitórios,
oficinas, etc.).
Resíduos
urbanos,
industriais
banais
e
resíduos perigosos.

Fase de Exploração

- Poluentes gerados na
combustão de motores
de
viaturas
e
equipamentos.
- Emissões com origem
nos veículos motorizados
dos utentes, assim como
outras
máquinas
e
equipamentos
necessários
ao
funcionamento
do
empreendimento turístico.

- Ruído associado à
circulação automóvel na
via.

- Efluentes domésticos
associados
ao
funcionamento
do
empreendimento turístico,
nomeadamente
fossas
estanques
e
encaminhados para a
ETAR compacta.
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Resíduos
Sólidos
Urbanos e lixo orgânico.
- Resíduos resultantes da
manutenção de espaços
verdes e agrícolas.
- Resíduos resultantes de
operações de manutenção
de
infraestruturas
e
equipamentos
do
empreendimento.
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5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
5.1 CONSIDERAÇÃO GERAIS
Este capítulo tem por objetivo caracterizar a situação atual do ambiente, estabelecendo o cenário de
referência anterior à implantação do projeto definindo, se aplicável, áreas ou aspetos de maior
sensibilidade para, numa fase posterior, poder-se avaliar os efeitos da ocorrência de potenciais impactes
e propor as respetivas medidas de minimização. Assim, neste capítulo é realizada a caraterização da
situação de refrência da área direta e indiretamente influenciada pelas ações do projeto, de acordo com
as seguintes definições:
 Área de estudo – corresponde aos limites da propriedade da Quinta da Rocha ou a uma área
mais abrangente, de acordo com o descritor em questão, que integra a primeira, e resulta da
consideração da área de influência do projeto, tendo em consideração os expetáveis impactes
diretos e indiretos que dele resultam sobre os diferentes descritores analisados;
 Área de intervenção/área de implantação do projeto – corresponde à área de intervenção
directa do projeto e uma envolvente próxima, constituída pelos lotes (casas de campo e hotel rural)
e o respetivo logradouro;
 Área dos projetos associados – corresponde à área de intervenção directa dos projetos
associados, compostos pelas infraestruturas técnicas (ex.: abastecimento de água potável,
saneamento básico), rede viária associada e componente agrícola e florestal.
Os descritores considerados para caracterizar o estado atual do ambiente biofísico, sócio-económico e
património cultural na área de estudo são os seguintes, tendo em consideração as recomendações da
PDA breviamente realizada:
- Clima, incluindo as questões inerentes às alterações climáticas;
- Geologia e Geomorfologia;
- Solos e Uso do Solo;
- Recursos Hídricos, incluindo as questões relacionadas com as alterações climáticas e saúde
humana;
- Fauna, Flora e Biodiversidade;
- Paisagem;
- Ambiente Sonoro;
- Qualidade do Ar, incluindo as questões relacionadas com as alterações climáticas e saúde
humana;
- Resíduos;
- Ordenamento do Território e Condicionantes;
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- Património Cultural;
- Socio economia, incluindo as questões relacionadas com a saúde humana.
A escala de análise de cada descritor é variável, em função das características dos impactes do projeto
sobre cada um deles, tendo sido definido na PDA realizada. Foram consideradas, no geral, quatro
escalas:
 Local – corresponde à área de intervenção e envolvente próxima;
 Concelhia – corresponde a uma área territorial sensivelmente coincidente com o concelho de
Portimão;
 Regional – corresponde a uma área territorial sensivelmente coincidente com o Distrito de Faro e
Região e Sub-região do Algarve;
 Nacional – correspondente ao território nacional.
A caracterização da situação de referência foi efetuada com o detalhe necessário e adequado a um
conhecimento rigoroso do estado atual do ambiente, na área em estudo, tendo por base dados e
informações recolhidos, quer em trabalhos de campos específicos realizados no âmbito do presente
Projeto e respetivo EIA, quer através da recolha e consulta de base de dados, estudos e trabalhos já
existentes.
Ao longo deste capítulo, e para cada descritor, são descriminadas as entidades contactadas e as fontes
de informação utilizadas.
Nos Desenhos 01 e 02, do Anexo IV – Peças Desenhadas, apresenta-se o enquadramento regional e
local da área de estudo e área de intervenção do projeto (incluindo projetos complementares).

5.2 CLIMA
5.2.1 Metodologia
No descritor Clima procedeu-se, a uma breve descrição das características climáticas principais da área
em estudo com recurso à consulta de base de dados informáticos provenientes da Weather Spark e
CLIMATE-DATA.ORG sobre o concelho de Portimão, complementados com outras outras fontes
bibliográficas.
De acordo com a PDA efetuada, a caracterização do descritor de clima é sucinta, cingindo-se aos
parâmetros climáticos mais relevantes, porque se considera que não é expectável que o projeto em
apreciação, face à sua tipologia e dimensão, possa ter efeitos significativos nesta componente ambiental.
A área de estudo está sujeita a clima mediterrânico, caracterizado por um Verão quente e seco e um
Inverno húmido e frio, embora moderado pela proximidade do oceano.
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5.2.2 Temperatura e precipitação
Como é comum em climas mediterrânicos a temperatura e a pluviosidade estão inversamente
relacionadas, ocorrendo um verão quente e sendo e um inverno mais frio, embora moderado, e pluvioso.
Por esse motivo, são analisadas num capítulo único.
A estação quente é de cerca de 3 meses, e vai de 20 de junho a 21 de setembro. Apresenta uma
temperatura máxima média diária acima de 25 °C. O dia mais quente do ano registado é 28 de julho,
sendo a temperatura máxima média de 27 ºC e a mínima média de 19 °C.
A estação fresca é de cerca de 3,7 meses, e vai de 24 de novembro a 16 de março, com temperatura
máxima diária em média abaixo de 18 °C. O dia mais frio do ano registado é 23 de janeiro, com média de
9 °C para a temperatura mínima e 16 °C para a máxima (base de dados Weatherspark).
Os valores extremos são alcançados em agosto e janeiro. A temperatura média do mês de agosto, o mês
mais quente do ano, é de 23,4 °C. Ao longo do ano, janeiro tem uma temperatura média de 12,0 °C.
Durante o ano é a temperatura média mais baixa (Fonte: CLIMATE-DATA.ORG, 2018
Figura 34 e Quadro 14). O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 78 mm em relação ao mês

mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 11,4 °C durante o ano (base de dados
ClimaData.org, 2018).
A pluviosidade mostra uma marcada variação sazonal, como é próprio de climas mediterrânicos. O mês
mais chuvoso é janeiro, seguido de novembro e dezembro. O mês menos chuvoso é julho, quando a
precipitação é quase nula.
A estação seca dura 4,7 meses, indo de 9 de maio a 30 de setembro. A probabilidade mínima de um dia
com precipitação é de 0%, em 25 de julho (base de dados Weatherspark).
O período chuvoso do ano dura 8,6 meses, de 9 de setembro a 29 de maio, com precipitação de chuva
de 31 dias contínuos mínima de 13 milímetros. O máximo de chuva ocorre durante os 31 dias ao redor de
8 de novembro, com acumulação total média de 81 milímetros (base de dados Weatherspark).
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Fonte: CLIMATE-DATA.ORG, 2018

Figura 34 - Normais climatológicas - Variação mensal da temperatura média, máxima e mínima em Portimão.

Fonte: CLIMATE-DATA.ORG, 2018

Figura 35 - Relação entre a pluviosidade e a temperatura, em Portimão.

Quadro 14 - Normais climatológicas - Variação mensal da temperatura média, máxima e mínima e precipitação
em Portimão.
Normais Climatológicas

Jan.

Fev.

Temperatura média (°C)
Temperatura mínima (°C)
Temperatura máxima (°C)
Chuva (mm)

12
8.2
15.9
79

12.6
8.6
16.6
64

Mar.

Abr.

Mai

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

13.8 15.4 17.6 20.4 22.9
9.9
11.1
13
15.6 17.5
17.8 19.7 22.2 25.3 28.4
45
36
21
12
1
Fonte: CLIMATE-DATA.ORG, 2018

23.4
18
28.8
2

21.6
16.9
26.3
14

18.8
14.7
22.9
53

15.1
11.3
19
77

12.7
8.8
16.6
77
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5.2.3 Ventos
Do ponto de vista da análise de impactes ambientais, o vento é uma variável importante porque
determina a dispersão de poeiras, de poluentes atmosféricos, e também do ruído.
A velocidade horária média do vento em Portimão passa por variações sazonais significativas. Em média,
o mês com velocidades médias mais elevadas é dezembro, com 20,8 km/h. O mês com velocidades
médias mais baixas é dezembro, com 15,8 km/h.
A época de mais ventos no ano dura 7,0 meses, de 28 de outubro a 29 de maio, com velocidades médias
do vento acima de 18,3 quilómetros por hora. O dia de ventos mais fortes registado é 16 de dezembro,
com 20,8 quilômetros por hora de velocidade média horária (Fonte: Weather Spark, 2018
Figura 36).

Fonte: Weather Spark, 2018

Figura 36 - Velocidade média horária do vento (linha cinza escuro), com faixas do 25º ao 75º e do 10º ao 90º
percentil.

A direção média horária predominante do vento em Portimão é do quadrante norte durante todo o ano,
tendência que é mais intensa durante o verão, sobretudo nos meses de julho e agosto. Os ventos do
quadrante noroeste são também frequentes, seguindo o mesmo padrão. O quadrante de onde o vento é
mais raro é o quadrante sul.
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Fonte: Weather Spark, 2018

Figura 37 - A percentagem de horas em que o vento tem direção média de cada uma das quatro direções
cardeais, exceto nas horas em que a velocidade média do vento é inferior a 1,6 km/h. As áreas mais claras
nas interseções indicam a percentagem de horas passadas nas direções intermediárias implícitas (nordeste,
sudeste, sudoeste e noroeste).

5.2.4 Geada
A ocorrência de geadas é um fenómeno meteorológico relevante para a agricultura. A análise deste
fenómeno em 14 estações automáticas no Algarve, mostrou que os meses suscetíveis da ocorrência de
geada no Algarve são dezembro, janeiro e fevereiro, tendo a sua ocorrência oscilado, em média, entre 1
a 4 dias. Os meses de novembro e março ficaram abaixo de 1 dia (DRAPALG, 2014).
A região do Algarve apresenta médias baixas de geada no contexto nacional e embora a sua ocorrência
seja fortemente condicionada pela topografia local, o que gera variações em pequena escala, a estação
de Portimão mostrou valores inferiores à média das outras 13 estações algarvias (DRAPALG, 2014)
(Figura 38).

Fonte: DRAPALG, 2014

Figura 38 - Número de dias registados, em que a temperatura da relva ≤ 0⁰C.
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5.2.5 Caraterização climática
Segundo Almeida (2016), a classificação climática da área em estudo corresponde a um tipo de clima
Csa, caracterização efetuada usando o método de Köppen, baseado na estação meteorológica da Praia
da Rocha. É, portanto, um clima Temperado de tipo Mediterrânico com Verão quente.
Ainda de acordo com a mesma autora, no período entre 1951 e 1980, os maiores valores de humidade
relativa mais elevados foram registrados entre novembro e fevereiro (valor médio de cerca de 87,5%) e os
menores entre maio e setembro (valor médio de 71,6%).

5.2.6 Alterações climáticas
5.2.6.1 Aspetos gerais
O projeto não tem dimensão para influir de modo percetível ou significativo nas alterações climáticas
globais. No entanto, este fenómeno pode influir no desenvolvimento do projeto. Numerosos estudos têm
produzido cenários prováveis para as alterações climáticas para a Península Ibérica, os quais parecem
consensuais nalguns aspetos (e.g.: Duarte Santos, 2002):
 A temperatura média irá aumentar;
 As ondas de calor ocorrerão de forma mais frequente e prolongada;
 Os períodos anuais secos irão prolongar-se e as secas severas e extremas serão mais frequentes;
 Ocorrerá um aumento do dióxido de carbono na atmosfera;
 Os eventos de precipitação extrema sejam mais intensos e frequentes em muitas regiões;
 Os oceanos continuarão a aquecer e acidificar, e o seu nível médio aumentará.
Estas alterações constituem a situação de referência climática para o projeto, assim como, naturalmente,
para toda a região algarvia e, num contexto mais alargado, para toda a Península Ibérica. Parece
consensual que estas alterações tenham consequências negativas na produção agrícola, determinando
uma redução do rendimento das culturas devido aos verões quentes e secos e à impossibilidade de
transferir a produção para o inverno. Este aspeto irá interferir com a componente agrícola do projeto. Por
outro lado, haverá, certamente, necessidade de adaptar as práticas agrícolas a novas condições
climáticas. Assim, num cenário de um clima mais seco e quente, haverá necessidade de escolher os
períodos do ano em que as culturas não estejam sujeitas a stress hídrico, assim como escolher as
culturas e os cultivares melhor adaptados a este fator (Aguiar Pinto, 2002). Este cenário, na área da
Quinta da Rocha pode ser minimizado com o recurso à água disponibilizada pelo sistema de rega da
Bravura, embora com aumento dos custos.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

95

A alteração das temperaturas e dos períodos de cultivo também pode influenciar a proliferação e a
propagação de algumas espécies, nomeadamente insetos, de ervas daninhas invasivas ou de doenças,
que poderão afetar o rendimento das culturas (Agência Europeia do Ambiente, 2015).
Por último, alguns autores referem a possibilidade de, pontualmente, a produtividade primária aumentar,
em sistemas não condicionados pela disponibilidade de água, devido ao aumento da concentração de
CO2 na atmosfera.
Uma segunda ordem de condicionantes decorrentes das alterações climáticas resulta do aumento do
nível médio do mar. Para avaliar esta componente, foi encomendado à empresa Orthodrome,
Engenheiros Consultores Lda., um estudo específico (Barata, 2018) (Anexo 7, do Volume III - Anexos).
De acordo com este estudo, no cenário de ausência de maremoto, em situação normal de temporal, em
2100, prevê-se a possibilidade de inundação de uma edificação, a Casa da Horta. Naturalmente, em
situações excecionais que incluam a ocorrência de maremoto, estas ocorrências poderão estender-se a
outras edificações, designadamente à Casa da Ria, Casa da Horta, Casa da Praia e Hotel Rural. Para o
efeito foram previstas medidas específicas.

5.2.6.2 Síntese das alterações climáticas previstas
Neste subcapítulo, faz-se uma síntese das alterações climáticas previstas para Portugal, como forma de
enquadrar a necessidade e as condicionantes de adaptação referidas no ponto anterior.
No que respeita à ondas de calor, o número de dias com temperaturas superiores a 35ºC (dias muito
quentes) por ano em Portugal Continental irá aumentar. Apenas numa reduzida faixa de território passará
a apresentar menos de 30 dias/ano, quando a normal de 1961-1990 este parâmetro variava entre menos
de 5 dias/ano e 30 dias/ano, sendo que este último valor se verificava apenas na zona da Amareleja.
(SANTOS e MIRANDA, 2006) (Figura 39).
O número de dias com temperaturas superiores a 25ºC também aumentará e a maior parte dos cenários
prevê que a maior parte do território nacional venha a apresentar mais de 140 dias por ano com estas
temperaturas (Figura 40).
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Fonte: SIAM Santos e Miranda, 2006). Cima: Normal 1961-1990; Baixo: Cenários de previsão até 2100.

Figura 39 - Número de "dias muito quentes" por ano (Temperatura superior a 35ºC).

Fonte: SIAM (Santos e Miranda, 2006).Cima: Normal 1961-1990; Baixo: Cenários até 2100.

Figura 40 – Número de “dias de verão” por ano (Temperatura máx. superior a 25 ºC).

No que concerne à precipitação, atendendo às projeções elaboradas ao abrigo do projeto SIAM II,
SANTOS e MIRANDA (2006), conclui-se que os cenários climáticos obtidos indicam uma diminuição
generalizada da precipitação no fim do séc. XXI (Figura 41). Esses cenários apresentam variações
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superiores a -30% no sul do país, com o Alentejo a perder mais de 40% da precipitação, e variando entre
-10 e -30% do norte e centro (Figura 41). Noutro cenário, a diminuição da precipitação anual é mais
uniforme, com as anomalias a variarem entre pouco menos de -10% e -30%, encontrando-se as maiores
perdas no Sul de Portugal Continental (Figura 41).
Já no cenário com menor impacto, a precipitação decresce praticamente em todo o país em relação ao
período de controlo, exceto junto às zonas litorais do Minho, Douro, Lisboa e Setúbal e no interior
transmontano, onde aumenta até 10%. Os maiores decréscimos da precipitação anual, neste cenário,
localizam-se no Alentejo onde a projeção aponta para reduções no intervalo de -10 a -20% (Figura 41).

Fonte: SIAM (Santos e Miranda, 2006).

Figura 41 – Anomalias da precipitação em Portugal Continental em 2100.

Quanto à subida do Nível Médio do Mar (NMM), o relatório do SIAM II adotou como medida de referencia
o valor máximo previsto pelo IPCC (2001, 2014), anteriormente descrito como o pior cenário, de
aproximadamente 1m como precaução, dado não ser possível conhecer-se com rigor o comportamento
da faixa costeira portuguesa em termos de deformação de deslocamento vertical absoluto, embora os
autores do referido relatório assumam à partida que a taxa de elevação não será constante projetando-se
o seu agravamento a partir de 2040 (SANTOS e MIRANDA, 2006). Porém, os mesmos autores referem
como impactes mais relevantes da subida do NMM:


a intensificação do processo erosivo;



o aumento das cotas de inundação e, consequentemente, das áreas inundadas, acompanhado
do reajuste dos ecossistemas ribeirinhos;



o aumento da influência marinha em bacias de maré costeira (estuários e lagunas)
acompanhado por modificação do regime de marés e, eventualmente, do balanço sedimentar.

Sintetizando, os resultados obtidos nos projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, apontam para o seguinte
cenário climático, para o período 2080-2100:
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 Aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal;
 Aumentos da temperatura máxima no Verão entre 3°C na zona costeira e 7°C no interior (em
particular na região Norte e Centro);
 Grande incremento da frequência e intensidade de ondas de calor e aumento no número de
dias quentes (máxima superior a 35°C) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20°C);
 Reduções em índices relacionados com tempo frio (por exemplo, dias de geada ou dias com
temperaturas mínimas inferiores a 0°C);
 Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do clima térmico,
designadamente os relacionados com o incremento da frequência e intensidade das ondas de
calor, com o aumento do risco de incêndio, com a alteração das capacidades de uso e
ocupação do solo e com implicações sobre os recursos hídricos;
 No que se refere à precipitação, o nível de incerteza é substancialmente maior, mas quase todos
os modelos analisados preveem redução da precipitação em Portugal Continental durante a
primavera, verão e outono;
 O modelo regional, com maior desagregação regional, aponta para um aumento na precipitação
durante o inverno, devido a aumentos no número de dias de precipitação forte (acima de 10
mm/dia).

5.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
5.3.1 Metodologia
A análise baseou-se na consulta dos seguintes elementos:
 Carta Geológica da Região do Algarve, na escala 1/100.000, Folha Ocidental (Manupella, G. et al.,
1992);
 Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, Folha 52-A Portimão (Rocha, R. B. et al.,1983) e
respectiva notícia explicativa;
 Relatório Final - Caracterização Biofísica da Quinta da Rocha (ega – Environmental Governance
Advisors, julho de 2010);
 Proposta Técnica do Programa de Acção Territorial, Concretização de um Núcleo de
Desenvolvimento Turístico através de Programas de Acção Territorial, na Unidade Territorial do
Litoral Sul e Barrocal, Anexo 3 “Caracterização da realidade biofísica dos terrenos objeto da
pretensão/diagnóstico” (Anúncio de procedimento n.º 1696/2013).
 Eurocódigo 8, Parte 1, 2010.
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Realizou-se uma caracterização e análise do descritor geologia e geomorfologia ao nível local, em
concordância com o definido no PDA, nomeadamente para a área de estudo (Quinta da Rocha) e área de
intervenção do projeto, incluindo os projetos complementares ou associados.
Existem diversas cartas geológicas, todas editadas pelos Serviços Geológicos de Portugal, cujos
levantamentos abrangem a zona em estudo, nomeadamente a Carta Geológica de Portugal, na escala
1/50.000, a Folha 52-A Portimão (Rocha, R. B. et al.,1983), a Carta Hidrogeológica da Orla Algarvia
(Costa, F. E. et al., 1985) e a Carta Geológica da Região do Algarve, na escala 1/100.000, Folha
Ocidental (Manupella, G. et al., 1992), apenas para citar algumas das principais cartas geológicas sobre a
região.
Apesar das diferentes escalas das cartografias mencionadas, observam-se várias diferenças significativas
entre aquelas cartas geológicas, relacionadas quer com aspectos de datação estratigráfica, quer com os
limites e as formações cartografadas.
Optou-se por seguir os critérios litostratigráficos apresentados na Carta Geológica da Região do Algarve
(Manupella, G. et al., 1992), por abranger a área de estudo (Quinta da Rocha), incluindo a área de
intervenção do projeto, incluindo os projetos associados e complementares.
Realizou-se simultaneamente a caracterização dos recursos geológicos existentes ao nível local, bem
como o enquadramento da sismicidade e neotectónica.

5.3.2 Geomorfologia local
A área de estudo correspondente à Quinta da Rocha ocupa a maior parte do extremo sul da península
circunscrita pela Ribeira de Odiáxere e pelo Rio Alvor, na zona da designada ria de Alvor. A bacia
hidrográfica destas duas linhas de água desenvolve-se até às encostas meridionais da Serra de
Monchique e da Serra de Espinhaço de Cão, localizadas a norte. O regime mediterrânico, do tipo
torrencial destes cursos de água, não se reflete totalmente na zona da “Ria de Alvor” devido à existência
da barragem da Bravura, situada na ribeira de Odiáxere, e do dique da Penina, localizado no sector
terminal da ribeira da Torre, afluente do rio Alvor (Cabral, M.C. et al., 1989).
Do ponto de vista morfológico distinguem-se dois sectores na Quinta da Rocha. Um dos sectores
corresponde às zonas muito aplanadas que se desenvolvem ao longo de duas extensas faixas marginais,
respetivamente a oeste (Espargueira) e a este (Tapada Velha). O carácter plano que as áreas
apresentam resulta de estas se localizarem, nas formações aluvionares, no designado leito de cheia das
linhas de água adjacentes.
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A zona central da Quinta da Rocha corresponde a uma zona alta que se eleva abruptamente, em arriba
na zona sul, atingindo a cota máxima de cerca de 29 m no marco geodésico Rocha, situado nas
imediações da referida escarpa.
A linha de festo da referida elevação desenvolve-se, preferencialmente, segundo uma direcção próxima
de N-S, com cotas máximas da ordem de 20 m, mais para norte. As vertentes oeste e leste desta
elevação apresentam pendores pouco acentuados. A maior parte da vertente Oeste desta elevação não
pertence à Quinta da Rocha. Na base destas vertentes observa-se, com alguma frequência, pequenas
escarpas com apenas alguns metros de altura, que correspondem a arribas fósseis (Cabral, M.C. et al.,
1989).
Esta elevação topográfica, situada na zona central da propriedade, corresponde ao afloramento de
calcários miocénicos remanescentes, cuja maior resistência à erosão justifica a proeminência
morfológica. Não foram detetadas, nos afloramentos calcários miocénicos, morfologias que indiciassem
fenómenos evidentes de carsificação intensa.
A maior parte da arriba do limite sul da propriedade apresenta pendores próximos da vertical. Na zona
desta arriba, onde se admite a existência de uma falha com orientação norte-sul, o pendor e a própria
morfologia da arriba são alteradas, caracterizando-se pela presença de vários socalcos e por uma menor
inclinação. Este modelado parece resultar da maior fracturação e alteração associado à zona de falha,
componentes que facultam uma erosão localizada mais acentuada, promovendo uma morfologia mais
suave da arriba neste sector tectonizado. Ao longo da base desta arriba é possível observar, nos
afloramentos dos calcários miocénicos, alguns indícios de carsificação traduzidos pelo desenvolvimento
de pequenas cavidades com largura decimétrica. A carsificação associada às formações calcárias
miocénicas, detetada ao longo da arriba, revela-se pouco desenvolvida e muito descontínua.
Diversos sectores da arriba revelam condições potencialmente instáveis para a queda de blocos, em
particular onde a morfologia se revela mais abrupta.
No talude da base da vertente adjacente ao parque de estacionamento, junto à pequena praia da ria do
Alvor na parte sudoeste da propriedade, constata-se a presença de diversos escorregamentos e de vários
sectores de abarrancamentos das formações silto-argilosas, refletindo intensa erosão e instabilização. Na
vertente oposta à arriba, imediatamente a Oeste da zona de falha, observam-se duas pequenas
depressões na superfície do terreno, relacionadas, aparentemente, com pequenos escorregamentos dos
materiais argilo-siltosos plistocénicos.
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5.3.3 Geologia local
A zona em estudo situa-se no sector Oeste da Bacia Sedimentar Algarvia, mais concretamente na SubBacia Ocidental do domínio tectónico-sedimentar em que esta Bacia se encontra dividida. Com um
desenvolvimento E-O, esta Bacia comporta formações sedimentares datadas desde o Triásico até à
atualidade.
Considerando os critérios litostratigráficos apresentados na Carta Geológica da Região do Algarve
(Manupella, G. et al., 1992), constata-se que a Quinta da Rocha (incluindo área de intervenção do projeto
e os projetos complementares) assenta sobre formações datadas do Quaternário Superior (Holocénico) e
Inferior (Plistocénico) e Terciário Superior (Miocénico).
Assim, as áreas laterais, a oeste (junto à ribeira de Odiáxere) e a este (junto ao rio Alvor) da Quinta da
Rocha são essencialmente zonas de “Aluviões e Sapais” (a). No extremo nordeste da propriedade, junto
ao limite da mesma e ao rio Alvor, ocorrem “Cascalheiras e Terraços” (Qb). A parte central é constituída
essencialmente por “Formação carbonatada de Lagos-Portimão” (MLP). Os projetos complementares
previstos ao longo do caminho da Rocha, que se iniciam na EN125 até à Quinta da Rocha (ex.:
prolongamento da rede de abastecimento de água existente), é constituída em termos geológicos pela
designada “Formação carbonatada de Lagos-Portimão” (MLP).
Assim, como é visível na Figura 42 (Desenho 17 – Enquadramento Geológico) e tendo por base o Estudo
de Caracterização Biofísica da Quinta da Rocha realiado (ega, julho de 2010), distinguem-se na Quinta
da Rocha e envolvente próxima, do topo para a base, as seguintes unidades litostratigráficas e
respectivos horizontes litológicos, mais ou menos individualizados:

Formações Sedimentares
Quaternário Superior
Holocénico
- “Aluviões e Sapais” (a): Correspondem aos depósitos predominantemente lodosos, de cor
negra com elevado teor em matéria orgânica, que ocupam as baixas aluvionares associadas aos
leitos de cheia do rio Alvor, a este, e da Ribeira de Odiáxere, a oeste. Na baixa aluvionar do
sector este da propriedade é possível observar alguns níveis arenosos intercalados nos lodos.
Nesta parte da propriedade observa-se uma maior drenagem superficial da maior parte deste
tipo de terrenos. No sector oeste, o topo das formações aluvionares lodosas corresponde, em
grande parte, a zona de sapal, para além das áreas ocupadas pelas salinas. A espessura destas
formações tende a aumentar das margens para o centro da respetiva linha de água. Admite-se
que, nalguns sectores do limite da propriedade, poderão atingir entre 5 m a 20 m de espessura.
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- “Cascalheiras e Terraços” (Qb): No extremo nordeste da propriedade, junto ao limite da mesma
e ao rio Alvor, ocorre um depósito do tipo depósitos de “Terraços fluviais”. Neste caso, de
carácter cascalhento com matriz silto arenosa castanha. Os fragmentos mais ou menos rolados
revelam origem diversa. A presença de elementos de xisto reflecte a sua origem fluvial e a
proveniência do maciço antigo xistento situado a montante. A espessura destes depósitos não
deverá ultrapassar os dez metros.
Quaternário Inferior
Plistocénico
- “Areias e cascalheiras de Faro-Quarteira” (Qa): A designação regional retirada da carta
geológica da Região do Algarve não traduz com rigor a composição local destas formações.
Tratam-se de depósitos coesos, de cor avermelhada escura, com matriz silto-argilosa com
alguma areia dispersa e raro seixo. Estes sedimentos quaternários assentam directamente sobre
o substrato calcário miocénico em grande parte da extensão da propriedade, sobretudo no sector
mais elevado. A sua espessura revela-se muito irregular, desde inexistente nos sectores de
afloramento da formação miocénica, até cerca de 8 m a 10 m nos sectores de cotas mais
elevadas. Esta estimativa carece contudo de confirmação mediante prospecção mecânica. A sua
espessura deverá revelar-se bastante irregular, acompanhando o paleorelevo miocénico sobre o
qual se depositou.
Substrato Rochoso
Terciário Superior
Miocénico
Aquitaniano-Burdigaliano
- “Formação carbonatada de Lagos-Portimão” (MLP): Esta formação carbonatada de origem
marinha é constituída por calcários compactos rijos, amarelados, com passagens mais ou menos
margosas, e alguns níveis lumachélicos. Observam-se, na arriba sul, alguns níveis de arenitos
calcários e calcarenitos. A espessura das bancadas é muito variável, com bancadas com mais
de 2 m e níveis ligeiramente superiores a 0,5 m. O seu grau de fracturação é muito variável,
passando rapidamente de compactos com fracturas espaçadas superiores a 2 m a sectores
completamente fracturados e descomprimidos. O seu grau de alteração também varia
significativamente, observando-se, em particular nos níveis mais margosos, sectores
argilificados. A espessura destas formações é estimada entre 50 m a 100 m.
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a
Qb
Qa
MLP

Aluviões e Sapais (Quaternário Superior, Holocénico)
Cascalheiras e Terraços (Quaternário Superior –Holocénico)
Areias e Cascalheira de Faro-Quarteira (Quaternário Inferior – Plistocénico)
Formação carbonatada de Lagos-Portimão e depósitos de Aljezur (Terciário Superior – Miocénico,
Burdigaliano-Aquitaniano)

Figura 42 - Extrato da geologia local e envolvente na Quinta da Rocha, tendo por base a Carta Geológica da Região
do Algarve.

Segundo a Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50.000, Folha 52-A Portimão, também apresentada
no Desenho 17 – Enquadramento Geológico, identificam-se na Quinta da Rocha (área de estudo), a este
e a oeste da propriedade, “Aluviões” (a), do Moderno, “Areias vermelhas” (P) na zona central da
propriedade, do Plio-Plistocénico e pontualmente na zona central “Miocénico Marinho” (M), do Miocénico.
De acordo com a notícia explicativa, da Folha 52-A Portimão, a formação do Miocénico (24 MA a 5 MA)
denominada por “Miocénico Marinho” (M) corresponde à “Formação carbonatada de Lagos-Portimão”,
constituída por rochas carbonatadas e aflora no litoral de Algarve, desde as imediações de Sagres até
Olhos de Água, conhecendo-se retalhos no interior (ex.: Bensafrim).
Datadas do Pliocénico (5 MA a 2 MA) e Plistocénico (2,588 MA a 0,117 MA) estão as formações de
“Areias vermelhas” (P) e “Plio-Plistocénico indiferenciados” (PQ), constituídos por areias e depósitos de
areias e seixos, que dizem respeito a depósitos de terraços, essencialmente marinhos.
No Moderno (atual) existem as formações de “Aluviões” (a) e “Areias de praia” (A), que se encontram em
diversos pontos da costa, mas têm particular desenvolvimento na Baía de Lagos; aí constituem os
extensos areais da Praia de S. Roque e da Praia de Alvor, separados pela Barra de Alvor, onde
desaguam o Rio Alvor e a Ribeira de Odiáxere. Outros afloramentos com algum desenvolvimento
ocorrem em ambas as margens do Rio Arade, junto da foz. Os Aluviões, predominantemente argilosos,
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aparecem ao longo dos vales dos cursos de água, com realce para a ribeira de Bensafrim, a de Odiáxere,
o rio Alvor, e o rio Arade. Neste, são responsáveis pelo intenso assoreamento que se tem feito sentir,
sobretudo a partir da Idade Média.

5.3.4 Recursos Geológicos
Não existe qualquer tipo de exploração de recursos minerais metálicos ou não metálicos na
propriedade em questão ou na sua envolvente mais próxima. A área da Quinta da Rocha não é
abrangida por nenhuma Concessão mineira - ativa, com lavra suspensa ou abandonada - nem por
qualquer Concessão de água mineral ou zona de proteção de um Perímetro de Proteção deste tipo de
concessão.
Não existe na propriedade nem na sua envolvente próxima qualquer licenciamento para
exploração de águas de nascente. A propriedade em análise também não é abrangida por qualquer
perímetro de proteção de captações municipais.
O único recurso explorado na Quinta da Rocha é o sal marinho, que é retirado das salinas que
ocupam o sector Oeste da propriedade (ega, julho de 2010).

5.3.5 Sismicidade e Neotectónica
No que diz respeito à sismicidade, o território português encontra-se numa área particularmente
suscetível à ocorrência de sismos de magnitude moderada a elevada que, de uma forma geral, aumenta
de intensidade de norte para sul. Estão identificadas 6 zonas de intensidade de V a X sendo que as
intensidades mais reduzidas registam-se, sensivelmente entre Bragança e Chaves e as de maior
intensidade no litoral do Algarve, no setor ocidental da península de Setúbal e em Lisboa (Figura 43).

Fonte: http://www.ipma.pt/

Figura 43 - Intensidade macro sísmica em Portugal.
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Conclui-se, assim, que o Algarve é uma região preocupante a nível nacional, dado ser a região mais
próxima da fratura Açores-Gibraltar. Toda a faixa do litoral sul a oeste de Tavira e toda a costa
ocidental encontram-se numa zona de intensidade máxima (X).
Devido a estas condições, existe um Plano Especial de Proteção Civil para o Risco Sísmico e de
Tsunamis na Região do Algarve (PEERST-Alg), que se trata de um instrumento de suporte ao Sistema de
Proteção Civil para a gestão operacional em caso de ocorrência de um evento sísmico na Região em
apreço. O Plano assenta nos seguintes pressupostos:
 Situada numa Região de risco sísmico moderado, é fortemente expectável que esta Região seja
afetada por consequências graves de um evento relacionado com este risco natural, apenas se
mantendo a incógnita de quando tal acontecerá;
 É também expectável, como consequência do evento sísmico, a ocorrência de um tsunami.
A delimitação dos locais de maior suscetibilidade a sismos e consequentemente as áreas de maior risco
potencial é pois muito importante no sentido de implementação de medidas de prevenção e mitigação.
A perceção do risco sísmico obriga assim a que os projetos de estruturas tenham regulamentos e
recomendações específicos a fim de se minimizar danos materiais, proteger as vidas humanas e
assegurar o funcionamento das instalações e equipamentos importantes (FERREIRA, 2012).
Nesse sentido, desde finais da década de 1950 (RSCCS4 – 1958) se tem verificado uma evolução na
regulamentação da segurança sísmica nas construções. Destes, o último é o Eurocódigo 85 (EN 1998-1)
que consiste num regulamento europeu com orientações gerais para o espaço comunitário que tem como
principal objetivo “na eventualidade da ocorrência de sismos, proteger as vidas humanas, limitar as
perdas económicas e assegurar a manutenção em funcionamento das instalações de proteção civil
importantes” (PROENÇA, 2008). Integra assim regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios, e
define um novo zonamento para o território português segundo dois tipos de ação sísmica (Figura 44),
nomeadamente relacionadas com:
1. “sismo afastado”: sismo de maior magnitude e uma maior distância focal (cenário de geração
interplacas – Tipo 1);
2. “sismo próximo”: sismo de magnitude moderada e pequena distância focal (cenário de geração
intraplacas – Tipo 2).

4 Regulamento de Segurança das Construções Contra os Sismos.
5 O Eurocódigo 8 consiste num regulamento europeu de normalização de orientações no que respeita a Estruturas sismoresistentes, elaborado
pelo Comité Europeu de Normalização.
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Fonte: EUROCÓDIGO 8, 2010.

Figura 44 - Zonamento sísmico em Portugal Continental.

Em Portugal os valores da aceleração máxima de referência agR para as várias zonas sísmicas e para os
dois tipos de ação sísmica a considerar são os indicados no Quadro 15 .
Quadro 15 - Aceleração máxima de referência agR (m/s2) nas várias zonas sísmicas.
Ação sísmica Tipo 1
Zona Sísmica
agR (m/s2)
1.1
2,5

Ação sísmica Tipo 2
Zona Sísmica
agR (m/s2)
2.1
2,5

1.2

2,0

2.2

2,0

1.3
1.4

1,5
1

2.3
2.4

1,7
1,1

1.5

0,6

2.5

0,8

1.6

0,35
Fonte: EUROCÓDIGO 8, 2010.

-

Pelo Eurocódigo 8 (Parte 1, 2010), é possível constatar que o concelho de Portimão, onde se insere a
Quinta da Rocha, se integra na zona sísmica 1.1, em sismos de tipo 1, com aceleração sísmica de
2,5 m/s2 (zona de aceleração sísmica muito elevada) e na zona sísmica 2.3, em sismos de tipo 2,
com aceleração sísmica de 1,7 m/s2 (zona de aceleração sísmica elevada).
A perigosidade sísmica em Portimão foi definida de acordo com indicador de risco sísmico urbano
(SIRIUS - Seismic Risk Indicator in Urban Spaces) que sumariza vários tipos de informação relacionados
com a perigosidade, vulnerabilidade e exposição. Para tal foram utilizados os valores pré-definidos para
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Vs,306, correspondentes às diferentes classes de acordo com o tipo de terreno, tal como apresentado pelo
Eurocódigo 8 (Quadro 16 ).

Quadro 16 - Velocidade de propagação da onda de acordo com o tipo de terreno.
Tipo de Terreno
A
B
C
D
E
S1
S2

Perfil estratigráfico
Rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso, que inclua, no máx .imo 5m
de material mais fraco à superfície.
Depósitos de areia muito compacta, de seixo (cascalho) ou de argila muito rija,
com uma espessura de, pelo menos, várias dezenas de metros, caracterizados
por um aumento gradual das propriedades mecânicas com a profundidade.
Depósitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta, de seixo
(cascalho) ou de argila rija com uma espessura entre várias dezenas e muitas
centenas de metros.
Depósitos de solos não coesivos de compacidade baixa a média (com ou sem
alguns estratos de solos coesivos moles), ou de solos predominantemente
coesivos de consistência mole e dura.
Perfil de solo com um estrato aluvionar superficial com valores de vs do tipo C ou
D e uma espessura entre cerca de 5m e 20m, situado sobre um estrato mais
rígido com Vs > 800.
Depósitos constituídos ou contendo um estrato com pelo menos 10 m de
espessura de argilas ou siltes moles com um elevado índice de plasticidade (PI >
40) e um elevado teor de água.
Depósitos de solos com potencial de liquefação, de argilas ou qualquer outro
perfil de terreno não incluído nos tipos A – E ou S1.
Fonte: Adaptado do EUROCÓDIGO 8, 2010

Vs,30 (m/s)
>800
360 – 800
180 – 360
<180
<100 (indicativo)
-

Com base no mapa geológico da região e nas estimativas VS,30 foi possível desenhar um mapa que
qualifica os tipos de solo consoante a classificação proposta no Eurocódigo 8 (EC8) (Figura 45). É
necessário ter em atenção que nos materiais geológicos presentes no concelho, as variações laterais de
fácies (i.e. de propriedades mecânicas e sísmicas) são comuns, não permitindo saber exatamente qual a
situação geológica local e consequentemente, o tipo de solo do EC8; recomenda-se por isso sempre a
execução de sondagens que permitam avaliar corretamente o que se passa em cada local.
Assim, de acordo com a Figura 45 verifica-se que os terrenos existentes na Quinta da Rocha são
essencialmente do tipo A, com VS,30 superiores a 800 m/s, existindo uma área a este da
propriedade que se enquadra em solos do tipo S1/D, com VS,30 inferiores a pelo menos 180 m/s.

6

Traduz o valor da velocidade média das ondas de corte (Vs (m/s)) nas N camadas constituintes dos 30 m superficiais.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

108

Fonte: SÍSMICA 2010 – 8º Congresso de Sismologia e Engenharia Sísmica (ICIST/IST).

Figura 45 – Carta de solos do concelho de Portimão.

A Figura 46 ilustra um exemplo do uso do SIRIUS no verão, no concelho de Portimão, altura em que a
população aumenta e consequentemente o risco também aumenta. Como se pode observar o risco varia
entre “Nulo” e “Muito Forte”, sendo que alguns quarteirões apresentam risco “Muito Forte” devido à
elevada densidade populacional e à vulnerabilidade do edificado.
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Fonte: SÍSMICA 2010 – 8º Congresso de Sismologia e Engenharia Sísmica (ICIST/IST).

Figura 46 - Aplicação do SIRIUS no concelho de Portimão, num cenário de Verão.

É também visível que a freguesia da Mexilhoeira Grande, onde se insere a Quinta da Rocha,
apresenta risco “Nulo”, devido, essencialmente, à baixa densidade populacional e à presença de
poucas infraestruturas e elementos vulneráveis.
A Quinta da Rocha (área em estudo) apresenta uma falha, com aparente direção N-S e inclinação
vertical, detetada no limite sul da propriedade, na zona da arriba. O recobrimento das formações
plistocénicas não permite avaliar a sua evolução para norte. Admite-se que a referida falha tenha
desenvolvimento para norte. As condições existentes não permitem avaliar o tipo de deslocamento dos
blocos associados a esta falha. Esta falha não é classificada como falha ativa na Carta Neotectónica de
Portugal (Cabral, J.; Ribeiro, A., 1989), nem nos trabalhos de Oliveira, C.S. et al., 1999 (Figura 47).
No entanto convém referir que se encontra assinalada uma falha provavelmente ativa, a cerca de 900 m
do limite este da Quinta da Rocha, que se desenvolve segundo uma direção N-S, imediatamente a este
da vila de Alvor. Mais a este, a cerca de 4,5 km do limite este da propriedade, ocorrem duas falhas
classificadas como ativas. O conjunto de falhas ativas, prováveis ou certas, referenciado nas imediações
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do limite leste da Quinta da Rocha, apresenta desenvolvimento N-S, à semelhança da falha detetada no
limite sul da propriedade.

Fonte: Caracterização Biofísica da Quinta da Rocha (ega, julho2010).

Figura 47 – Extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental (esq.) e Falhas ativas no Barlavento
Algarvio (dir.)

As formações aluvionares que ocorrem nos sectores aplanados da Quinta da Rocha apresentam elevada
susceptibilidade à liquefação em caso de sismo (Figura 48).
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Fonte: Caracterização Biofísica da Quinta da Rocha (ega, julho 2010).

Figura 48 – Zonamento do Potencial de Liquefação.

De facto, de acordo com o zonamento do potencial de liquefação do território nacional continental, a zona
aluvionar da ria de Alvor, onde se incluem as formações aluvionares que ocorrem dentro da propriedade
da Quinta da Rocha, é classificada como de susceptibilidade alta a muito alta à liquefação, no âmbito
da classificação da totalidade do território nacional elaborado por Jorge, C. R. R. (1993) (
Quadro 17).
Quadro 17 - Classificação da susceptibilidade à liquefação para Portugal Continental (Algarve).
Unidades geomorfológicas e geológicas
Praia
Sapal e zona lagunar de Faro-Olhão-Tavira e Alvor
Aluvião (a) (rio Guadiana, etc.)
Plioquaternário (PQ)

Susceptibilidade
Alta
Alta a muito alta
Alta
Muito baixa

Fonte: Jorge, C. R. R. (1993).

No que respeita à exposição a grandes vagas de origem sísmica, conhecidas correntemente por
“tsunamis”, são escassos os elementos referentes a estudos desta índole.
De acordo com Moreira, V. S. et al. (1989), os “tsunamis” que no passado atingiram a região do Algarve
têm como génese a atividade sísmica no Banco de Gorringe, no limite das placas tectónicas do eixo
Açores-Gibraltar.
Os “tsunamis” decorrentes desta atividade sísmica com génese na zona do Banco de Gorringe foram, por
vezes, de muito elevada amplitude. O sismo de 1755 foi o que provocou o “tsunami” de maior amplitude,
de acordo com os registos históricos analisados por aqueles autores, verificando-se que, nalguns locais
do Algarve, as vagas atingiram alturas muito superiores a trinta metros.
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De acordo com os valores de amplitude determinados por Moreira, V. S. et al. (1989), para o sismo de
1755, baseados em registos históricos, constata-se que para o Alvor correspondeu a uma onda,
decorrente do sismo de 1755, que atingiu uma altura de cerca de 30 m, tendo penetrado no interior do
território até uma distância de cerca de 600 m da linha de costa.
Atendendo a que a cota máxima na zona em estudo atinge os 29 m, admite-se que a totalidade da área
correspondente à Quinta da Rocha terá sido submersa na sequência do “tsunami” associado ao sismo de
1755.
Este aspecto pareceu não constituir um factor condicionante à edificação pois, de outro modo, não seria
autorizada qualquer construção nos sectores litorais da costa algarvia, que em geral apresenta cotas
inferiores à da zona em análise.

5.4 SOLOS E USO DO SOLO
5.4.1 Metodologia
A análise baseou-se na consulta da Carta dos Solos de Portugal (1: 1.000) e da Carta de Capacidade de
Uso dos Solos, bem como elementos bibliográficos.
Foi realizada uma caracterização e análise do descritor em questão, em termos de classificação do solo,
capacidade de uso e uso atual do solo presente na Quinta da Rocha (área de estudo).

5.4.2 Caracterização geral
A Quinta da Rocha apresenta dois tipos de ocupação distintas resultantes da sua fisiografia. Em terrenos
de formação moderna de aluvião, os solos são salgados, em resultado da intrusão salina oriunda da Ria.
É o caso dos sapais situados no extremo Leste e Oeste da Quinta da Rocha. Na zona central da Quinta,
em pontos de cota mais elevada os terrenos estão livres de intrusão salina e desenvolveram-.se
atividades agrícolas, que atualmente já não decorrem, e atividades florestais. É nesta área que se
desenvolve o projeto.
A tipologia dos solos da área da área do projeto é apresentada na Figura 49 (Desenho 19 – Classificação
taxonómica de solos, do Anexo IV – Peças Desenhadas), e foi elaborada com base na Carta de Solos
de Portugal e na bibliografia citada. Os solos da área do projeto são, na sua maior parte, solos derivados
de calcários, existindo solos calcários prados de climas secos, normais, derivados de calcários não
compactados, e solos calcários vermelhos.
Na zona de topografia mais elevada, ocorrem solos litólicos não húmicos, pouco insaturados, oriundos de
arenitos grosseiros. Estes solos são relevantes do ponto de vista da conservação, porque suportam parte
de uma extensa população de Linaria algarviana, espécie protegida pelo anexo II da Directiva Habitats.
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No extremo sul, existe uma faixa de solos litólicos, portanto muito delgados, pontualmente incipientes,
originados quer de rochas carbonatadas, quer de arenitos.
A Leste e a Oeste, a área do projeto confina com solos de salinidade elevada, de aluvião e textura
mediana, correspondentes às áreas de sapal.

Fonte: Adaptado Carta dos Solos de Portugal (escala 1/25 000), fornecida pela Direcção Geral da Agricultura e Desenvolvimento
Rural), de Cardoso (1965) e de Cardoso et al. (1973).
Sigla

Tipo de solo

Ass

Solos Halomórficos - Solos Salinos, de Salinidade Elevada, de Aluviões, de textura mediana

Ec

Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de calcários compactos ou dolomias

Et

Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de outros arenitos

Pc

Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários não compactos

Sn

Salinas

Vc

Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários

Vt

Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros

Figura 49 - Tipologia dos solos existentes na Quinta da Rocha e áreas adjacentes.

5.4.3 Capacidade de uso
A capacidade de uso dos solos é um conceito que inclui a ponderação de vários factores como sejam o
declive, a estrutura, a composição, limitações resultantes de um excesso de água ou limitações do solo
na zona radicular, entre outros. Foram desenvolvidos vários sistemas de classificação para avaliar a
capacidade de uso dos solos, sendo os mais frequentemente utilizados em todo o Mundo a Land
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Capability Classification desenvolvido nos Estados Unidos da América e o Sistema Land Suitability
Evaluation, recomendado pela FAO. Em Portugal, inicialmente, o estudo da capacidade de uso dos solos
foi desenvolvido para avaliar a capacidade de uso para as culturas mais exigentes, em particular o trigo
(Sampaio, 2005).
Na Figura 50 (Desenho 20 – Capacidade de Uso do Solo, Anexo IV – Peças Desenhadas), apresentase a cartografia da capacidade da área do projeto e das áreas adjacentes e no Quadro 18 apresenta-se a
definição das classes utilizadas.
A análise destes elementos mostra que os solos existentes na área do projeto têm capacidades de uso
razoáveis, sendo, na sua generalidade, solos das classes A e C, embora existam também manchas das
classes D e E.
As principais limitações ao uso dos solos da área de estudo são de dois tipos: suscetibilidade à erosão e
possibilidade de escoamento superficial intenso que acelera este fenómeno, e limitações do solo na zona
radicular, em resultado da sua reduzida espessura ou elevada compactação. A análise da flora,
designadamente a abundância de plantas halotolerantes, sugere que nos limites da área do projeto, em
zonas confinantes com os sapais, a intrusão salina pode constituir um terceiro fator limitante.
Estas categorias de capacidade de uso coincidem parcialmente com o antigo uso agrícola e com o atual
uso florestal, estando os solos de menor capacidade ocupados por áreas florestais e antigas pastagens,
hoje abandonadas. No extremo sul, os solos de menor capacidade de uso (classes D e E) encontram-se
cobertos por matos bem desenvolvidos e albergam a mais importante população de Thymus camphoratus
da Quinta da Rocha.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

115

Fonte: Direcção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Figura 50 - Extracto da Carta de Capacidade de Uso do solo, da Carta da Capacidade de Uso do Solo.
Quadro 18 - Classificação da capacidade de uso dos solos.
Classes
Classe A
Classe B:
Classe C:
Classe D
Classe E

Características
Capacidade de uso muito elevada, com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou
com riscos ligeiros, susceptíveis de utilização intensiva ou de outras utilizações
Capacidade de uso elevada, limitações moderadas, riscos de erosão moderados, susceptíveis de
utilização agrícola moderadamente intensiva e de outras utilizações
Capacidade de uso moderada, limitações acentuadas, riscos de erosão elevados, susceptíveis de
utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações
Capacidade de uso baixa, limitações severas, riscos de erosão elevados a muito elevados, não
susceptíveis de utilização agrícola, salvo em casos muito especiais, poucas ou moderadas
limitações para a pastagem, exploração de matas e exploração florestal;
Capacidade de uso muito baixa, limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, não
susceptíveis de uso agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, exploração de
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Classes

Características

Subclasses

matas e exploração florestal, não sendo em muitos casos susceptíveis de qualquer utilização
económica, podendo destinar-se a vegetação natural ou floresta de protecção ou recuperação

5.4.4 Uso atual do solo
O uso atual do solo foi caracterizado com base em trabalho de campo e interpretação da cartografia
aérea. Entendeu-se que, à escala a que o projeto foi desenvolvido, e consequentemente o EIA, a Carta
de Ocupação do solo de 2007 não apresenta e o rigor e o detalhe necessários. Foi, no entanto,
previamente consultada.
O uso atual dos solos caracteriza-se pelo abandono em data recente das atividades agrícolas e
pecuárias. Os antigos campos agrícolas estão atualmente convertidos em prados naturais. Estes prados
encontram-se no estado inicial da evolução para matos.
Assim, a generalidade da propriedade encontra-se ocupada por prados, atualmente dominados por
terófitos e hemicriptófitos. Nesta unidade de uso do solo, surgem frequentemente elementos arbustivos e
arbóreos que, pela sua pequena extensão, não correspondem a nenhum habitat florestal. É o caso de
sebes arbóreas ou arbustivas e de pequenas manchas de matos ou aglomerações de árvores. Salientese que, de acordo com a definição da FAO, para uma formação ser considerada como florestal necessita
de ter pelo menos 5000 m2.
Nas áreas florestais, salienta-se a abundância de pinhais com Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e Pinheiromanso (Pinus pinea). Existem ainda povoamentos mistos, com abundância de Alfarrobeira (Ceratonia
síliqua) e Oliveira (Olea europaea var. europaea), por vezes com outros elementos arbóreos, o que põe
em evidência a anterior ocupação agrícola da propriedade. Nestes povoamentos mistos, os matos
recuperaram, pelo que coincidem parcialmente com um habitat classificado no Anexo I da Directiva
Habitats, como é discutido em capítulo próprio.
No extremo sul da propriedade, onde os terrenos são menos favoráveis à agricultura e até à ocupação
florestal, desenvolveram-se manchas de matos, sem povoamentos florestais associados.
Fora da área de projeto, mas ainda na Quinta da Rocha, a Leste e Oeste, existem manchas de solos
salgados, ocupadas por sapal. Na zona Oeste, existe ainda uma pequena área de salinas. A cartografia
do uso atual do solo consta da figura seguinte. Esta figura é apresentada com maior pormenor no
Desenho 21 – Carta de Uso Actual do Solo (Anexo IV – Peças Desenhadas).
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Figura 51 - Ocupação e uso atual do solo.

5.5 RECURSOS HÍDRICOS
5.5.1 Recursos Hídricos Superficiais
5.5.1.1 Metodologia
Para a caraterização do fator Recursos Hídricos Superficiais recorreu-se à Carta Militar, Folha n.º 603
georeferenciada, à escala 1:25 000, aos elementos do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH)
da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) para o período 2009-2015 (1º ciclo), aprovado pela
RCM n.º 16-A/2013, de 22 de março e para o período 2016-2021 (2º ciclo), aprovado pela RCM n.º
52/2016, de 20 de setembro, retificada e publicada pela DR n.º 22-B/2016, de 18 de novembro.
Na caraterização das pressões e estado das massas de água ou qualidade da água utilizaram-se os
dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), bem como a
informação geográfica dos PGRH, designadamente a caracterização da região hidrográfica, disponível no
geovisualizador dos planos disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), disponível no
endereço http://sniamb.apambiente.pt/pgrh/. Teve-se também em consideração a legislação aplicável,
nomeadamente o DL n.º 236/98, de 1 de agosto, em termo de qualidade das águas em função dos seus
principais usos e pelo DL nº 135/2009, de 3 de junho, alterado pelo DL nº 113/2012, de 23 de maio, que
estabelece o regime de identificação, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares.
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Baseou-se ainda na consulta de elementos provenientes do Relatório Final - Caraterização Biofísica da
Quinta da Rocha (ega, julho de 2010); Proposta Técnica do Programa de Acção Territorial, Concretização
de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico (Programas de Acção Territorial, na Unidade Territorial do
Litoral Sul e Barrocal), Anexo 3 “Caracterização da realidade biofísica dos terrenos objeto da
pretensão/diagnóstico” (Anúncio de procedimento n.º 1696/2013); e Dissertação para obtenção do Grau
de Mestre em Engenharia e Gestão da Água, intitulado por Recursos Hídricos na Região Hidrográfica das
Ribeiras do Algarve, realizado por Simone Franco (Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade
Nova de Lisboa, outubro de 2015).

5.5.1.2 Identificação e caracterização das massas de água superficiais
A área em estudo (Quinta da Rocha) e área de intervenção do projeto (incluindo os projetos associados e
complementares) inserem-se na Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, mais especificamente na
Sub-Bacia do Barlavento, onde se destaca a massa de água superficial natural da categoria das
águas costeiras – Ria Alvor (Figura 52 e Desenho 18 – Rede hidrográfica local, no Volume IV – Peças
Desenhadas).

Fonte: PGBH da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 2009-2015 (1.º ciclo).

Figura 52 – Extrato da Rede Hidrográfica, com a localização da Quinta da Rocha.
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A Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve – RH8, com uma área total de 5 511 km2, integra as
bacias hidrográficas das ribeiras do Algarve incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras
adjacentes.
Os principais cursos de água da região hidrográfica nascem nas serras de Monchique e Espinhaço de
Cão, a Ocidente, e na do Caldeirão no setor Nordeste, sendo o mais importante o rio Arade. A maioria
dos cursos de água possui um regime torrencial com caudais nulos ou muito reduzidos durante uma parte
do ano, correspondente ao período de estiagem. A orientação geral dos cursos de água principais é
perpendicular à costa, tendo a maioria uma extensão inferior a 30 km. Constituem exceção o rio Arade e
as ribeiras de Odelouca, Seixe, Algibre, Alportel e Gilão, quer em extensão, quer relativamente à
orientação geral que apresentam, em grande parte devido à tectónica.
A Sub-Bacia Barlavento com uma área total de 1185 km2, onde se inclui a massa de água costeira – Ria
Alvor, abrange os concelhos de Aljezur, Lagos, Monchique, Odemira, Portimão e Vila do Bispo e
corresponde à área das bacias hidrográficas dos cursos de água que drenam para o litoral ocidental
(ribeiras da Carrapateira, Aljezur e Seixe), para o litoral sul (entre Sagres e a laguna de Alvor, com
destaque para a ribeira de Bensafrim) e para o sistema lagunar de Alvor (ribeiras de Arão, Odiáxere,
da Torre e da Boina).
No Quadro 19, apresenta-se um resumo das características fisiográficas dos principais cursos de água da
sub-bacia do barlavento.

Quadro 19 - Características fisiográficas da sub-bacia do Barlavento.
Características fisiográficas
Bacia
hidrográfica

Perímetro (km)
Área (km2)
Altura média
Declive médio (%)
Designação

Linha de
água

Barlavento

Comp. total
Mínima
Cota
(m)
Máxima
Declive médio (%)

Rib.ª de
Seixe
37,78
0,04
203,75
0,539

Rib.ª de
Aljezur
30,06
0,000
275,60
0,917

Rib.ª da
Carrapateira
8,66
0,20
53,03
0,610

Rib.ª de
Bensafrim
10,13
0,00
22,21
0,219

270,5
1.184,66
136,4
21,8
Barranco
das Mós
2,84
2,15
32,05
1,053

Rib.ª da
Torre
2,36
1,37
37,31
1,524

Rib.ª de
Benacoitão
2,03
0,60
35,31
1,707

Rib.ª de
Vale Barão
7,47
0,000
19,42
0,260

Fonte: PGBH da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 2009-2015 (1.º ciclo).

A Ria de Alvor é uma massa de água superficial costeira com cerca de 3,52 km2, resultante da união de
quatro cursos de água nascidos na encosta sul da Serra de Monchique: a ribeira do Farelo e a ribeira da
Torre (que desaguam na sua margem a nascente) e a ribeira de Odeáxere com a sua afluente ribeira do
Arão (que desaguam na margem poente). Destas, a ribeira de Odeáxere representa o maior
desenvolvimento (23,9 km), sendo aproveitada pela barragem de Odeáxere-Bravura. A partir daí
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Rib.ª de
Odeáxere
31,70
0,000
175,78
0,555

estabelece uma ria alargada, que constitui a fronteira natural entre as freguesias de Odeáxere (concelho
de Lagos), Mexilhoeira Grande e Alvor (concelho de Portimão).
No Quadro 20 apresenta-se um resumo das características fisiográficas dos principais cursos de água
que compões a bacia da massa de água Ria de Alvor, com área total de14,60 km2.

Quadro 20 - Características morfométricas dos principais cursos de água da sub-bacia Alvor.
Rio/Ribeira
Odeáxere
Arão
Farelo
Torre

Comprimento
(km)
29,6
22,5
19,9
22,5

Altitude máxima
Altitude mínima
(m)
(m)
527
0
650
2
462
0
773
0
Fonte: CCDR-Algarve, 2004.

Desnível
(m)
527
648
462
773

Declive médio
(%)
1,8
2,9
2,3
3,4

Das características dos perfis longitudinais dos cursos de água, sobressai o declive relativamente
acentuado das ribeiras do sistema lagunar de Alvor, todas elas com nascentes na Serra de Monchique e
com declive médio entre 1,8% e 3,4%. Trata-se de cursos de água onde ocorrem cheias com alguma
frequência, sempre que se verificam precipitações intensas na Serra de Monchique. Tal facto deve-se ao
acentuado declive do trecho montanhoso destas ribeiras, ao substrato rochoso que é pouco permeável e
à extensão do trecho final, que é plano. Acresce ainda o facto das cabeceiras se encontrarem expostas a
sudoeste, de onde provêm os principais temporais que atingem a região. A influência da maré vem
agravar as consequências das cheias, ficando por vezes inundadas vastas extensões (CCDR-Algarve,
2004).
A Quinta da Rocha situa-se no interior da laguna costeira do Alvor, vulgarmente designada por Ria
de Alvor, na sua margem NE. A Ria de Alvor é um importante complexo estuarino do barlavento
algarvio, que resulta da confluência da ribeira de Odiáxere e do rio Alvor. A massa de água é
protegida da ação do oceano por um cordão dunar e encontra-se em permanente comunicação com o
mar através de uma embocadura, na sua zona central, fixada por dois molhes perpendiculares à costa. A
embocadura localiza-se a cerca de 5 km do porto de Lagos e a cerca de 8 km do porto de Portimão.
Na propriedade não existem cursos de água superficiais permanentes. No ponto de descarga do
sistema de rega do Alvor, a água infiltra-se no terreno. Aparentemente, esta água constitui um aporte
significativo para as águas subterrâneas, porque os atuais habitantes da Quinta da Rocha referem que a
água de um poço a jusante é mais salobra de inverno, ao contrário do que seria de esperar em condições
naturais. De facto, em estuários e lagunas sob clima mediterrânico, o aumento da cunha salina durante o
verão é o padrão usual. Esta inversão do padrão só encontra justificação no facto de o canal de rega só
transportar água durante o verão, porque durante o inverno a água da chuva é suficiente.
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O sistema de rega do Alvor só debita água durante a estação seca, porque no Inverno não existe essa
necessidade.

5.5.1.3 Necessidades hídricas
O uso da água pode ser dividido em três tipos, o uso consumptivo e outros. Cada uso é caracterizado por
diversos setores de utilização, como representa o quadro seguinte.
Quadro 21 - Usos de água.
Consumptivo
Abastecimento Público,
Agrícola e Industrial

Uso da Água
Não Consumptivo
Navegação, Recreio, Produção de
Energia, Garantia de Ecossistemas
, Extração de inertes

Outros
Proteção contra
cheias/seca

Fonte: FRANCO, 2015.

O Quadro 22 apresenta volumes de água captados anualmente por sector.
Na RH8, os maior consumos de água estão associados à agricultura (67,3%) e ao abastecimento público
(19,9%). O abastecimento público é na sua maioria colmatado por águas de origem superficial, enquanto
que no setor agrícola, origem subterrânea. Salienta-se ainda o volume captado para o golfe,
predominantemente proveniente de águas subterrâneas e que representa 6,9% do total.

Quadro 22 – Volumes de água - Volumes de água captados na RH8.
Volume (hm3)
TOTAL
Superficial
Subterrâneo
Abastecimento público
35,30
7,99
43,29
Urbano
Consumo particular
3,23
3,23
0,35
0,35
PCIP
Industrial
Não PCIP
0,66
0,66
Agricultura
47,01
101,80
148,81
Agrícola
Pecuária
0,02
0,18
0,20
Turismo
Golfe
5,40
9,90
15,30
Outros
0,08
9,08
29,16
TOTAL
87,82
133,18
220,99
Fonte: PGBH da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 2016-2021 (2.º ciclo).
Sector

A importância do Turismo é inquestionável para a região. Na RH8 existem 317 empreendimentos
turísticos e 20 092 Unidades de Alojamento, sendo a capacidade de alojamento de quase 52 000 camas.
Segundo o 1º Ciclo de planeamento em 2009, a RH8 albergou mais de 12 milhões de dormidas, mais de
40% do total continental.
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Na RH8 existem 35 campos de golfe, o consumo anual por cada campo de golfe é de 0,44 hm3, o que
perfaz um volume anual necessário de 15,30 hm3 para irrigação dos mesmos.
A Quinta da Rocha localiza-se longe das captações de água superficial e subterrânea de
abastecimento público existentes da RH8, não possuindo nenhum campo de golfe na área de
estudo. No entanto, na envolvente localizam-se alguns campos de golfe, nomeadamente a este, a oeste
e a nordeste da Quinta da Rocha (Figura 53).

Fonte: PGBH da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 2016-2021 (2.º ciclo).

Figura 53 – Campos de golfe na RH8.

Verifica-se também que a área de estudo enquadra-se no Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor,
com 17,47 km2 de área beneficiada e 4,61 km2 de área regada (Figura 54).
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Fonte: PGBH da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 2016-2021 (2.º ciclo).

Figura 54 - Regadios públicos na RH8.

Na RH8, aproximadamente, 24% do volume captado/consumido retorna aos recursos hídricos, dos quais:
25,89% para consumo urbano, 25,06% consumo agrícola e 1,53% consumo turístico (golfe).

5.5.1.4 Pressões sobre as massas de água
As pressões qualitativas responsáveis pela poluição pontual sobre as massas de água relacionam-se com
a rejeição de águas residuais com origem urbana, doméstica, industrial e provenientes de explorações
pecuárias intensivas.
Sintetizando, no Quadro 23 apresentam-se as cargas provenientes de fontes pontuais por setor na RH8,
no que diz respeito aos parâmetros: Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência Química de
Oxigénio (CQO), Azoto total (Ntotal) e Fósforo total (Ptotal).
Quadro 23 – Carga pontual rejeitada na RH8.
Carga (kg/ano)
CBO5
CQO
Ptotal
Águas residuais urbanas
641205
3354405
210098
PCIP
448,41
1316,6
136,11
Transformadora
2558,09
6137,8
422,45
Alimentar e do vinho
5967,47
21324,4
536,8
Aquicultura
10750,6
10750,6
2084,69
1814,4
4536
154,3
16210
26274
1167,1
TOTAL
678953,97
3424744,4
214599,45
Fonte: PGBH RH8 2016-2021 – Parte 2 (2.º ciclo).
Setor

Urbano
Industrial
Pecuária
Hotelaria
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Ntotal
1254631
396,45
1070,69
4650,23
7149,79
462,6
5263,95
1273624,71
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As pressões qualitativas responsáveis pela poluição difusa resultam do arrastamento de poluentes
naturais e antropogénicos por escoamento superficial até às massas de água superficiais ou por lixiviação
até às massas de água subterrâneas. Neste contexto, a poluição difusa pode resultar de rejeições de
águas residuais no solo provenientes de fossas séticas individuais e/ou coletivas, de exploraçõeas
pecuárias intensivas com valorização agrícola dos efluentes pecuários, de explorações pecuárias
extensivas, de áreas agrícolas, de campos de golfe e da indústria extrativa, incluindo minas
abandonadas.
No Quadro 24, apresentam-se as as cargas difusas estimadas provenientes da agricultura, pecuária e
golfe na RH8, no que diz respeito aos parâmetros Ntotal e Ptotal.
Quadro 24 – Carga difusa estimada na RH8.
Carga (kg/ano)
Ptotal
Ntotal
127520,82
1636921,33
10868,11
326382,81
566,26
27319,97
138955,19
1990624,11

Setor
Agricultura
Pecuária
Golfe
TOTAL

(1) A carga de fósforo proveniente da pecuária foi estimada em P-P205.

Fonte: PGBH da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 2016-2021 – Parte 2 (2.º ciclo).

Focando a análise na massa de água superficial natural da categoria das águas costeiras – Ria Alvor
existente na envolvente próxima da área de estudo (Quinta da Rocha), o PGBH RH8 (2.º Ciclo) identifica
na respetiva Ficha de Caracterização de Massa de Água Superficial (Código: PT08RDA1700), as
pressões qualitativas existentes, destacando-se como setores de atividade mais significativos
(Quadro 25): Aquicultura (carga pontual) e Agrícola (carga difusa). Na Figura 55, identificam-se 3
atividades de Aquicultura (semi-intensivo) localizados próximos da Quinta da Rocha,
nomeadamente junto da ribeira de Odeáxere.
Quadro 25 – Carga por setor de atividade existente na massa de água superficial da categoria das águas
costeiras – Ria Alvor.
Setor
Aquicultura
Agrícola
Golfe
Pecuária

Carga (kg/ano)
CBO5
2858,71

CQO
2858,71

Ntotal
Ptotal
1151,954
821,979
2987,18
480,317
188,861
4,112
935,378
45,463
Fonte: PGBH RH8 2016-2021 – Parte 2 (2.º ciclo).
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Pressão
Significativa
Sim
Sim
Não
Não
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Fonte: Fonte: SNIAmb (APA, setembro 2018).

Figura 55 – Pressões qualitativas pontuais (Aquicultura) na RH8.

Segundo o Relatório Final de Caraterização Biofísica da Quinta da Rocha (ega, julho de 2010) concluiuse que não existiam fontes de poluição pontual na área de estudo. No entanto, foram identificadas já
na altura 2 pisciculturas semi-intensivas e 29 viveiros na Ria de Alvor. As emissões deste tipo de
atividade estão sujeitas a um elevado grau de diluição, não sendo expetável a presença de cargas
significativas. Da mesma forma, não foram identificadas fontes de poluição difusa na área de estudo.
Atualmente, não existe atividade agrícola ativa, nem agropecuária na propriedade da Quinta da Rocha,
tendo sido desativadas as zonas de criação e pasto de gado (bovino), no primeiro trimestre de 2016, com
a venda da propriedade.
5.5.1.5 Estado das massas de água à luz da Diretiva Quadro da água
De acordo com a Diretiva-Quadro da Água (DQA), cada massa de água de superfície existente numa
região hidrográfica é identificada como pertencente a uma das seguintes categorias – Rios, Lagos, Águas
de Transição, Águas Costeiras – ou como sendo uma massa de água artificial ou fortemente modificada.
A avaliação do estado global das massas de água de superfície naturais, fortemente modificadas e
artificiais inclui a avaliação do estado ecológico e do estado químico (Figura 56).
O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos
associados às águas superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma
massa de água idêntica, ou seja do mesmo tipo, em condições consideradas de referência. As condições
de referência equivalem a um estado que corresponde à presença de pressões antropogénicas pouco
significativas e em que apenas ocorrem pequenas modificações físico-químicas, hidromorfológicas e
biológicas.
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O estado ecológico é classificado numa de cinco classes (Excelente, Bom, Razoável, Medíocre e Mau).
A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em
condições naturais não estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas.
Estas substâncias são suscetíveis de causar danos significativos para o ambiente aquático, para a saúde
humana e para a fauna e flora, devido às suas características de persistência, toxicidade e
bioacumulação. O estado químico é classificado numa de 2 classes (Bom e Insuficiente).

Fonte: PGBH RH8 (2.º ciclo).

Figura 56 – Esquema conceptual do sistema de classificação do estado das águas superficiais.

Na classificação do estado das massas de água superficiais (2.º Ciclo), 70% encontram-se num estado
Bom ou Superior, 26% encontram-se num estado Inferior a Bom e 4% com um estado Desconhecido
(Quadro 26 e Figura 57).
Quadro 26 - Estado global das massas de água superficiais.
Classificação
Bom e Superior
Inferior a Bom
Desconhecido
TOTAL

Rios
N.º
44
19
2
65

Águas de
Transição
N.º
N.º
4
3
0
0
0
1
4
4
Fonte: PGBH RH8 (2.º ciclo).

Rios (albufeiras)
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Águas Costeiras
N.º
7
3
0
10

TOTAL
N.º
58
22
3
83

%
70
26
4
100
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Fonte: PGRH RH8 (2.º ciclo).

Figura 57 - Estado global das massas de água superficiais da RH8, com a localização da Quinta da Rocha.

Focando a análise na área da Quinta da Rocha e recorrendo ao visualizador disponível na APA (SNIAmb
– Sistema Nacional de Informação de Ambiente), verifica-se que o estado global da massa de água
costeira – Ria de Alvor é Inferior a Bom (Figura 58).

Fonte: SNIAmb (APA, setembro 2018).

Figura 58 – Estado global da massa de água costeira – Ria de Alvor, na envolvente próxima da Quinta da
Rocha.

No Quadro 27, apresenta-se descriminado a classificação do estado da massa de água costeira – Ria de
Alvor, proveniente da Ficha de Caracterização de Massa de Água Superficial, resultando uma
classificação do estado global no 1.º Ciclo, de Bom e Superior e de Inferior a Bom no 2.º Ciclo.
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Quadro 27 – Classificação do estado da massa de água costeira – Ria de Alvor.
Massa de Águas Superficial categoria Costeira – Ria Alvor (Código: PT08RDA1700)
Classificação do estado
Estado Químico
Identificação da(s)
Ciclo de
Nível de
Pressão(ões)
Estado
Pressão(ões)
Planeamento
confiança
responsável(eis)
responsável(eis)
1.º Ciclo (2009-2015)

Bom

2.º Ciclo (2016-2021)

Bom

Baixo

Estado

Nível de
confiança

1.º Ciclo (2009-2015)

Excelente/Máximo

Elevado

2.º Ciclo (2016-2021)

Razoável

Elevado

2.º Ciclo (2016-2021)

Razoável

Elevado

2.º Ciclo (2016-2021)

Razoável

Elevado

Estado/Potencial ecológico
Ciclo de
Planeamento

Pressão(ões)
responsável(eis)

Identificação da(s)
Pressão(ões)
responsável(eis)

1.8 Pontual Aquicultura

Aquicultura em regime
semi intensivo em
tanques de terra batida

2.2 Difusa Agricultura
4.5 Alteração
Hidromorfológica Outras

Classificação do estado global
1.º Ciclo

Atividade agrícola

2.º Ciclo

Bom e Superior
Fonte: PGBH RH8 – Parte 5, Anexos (2.º ciclo).

Inferior a Bom

No entanto, é de referir que o estado das massas de água superficial - rio localizados a norte da
Quinta de Rocha, identificados como afluentes da Ria de Alvor apresentam um estado global
Inferior a Bom (Rib.ª Odiáxere e Rib.ª da Torre) e Superior a Bom (Rib.ª de Arão e Rio Alvor), o que
poderá ter influência no estado global da Ria do Alvor.

Fonte: SNIAmb (APA, setembro 2018).

Figura 59 – Estado global da massa de água superficial - Rio (Rib.ª Odiáxere, Rib.ª da Torre, Rib.ª de Arão e
Rio Alvor) localizados a norte da Quinta da Rocha.
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5.5.1.6 Caraterização da qualidade da água à luz do DL 236/98 e DL 135/2009, alterado pelo DL
113/2012
A avaliação da água será realizada, sempre que possível, com base nos dados de qualidade
disponibilizados no site da APA, através do SNIRH, para as estações de monitorização localizadas na
área de intervenção e na sua proximidade.
Na Ria do Alvor e na zona costeira existem várias estações de monitorização pertencentes, quer à Rede
de Qualidade, quer das Águas Balneares, conforme pode ser visualizada na figura seguinte.

Fonte: SNIRH, 2018.

Figura 60 – Estações de monitorizaçãoda qualidade da água na Ria do Alvor/Ribª Odiáxere e na zona
costeira.

Qualidade da Água na Ria do Alvor/Ribª Odiáxere:
Na Ria do Alvor, as estações são as seguintes (Quadro 28):
 Ria Alvor/Rib.ª Odiáxere – Ria Alvor-Quinta Rocha (31F/03); Ria Alvor-Rocha (31F/04); Ria Alvor-A
(31F/05); Ria Alvor-Quatro Águas (31F/06); Ria Alvor-Montante Alvor (31F/07); Ria Alvor-Alvor
(31F/08); Ria Alvor-Odiáxere (31F/09); e Odiáxere (30E/06).
Quadro 28 – Características das estações de monitorização da rede de qualidade da água da Ria do
Alvor/Ribª Odiáxere.
Código da estação
Nome
Tipo
Latitude
Longitude
Concelho
Data
funcionamento

31F/03
Ria AlvorQuinta Rocha
Qualidade
37.13
-8.60
Portimão

31F/04
Ria AlvorRocha
Qualidade
37.13
-8.61
-

31/03/2009

31/03/2009

31F/05
Qualidade
37.13
-8.62
Portimão

31F/06
Ria AlvorQuatro Águas
Qualidade
37.13
-8.62
Portimão

31F/07
Ria AlvorMontante Alvor
Qualidade
37.13
-8.60
Portimão

31F/08
Ria AlvorAlvor
Qualidade
37.13
-8.60
Portimão

31F/09
Ria AlvorOdiáxere
Qualidade
37.14
-8.62
Portimão

Qualidade
37.23
-8.68
Monchique

31/03/2009

31/03/2009

31/03/2009

31/03/2009

01/01/2011

13/12/1994

Ria Alvor-A
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Código da estação
Estado

31F/03
Ativa

31F/04
Ativa

31F/05
Ativa

31F/06
Ativa

31F/07
Ativa

31F/08
Ativa

Objetivo

EEMA

EEMA

EEMA

EEMA

EEMA

EEMA

31F/09
Ativa
DQA_QUIM
_VIG /
DQA_ECOL
_VIG

30E/06
Ativa
FLUXO /
DQA_QUIM_OPER /
DQA_ECOL_OPER

Fonte: SNIRH, 2018.

Verifica-se, contudo que, para todas estas estações, os dados existentes são escassos e desatualizados,
reportando a dois únicos dias no período 2009/2010 ou na ausência de dados (estação Ria AlvorOdiáxere (31F/09)). Como excepção temos a Estação da Odiáxere, na Ribeira de Odiáxere, na freguesia
de Marmelete (Monchique), a oeste da Quinta da Rocha, com dados disponíveis mais recentes (até ao
período de 2013).
A classificação da qualidade da água para usos múltiplos segundo o SNIRH permite obter informação
sobre os usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água classificada. São
consideradas cinco classes (Quadro 29), cujos critérios se encontram especificados no Anexo 8 do
Volume III – Anexos.
Quadro 29 – Características das classes atribuídas pelo SNIRH, de acordo com a qualidade da água.
Classes

Características

Classe A
(Excelente)
Classe B
(Boa)

Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente
as utilizações mais exigentes em termos de qualidade.
Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer
potencialmente todas as utilizações.
Águas com qualidade aceitável, suficiente para a irrigação, para usos industriais e produção
de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência da vida piscícola (espécies
menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta a recreio sem contacto direto.
Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e
navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória.

Classe C
(Razoável)
Classe D (Má)
Classe E
(Muito Má)

Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.
Fonte: SNIRH, 2018.

A Bacia das Ribeiras do Algarve apresentam uma classificação geral de “Boa” (Classe B), sendo
que as quatro estações aí presentes também apresentam essa mesma classificação. As estações de
monitorização da bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve estão identificadas no Quadro 30.
Quadro 30 - Identificação das estações de monitorização da bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve.
Estação

Referência

Rio

Coordenadas (M;P)

Classe

Odeceixe
Ponte Pereiro (Rib. Aljezur)
Odiáxere
Bodega

29E/01
30E/04
30E/06
31K/03

Ribeira de Seixe
Ribeira de Aljezur
Ribeira de Odiáxere
Ribeira de Alportel

145310; 51468
142344; 38511
-48561.17; -270404.52
238589; 21872

B
B
B
B

Fonte: SNIRH, 1995-2013.
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Recorrendo aos valores disponíveis (2009/2010) das duas estações de monitorização mais próximas da
área de estudo (Quinta da Rocha) - Ria Alvor-Quinta Rocha (31F/03) e Ria Alvor-Rocha (31F/04); e
relacionando-as com a classificação da qualidade da água para usos múltiplos segundo os critérios do
SNIRH (Anexo 8 do Volume III – Anexos), verifica-se que apenas o parâmetro Oxigénio dissolvido
apresentou uma classificação “Muito Má” (Classe E), tendo também os Sólidos Suspensos Totais (SST)
oscilado de “Excelente”, em 2009 para “Razoável”, “Má” ou “Muito Má”, em 2010. Os restantes
parâmetros comparáveis apresentaram uma classificação “Excelente” (Classe A), entre 2009/2010.
Quadro 31 – Parâmetros das estações Ria Alvor-Quinta Rocha (31F703) e Ria Alvor-Rocha (31F/04).
Data
Ria AlvorQuinta
Rocha
(31F/03)
Ria AlvorRocha
(31F/04)

31/03/2009
31/03/2009
09/03/2010
09/03/2010
31/03/2009
31/03/2009
09/03/2010
09/03/2010

Azoto
amoniacal
(mg/l NH4)
0,478
0,405
0,068
0,054
0,141
0,059
0,066
0.065

Cádmio
dissolvido
(mg/l)
1,90E-06
4,60E-06
1,00E-06
7,00E-07
1,40E-06
1,60E-06
1,10E-06
(<) 0,000002

Manganês
Mercúrio
dissolvido
dissolvido
(mg/l)
(mg/l)
0.007
(<) 0,000001
0.004
(<) 0,000001
0.015
5,00E-07
0.011
8,00E-07
0.003
(<) 0,000001
0.005
(<) 0,000001
0.028
4,00E-07
0.008
1,50E-06
Fonte: SNIRH, 2018.

Nitrato Total
(mg/l NO3)
2,09
0,699
0,940
1,170
0,360
0,321
0,339
0,787

Oxigénio
dissolvido campo (mg/l)
6,500
6,000
8,000
8,100
7,600
7,600
6,000
8,000

Sólidos
pH - campo
Suspensos
(-)
Totais (mg/l)
5.200
7,50
14.000
7,60
78.000
7,87
100.000
7,90
21.000
7,50
4.700
7,60
36.000
7,99
75.000
7,91

No entanto, considerando a estação de Odiáxere (30E/06) aquela que possui mais dados disponíveis e
recentes relativamente à qualidade da água superficial na envolvente da Quinta da Rocha, verifica-se que
a qualidade da água da Ribeira de Odiáxere entre 2011 e 2013 (dado mais recente) foi classificada como
“Boa” (Classe B). Os parâmetros responsáveis pela classificação em 2013 foram os Coliformes
fecais, Estreptococos fecais e Nitratos (Quadro 32).

Fonte: SNIRH, 2018.

Figura 61 - Evolução do anuário da qualidade da água para a estação de Odiáxere.
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Quadro 32 – Parâmetros responsáveis pela classificação da qualidade da água para a estação de Odiáxere.
Ano
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2009
2011
2012
2013

Parâmetros responsáveis pela classificação
Fosfatos P2O5
Fosfatos P2O5
Fosfatos P2O5
Nitratos
Fosfatos P2O5, Fósforo P e Azoto amoniacal
Fósforo P
Fósforo P
Nitratos
Nitratos e Oxigénio dissolvido (sat)
Oxigénio dissolvido (sat), Coliformes totais, Estreptococos fecais e Nitratos
Coliformes fecais, Estreptococos fecais e Nitratos
Fonte: SNIRH, 2018.

Qualidade da Água Balnear
Nas águas balneares, as estações consideradas foram as seguintes (
Quadro 33):
 Águas balneares – Alvor-Nascente (PTCW7C) e Alvor-Poente (PTCF7T).
Quadro 33 - Características das estações de monitorização da rede de qualidade das águas balneares
selecionadas.
Código
Nome
Concelho
Categoria
Latitude (ºN)
Longitude (ºW)

PTCW7C
Alvor-Nascente
Portimão
Costeira
37,12
-8,58
Fonte: SNIRH, 2018.

PTCF7T
Alvor-Poente
Portimão
Costeira
37,12
-8,60

Para a análise da qualidade da água balnear nas praias do Alvor Nascente e Poente (as mais próximas
da área em análise) consideraram-se os dados existentes no SNIRH. Da análise dos resultados obtidos
em 2017, verifica-se que a qualidade da água balnear nas praias do Alvor Nascente e Poente foi
“Excelente”. Esta classificação mantém-se desde 2011 (Quadro 34).
Quadro 34 - Qualidade da água balnear nas praias do Alvor Nascente e Poente (2006-2017).
Ano
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Classificação
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
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Fonte: SNIRH, 2018.

Esta avaliação é efetuada pela Diretiva 2006/7/CE, tendo como parâmetros Enterococos intestinais e
Escherichia coli. De acordo esta Diretiva, as águas poderão então obter a classificação anual de "Má",
“Aceitável", "Boa" ou "Excelente" (Quadro 35).
Quadro 35 - Normas de qualidade para águas costeiras e de transição, de acordo com a Diretiva 2006/7/CE.
Parâmetro
Enterococos intestinais
(ufc/100ml)
Escherichia coli (ufc/100ml)

Qualidade
Excelente

Qualidade Boa

Qualidade
Aceitável

Métodos de análise de referência

(*) 100

(*) 200

(*) 185

ISO 7899-1 ou ISO 7899-2

(*) 500
(*) 500
Fonte: SNIRH, 2018.

ISO 9308-3 ou ISO 9308-1

(*) 250

(*) com base numa avaliação do percentil 95 da função densidade de probabilidade da distribuição log-normal de base 10.
(**) com base numa avaliação do percentil 95 da função densidade de probabilidade da distribuição log-normal de base 10.
ufc: unidades formadoras de colónias.

5.5.2 Recursos Hídricos Subterrâneos
5.5.2.1 Metodologia
Para a caraterização do fator Recursos Hídricos Subterrâneos recorreu-se aos elementos do PGRH RH8
para o período 2009-2015 (1º ciclo), aprovado pela RCM n.º16-A/2013, de 22 de março e para o período
2016-2021 (2º ciclo), aprovado pela RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e publicada pela DR
n.º 22-B/2016.
Na caraterização das pressões e estado das massas de água ou qualidade da água utilizaram-se os
dados disponibilizados pelo SNIRH, bem como a informação geográfica dos PGRH, designadamente a
caracterização da região hidrográfica das Ribeiras do Algarve, disponível no geovisualizador dos planos
no site da APA (http://sniamb.apambiente.pt/pgrh/).Teve-se também em consideração a legislação
aplicável, nomeadamente o DL n.º 236/98, de 1 de agosto (Qualidade das águas em função dos seus
principais usos).
Baseou-se ainda na consulta de elementos provenientes do Relatório Final - Caraterização Biofísica da
Quinta da Rocha (ega, julho de 2010); Proposta Técnica do Programa de Acção Territorial, Concretização
de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico (Programas de Acção Territorial, na Unidade Territorial do
Litoral Sul e Barrocal), Anexo 3 “Caracterização da realidade biofísica dos terrenos objeto da
pretensão/diagnóstico” (Anúncio de procedimento n.º 1696/2013); e “Sistemas Aquíferos de Portugal
Continental” (INAG, dezembro 2000),
5.5.2.2 Caracterização hidrogeológica
A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente relacionada
com as ações geológicas que moldaram o nosso território.
Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

134

A sul os principais aquíferos encontram-se nas áreas correspondentes ao barrocal algarvio e na faixa
litoral, esta última com menores reservas de água. As águas subterrâneas têm assumido, no Algarve, um
papel fundamental, constituindo, até 1998, a origem para a quase totalidade do abastecimento às
populações e às infraestruturas turísticas. Além disso, tornaram possível o desenvolvimento das culturas
de regadio em muitas áreas.
Na Figura 62 apresenta-se a distribuição nas unidades hidrogeológicas em Portugal Continental, de
acordo com a informação disponível no SNIRH, sendo possível verificar que a Quinta da Rocha,
incluindo a área de intervenção do projeto associados está inserem-se na unidade “Orla
Meridional”. Segundo o documento “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” (INAG, dezembro
2000), a Unidade Hidrogeológica Orla Meridional, ou Algarvia, é constituída por terrenos sedimentares de
idade mesozóica e cenozóica, assentes sobre um soco hercínio, constituído por xistos e grauvaques de
idade carbónica.

Fonte: SNIRH, 2018.

Figura 62 – Distribuição das unidades hidrogeológicas em Portugal.

Orla Meridional
De acordo a informação SNIRH, a Orla Meridional é composta pelos seguintes sistemas aquíferos:
Covões, Almansil-Medronhal, S.João da Venda-Quelfes, Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém,
Campina de Faro, Peral-Moncarapacho, Malhão, Luz-Tavira, S. Bartolomeu, Monte Gordo, AlmádenaOdeáxere, Mexilhoeira Grande-Portimão, Ferragudo-Albufeira, Querença-Silves, Albufeira-Ribeira de
Quarteira, Quarteira, S. Brás de Alportel e C.
A Quinta da Rocha, a área de intervenção do projeto e projetos associados inserem-se no sistema
aquífero Orla Meridional Indiferenciado, designada também por massa de água subterrânea da Orla
Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento, segundo o PGBH RH8 - 1.º Ciclo
(Figura 63).
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Esta massa de água subterrânea envolve as massas de água subterrânea de Covões, AlmádenaOdeáxere e Mexilhoeira Grande-Portimão.
Do ponto de vista hidrogeológico tem interesse muito reduzido, devido às fracas características
hidráulicas das formações geológicas presentes, localmente alguns níveis podem fornecer caudais
com algum interesse. Devido à presença da flexura de Sagres-Vila Real de Santo António e da intensa
fracturação, especialmente com orientação Norte-Sul e Nordeste-Sudoeste, existe uma acentuada
diferença dos terrenos situados a Norte e a Sul da referida flexura.

Fonte: PGBH RH8 (1.º Ciclo).

Figura 63 – Extrato da carta de massas de água subterrânea com a localização da área de estudo.

A norte, no contacto, em discordância angular, com o Maciço Antigo encontram-se os depósitos da
unidade mais antiga da base do Mesozóico, que são de natureza continental, designados por Complexo
dos Grés de Silves (Choffat, 1887). São constituídos por níveis de conglomerados, arenitos, siltitos,
argilitos, margas, finos leitos dolomíticos e dolomitos em bancadas espessas. Assinala-se igualmente a
presença de rochas eruptivas básicas que se encontram interstratificadas no conjunto destes depósitos.
Sucedem-se as formações de dolomias e calcários dolomíticos do Jurássico inferior que se continuam por
calcários cristalinos, oolíticos, pisolíticos, calciclásticos e calcários com nódulos de sílex do Jurássico
médio. Esta sequência aparece a norte da flexura, por vezes em estrutura sinclinal que suporta a massa
de água subterrânea de Almádena-Odeáxere e também a massa de água subterrânea de Covões.
A sul da flexura ocorrem formações do jurássico superior, constituídas por calcários margosos, margas e
conglomerados e calcários compactos, a que se sobrepõem em sequências espessas de calcários
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recifais, calcários dolomíticos e dolomitos maciços de Sagres, pertencentes ao Kimeridgiano-Portlandiano
(Rocha, 1976). Surgem também calcarenitos, arenitos, margas e argilas, com predominância das margas,
que podem ter espessuras superiores a 100,00 m (Margas da Luz) e até ao limite da massa de água
subterrânea, junto ao litoral, aflora a Formação Carbonatada de Lagos-Portimão, constituída
essencialmente por biocalcarenitos fossilíferos, calcários e arenitos e conglomerados pobres em fósseis.
Por último surgem as areias feldspáticas, arenitos grosseiros e conglomerados que constituem a
formação das Areias e Cascalheiras de Faro-Quarteira. Assinala-se ainda a presença de areias de duna e
níveis de terraços de fraca espessura.
Esta massa de água subterrânea tem características de aquífero poroso, cársico e/ou fracturado.
O excessivo uso de águas subterrâneas no Algarve, em especial junto ao litoral, esteve na origem de
fenómenos esporádicos de intrusão salina, que se traduziam pelo elevado teor de cloretos (salinidade).
Este facto levou à delimitação de uma área crítica à extracção de água subterrânea, na qual se
condicionam novos pedidos de licenciamento de captações de águas subterrâneas (DRAOT Algarve,
2002). Pela sua localização a massa de água subterrânea de Orla Meridional Indiferenciado das Bacias
das Ribeiras do Barlavento apresenta 22,6% da sua área classificada nesta zona.
A recarga da massa de água subterrânea ocorre por infiltração directa em toda a área aflorante.
Na massa de água subterrânea da Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento
existem actualmente áreas agrícolas e campos de golfe regados com águas superficiais (0,088 hm3 /ano)
e recarga associada às linhas de água (2,00 hm3 /ano), pelo que se considerou que a recarga média
anual a longo prazo é igual a 12,07 hm3 /ano. Considerando os valores de recarga apresentados e as
estimativas de descargas para os ecossistemas aquáticos e terrestres (0,50 hm3 /ano) da massa de água
subterrânea os recursos hídricos disponíveis são da ordem dos 11,57 hm3 /ano.
O perfil hidroquímico das águas captadas neste aquífero, patente na Carta Hidrogeológica de Portugal,
Folha 7, varia entre cloretada sódica ou cloretada sódica sulfatada.
A origem do perfil hidroquímico acentuadamente cloretado sódico das águas deste aquífero estará, de
acordo com Costa, F. E. et al. (1994), originalmente relacionada com a presença de estruturas diapíricas
em profundidade, embora o aumento da salinização das águas subterrâneas junto ao litoral, agravado
nos últimos anos, resulte do efeito do avanço da intrusão marinha associada à sobreexploração dos
aquíferos.

5.5.2.3 Identificação das captações de água existentes
De acordo com os dados disponíveis no PGBH RH8 (1.º Ciclo), a massa de água subterrânea onde se
insere a Quinta da Rocha não se encontra em risco, associada à extração de água (Figura 64).
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Fonte: PGBH RH8 – Parte 2 (1.º Ciclo).

Figura 64 – Carta de massas de água subterrânea em risco com a localização da área de estudo.

As disponibilidades hídricas subterrâneas já foram caracterizadas no subcapítulo 5.5.1.3 na Região
Hidrográfica das Ribeiras do Algarve.
Tendo por base a informação disponível nas Fichas de Massas de Água Subterrênea apresentada na
PGBH RH8 2016-2021 (2.º ciclo), identificam-se no Quadro 36, as pressões quantitativas presentes na
massa de água subterrânea Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento, sendo
o balanço hídrico caracterizado como bom, totalizando 10,86 hm3/ano de recursos hídricos
subterrâneos disponíveis.
Quadro 36 – Caracterização das pressões quantitativas da massa de água subterrânea – Orla Meridional
Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento.
Ficha de Caracterização de Massa de Água Subterrânea
Código: PTM01RH8_C2
Meio hidrogeológico: Aquíferos insignificantes – água
subterrânea com importância local

Nome: Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras
do Barlavento
Área (km2): 216,88
Recarga média anual a longo prazo (hm3/ano): 12,07

Pressões Quantitativas
Captação de água por setor de atividade
Setor
Agrícola
Outros
Pecuária

Volume (hm3/ano)
1,39
1,74
0,02
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Pressão Significativa
Não
Não
Não
138

Urbano
Golfe

0,05
0,9
Fonte: PGBH RH8 2016-2021 – Parte 5 (2.º ciclo).

Não
Não

Assim, na RH8 o estado quantitativo da massa de água subterrância Orla Meridional Indiferenciado
das Bacias das Ribeiras do Barlavento é Bom, onde se insere a área de estudo (Quinta da Rocha).

Fonte: Fonte: SNIAmb (APA, setembro 2018).

Figura 65 – Estado quantitativo das massas de água subterrâneas na RH8, com a localização da Quinta da
Rocha.

Atualmente, a Quinta da Rocha possui sete captações (um furo e seis poços) e dois depósitos.
O Furo (F1) identificado no Desenho 18 – Planta da Rede Hidrográfica local e captações existentes
(Volume IV – Peças Desenhadas), não possui atualmente utilização, devido à intrusão salina, pela
proximidade do litoral. Relativamente aos poços existentes na propriedade, apresentados e
caracterizados no Quadro 37 e no Desenho 18, estão dois operacionais (P1 e P2) e quatro sem
utilização (P3 a P6). Os Poços 3 a 6 possuem atualmente pouca água e apresentam elevada
concentração de salinidade.
A água proveniente dos Poços 1 e 2 destinam-se à rega, bem como para o uso doméstico (não
potável).
O Poço 2 (P2) possui também água proveniente da Associação de Regantes, sendo bombado para dois
depósitos existentes (D7 e D8), localizados junto da Casa da Rocha.
Atualmente a água para consumo humano na Quinta da Rocha provêm de água engarrafada.
Existem ainda outros depósitos dispersos pela propriedade mas que não se encontram em boas
condições e sem uso.
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Quadro 37 - Características de furos, poços e depósitos existentes.
Nº do
mapa

Localização

Profundidade

Diâmetro

Volume médio
anual

Captação

Utilização
Rega e uso doméstico
(não potável)
Rega e uso doméstico
(não potável)
Sem utilização
Sem utilização
Sem utilização
Sem utilização
Rega e uso doméstico
(não potável)
Rega e uso doméstico
(não potável)

P1

Poço junto a vacaria

7m

4,8m

0,8 m3

P2

Poço junto a horta

5m

9m

0,2 m3

P3
P4
P5
P6

Poço na espargueira
Poço no vau
Poço tapada velha
Poço vale da zorra
Depósito junto ao portão
de madeira

5m
3m
6m
7m

2m
3m
2m
12 m

-

Bomba elétrica
de 2 cv
Bomba elétrica
de 2 cv
-

3x6m

1,5 m

-

-

4m

1,5 m

-

-

D7
D8

Depósito junto a casas

Figura 66 – Localização do furo, poços e depósitos existentes na Quinta da Rocha.
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5.5.2.4 Pressões sobre as massas de água subterrânea
De acordo com os dados disponíveis no PGBH RH8 (1.º Ciclo), a massa de água subterrânea onde se
insere a Quinta da Rocha não se encontra em risco, em termos de pressão difusa (Figura 64). Por
outro lado, no subcapítulo 5.5.1.4 são caraterizadas as pressões qualitativas sobre as massas de água na
Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGBH RH8 -2.º Ciclo).
Recorrendo à informação disponível nas Fichas de Massas de Água Subterrânea apresentada no PGBH
RH8 2016-2021 (2.º ciclo), são identificadas as pressões qualitativas presentes na massa de água
subterrânea Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento (Quadro 38). Concluise que esta massa de água subterrânea não apresenta pressões significativas.
Quadro 38 – Caracterização das pressões qualitativas da massa de água subterrânea – Orla Meridional
Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento.
Ficha de Caracterização de Massa de Água Subterrânea
Nome: Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras
do Barlavento
Área (km2): 216,88
Recarga média anual a longo prazo (hm3/ano): 12,07

Código: PTM01RH8_C2
Meio hidrogeológico: Aquíferos insignificantes – água
subterrânea com importância local
Pressões Qualitativas
Cargas por setor de atividade (kg/ano)
Setor

Ntotal

Ptotal

Pressão Significativa

Agrícola

40385,82

1664,13

Não

Golfe

2751,36

54,42

Não

Pecuária

13224,73

175,39

Não

2837,5
548,34
Fonte: PGBH RH8 2016-2021 – Parte 5 (2.º ciclo).

Não

Urbano

5.5.2.5 Estado das massas de água subterrânea
Segundo o PGBH RH8 2016-2021 (2.º Ciclo), a classificação global das massas de água subterrâneas
integra a classificação do estado quantitativo e do estado químico, sendo que o estado de uma massa de
água subterrânea é definido em função do pior dos dois estados, quantitativo ou químico. Para as águas
subterrâneas são estabelecidas duas classes de estado, em resultado das pressões a que a massa de
água se encontra sujeita (Quadro 39).
Quadro 39 - Classes de estado das águas subterrâneas consideradas na Diretiva do Quadro da Água (DQA) e
na Lei da Água.
Classes de Estado
Bom
Medíocre
Fonte: PGBH RH8 2016-2021 – Parte 2 (2.º ciclo).
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Na classificação do estado das 25 massas de água subterrâneas na RH8, 84% destas massas de água
encontram-se num estado Bom e 16% no estado Medíocre (Quadro 40).
Quadro 40 - Estado global das massas subterrâneas.
Massas de água subterrânea

Classificação
Bom
Medíocre
TOTAL

N.º
21
4
25

%
84
16
100

Fonte: PGBH RH8 2016-2021 – Parte 2 (2.º ciclo).

Na Figura 67 apresenta-se o estado global das massas de água subterrâneas incluídas na RH8. Como se
pode observar na área de estudo (Quinta da Rocha) apresentam-se massas de água subterrânea em
estado global Bom. No entanto, na proximidade, a este e a norte da propriedade, existem massas de
água subterrânea com estado global Medíocre.

Fonte: PGBH RH8 2016-2021 – Parte 2 (2.º ciclo).

Figura 67 - Estado global das massas de água subterrâneas da RH8, com a localização da área de estudo.

Note-se que não existe rede de monitorização da qualidade de água subterrânea disponível no SNIRH
para o sistema aquífero Orla Meridional Indiferenciado. Assim, a qualidade da água subterrânea em
questão, baseou-se apenas na classificação do estado da massa de água, proveniente do PGBH RH8
2016-2021 (2.ºCiclo), anteriormente descrito.
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5.5.2.6 Vulnerabilidade à contaminação de aquíferos
Segundo a metodologia proposta pelo PGBH RH8 (1.º Ciclo), a avaliação da vulnerabilidade à poluição
das massas de água subterrânea foi efetuada utilizando os seguintes métodos:
 EPPNA (1998) – método expedito utilizado pela Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água
(EPPNA) e baseada no carácter litológico das massas de água subterrânea. Divide-se a geologia
da região em classes de vulnerabilidade, tendo em conta a permeabilidade das massas de água
subterrânea, de maneira a reflectir a maior ou menor potencialidade daquelas em atenuar um
possível contaminante.
No Quadro 41 estão descritas as classes de vulnerabilidade utilizadas e na Figura 68 a vulnerabilidade à
poluição, de acordo com índice DRASTIC.
Quadro 41 – Classes de vulnetabilidade do método EPPNA.
Classe
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

Tipo Aquífero
Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação
Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a elevada
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica a
água superficial
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica a
água superficial
Aquíferos em rochas carbonatadas
Aquíferos em rochas fssuradas
Aquíferos em sedimentos consolidados
Inexistência de aquíferos
Fonte: PGBH RH8 (1.º Ciclo).
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Vulnerabilidade
Muito Alta
Alta
Média a Alta
Média
Média a Baixa
Baixa a Variável
Baixa
Muito Baixa
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Figura 68 – Extrato da Carta de vulnerabilidades à poluição - Índice EPPNA, com a localização da área de
estudo

 DRASTIC (Aller et al., 1987) – índice paramétrico de avaliação e mapeamento da vulnerabilidade
intrínseca das massas de água subterrânea e corresponde à soma ponderada dos sete
parâmetros hidrogeológicos seguintes: profundidade do topo do nível de água, recarga, material
dos aquíferos, tipo de solo, topografia, impacto da zona não saturada e condutividade hidráulica.
Cada parâmetro é dividido em classes que condicionam o potencial da poluição, às quais são
atribuídos índices que alternam entre 1 a 10, consoante o grau de poluição. Estes índices que
alternam entre 1 e 10, consoante o grau de poluição. Estes índices são multiplicados por um peso
específico que reflecte a importância relativa do parâmetro. No Quadro 42 estão representadas as
classes do índice DRASTIC e na Figura 69 a vulnerabilidade à poluição, de acordo com índice
DRASTIC.
Quadro 42 – Classes de vulnerabilidade do método DRASTIC.
DRASTIC
Vulnerabilidade
<119
Vulnerabilidade Baixa
120-159
Vulnerabilidade Intermédia
160-190
Vulnerabilidade Alta
>200
Vulnerabilidade Muito Alta
Fonte: PGBH RH8 (1.º Ciclo).
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Fonte: PGBH RH8 (1.º Ciclo).

Figura 69 – Extrato da Carta de vulnerabilidades à poluição - Índice DRASTIC, com a localização da área de
estudo.

Verifica-se que a Quinta da Rocha e área de intervenção do projeto (incluindo projetos associados)
segundo o Índice EPPNA inserem-se numa zona com de vulnerabilidade Média a Alta (V2) composta
por aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidrálica a água superficial e numa zona
com vulnerabilidade Alta (V3) composta por aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a
elevada. Por outro lado, recorrendo ao Índice DRASTIC, conclui-se que a Quinta da Rocha insere-se em
zona com vulnerabilidade intermédia à poluição (120-159).

5.5.3 Zonas Inundáveis
5.5.3.1 Metodologia
Para avaliar esta componente, foi encomendado à empresa Orthodrome, Engenheiros Consultores Lda.,
um estudo específico (Barata, 2018) com o objetivo de definir o nível das águas a reter na proteção do
empreendimento TER da Quinta da Rocha, sendo apresentado na íntegra no Anexo 7 (Volume III –
Anexos), bem como na consulta de elementos provenientes do Relatório Final - Caraterização Biofísica
da Quinta da Rocha (ega, datado de julho de 2010).
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5.5.3.2 Considerações iniciais e cenários considerados
No que respeita às condições de drenagem distingue-se, no sector mais proeminente da propriedade,
uma rede de pequenos cursos de água temporários, aquando da ocorrência de pluviosidade, de reduzida
extensão e perfil transversal muito aberto, com suave perfil longitudinal, com a mesma orientação de cada
uma das vertentes onde se inscrevem.
Nas zonas aplanadas dos sectores este e oeste, as condições de drenagem são difusas, existindo
diversas valas preferencialmente para drenagem da água subsuperficial dos terrenos.
Apesar destes sectores aplanados ocuparem o leito de cheia e se situarem na zona de influência de
marés, não são ocupados e submersos pelas linhas de água que lhes são contíguas. Esta situação
resulta do facto dos limites da propriedade, nestes sectores aplanados, serem constituídos por um
conjunto de diques que impedem que estes terrenos sejam submersos durante períodos de intensa
pluviosidade, ou durante a praia-mar.
Constata-se que as zonas aplanadas da Quinta da Rocha, que se situam no sector do leito de cheia das
linhas de água e de influência de marés, são representadas sempre como áreas emersas, tanto no sector
leste como no sector oeste da propriedade.
As considerações tecidas apontam para o facto dos sectores aplanados das baixas aluvionares da Quinta
da Rocha, inseridas em zonas potenciais de leito de cheias e/ou de oscilações das marés, terem
correspondido, nos últimos séculos, a áreas agricultadas ou de salinas, cuja permanente emersão foi
garantida pelos sistemas de diques que constituem localmente o perímetro da propriedade.
No entanto, tornou-se pertinente realizar um estudo de hidráulica fluvial por forma a avaliar o risco de
inundação daquelas áreas e definir o nível das águas a reter na proteção do empreendimento TER da
Quinta da Rocha, solicidada no âmbito do parecer da PDA.
Os fatores que influenciam os níveis de inundação da zona em análise são os seguintes:
 A maré;
 A sobre-elevação meteorológica do Nível Médio do Mar (NMM);
 Caudais de cheia das ribeiras afluentes, ribeiras de Odiáxere e do Alvor;
 A sobre-elevação do NMM associada à mudança climática;
 A inundação decorrente de um eventual maremoto.
No âmbito do estudo realizado, foram considerados os seguintes cenários:
 Cenário A, correspondente à cota 2,85 (NMM), representativa da cota das zonas inundáveis em
situação normal de temporal e de subida do nível médio no horizonte de 2100, sem ocorrência de
maremoto ou em situação excecional de maré e temporal, na situação atual, sem maremoto.
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 Cenário B, correspondente a uma elevação de 6 m da superfície do mar, associada a um evento
de maremoto de menor energia do que o de 1 de novembro de 1755;
 Cenário C, correspondente a uma elevação de 10 m da superfície do mar, associada a um evento
de maremoto de grande energia.
Os cenários B, C apresentam, naturalmente, áreas de potencial inundação mais extensas do que os
cenários anteriores.
No Anexo 7, apresenta-se o estudo desenvolvido e os mapas de inundação obtidos para a Quinta da
Rocha, onde se localiza o edificado existente, que será alvo de reconstrução.

5.5.3.3 Resultados e recomendações
No Quadro 43, apresenta-se a lista de casas de campo e hotel rural do empreendimento TER da Quinta
da Rocha, bem como a cota atual de implantação das edificações existentes.
Identificam-se a vermelho as situações das casas abrangidas pelas zonas inundáveis nos
diferentes cenários e a laranja aquelas em que não é possível garantir que não serão inundadas.
Quadro 43 - Identificação das casas abrangidas pelas zonas inundáveis.
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome
Casa da Ria
Casa da Rocha
Casa da Horta
Casa da Praia
Casa do Maçarico
Hotel Rural
Casa do Noitibó
Casa do Abelharuco
Casa do Garajau
Casa da Cruzinha
Apoio agrícola

Cota de implantação
atual (NMM)

Cenário A médio 2,85 m

Cenário B maremoto
-6m

Cenário C
maremoto - 10 m

8
11
3 a 2,62
6e9
25
11 a 10
16
14
10 a 9,5
15
5,5 a 6
Fonte: Orthodrome, 2018

Apresentam-se na Figura 70 a Figura 72, do Anexo 7 (Volume III – Anexos), os mapas de inundação
obtidos para a Quinta da Rocha, onde se localizaram as casas que constituem o empreendimento
turístico.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

147

Fonte: Orthodrome, 2018.

Figura 70 – Zonas inundáveis à cota 2,85 m (N.M.).
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Fonte: Orthodrome, 2018

Figura 71 – Zonas inundáveis à cota 6,0 m (N.M.).

Fonte: Orthodrome, 2018.

Figura 72 – Zonas inundáveis à cota 10 m (N.M.).

Por último, salienta-se que os dados sedimentares da lagoa dos Salgados indicam que as zonas de
ambiente de barreira ou de cordão dunar que se encontram mais robustas resistem à passagem do
tsunami e protegem as zonas que se encontram na margem terrestre. Deste modo recomenda-se o
reforço do cordão dunar da laguna que contribui não só para a defesa e proteção de pessoas e bens no
empreendimento da Quinta da Rocha mas sobretudo da zona urbana do Alvor, que constitui uma zona de
risco.
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5.5.3.4 Fundamentação
 Maré e sobre-elevações da superfície livre
A proximidade da zona em análise relativamente ao porto de Lagos (cerca de 5 km) permite considerar os
elementos de maré previstos para o marégrafo de Lagos, publicados pelo Instituto Hidrográfico na Tabela
de Marés para 2018, como representativos para a zona em análise, não sendo necessário ajustar
correções de amplitude, uma vez que o porto de Portimão (exterior) apresenta os mesmos valores que
Lagos. Os valores que são seguidamente apresentados estão referidos ao NMM, de modo a
compatibilizar com as cotas do projeto.
Quadro 44 – Alturas de maré referidas ao NMM (adapt. Tabela de Marés do IH, 2018).
Marés

Altura (m)

Preia-mar máxima (PMMAX)
Preia-mar de águas vivas média (PMAV)
Preia-mar de águas mortas média (PMAM)
Nível médio (NM)
Baixa-mar de águas mortas média (BMAM)
Baixa-mar de águas vivas média (BMAV)
Baixa-mar mínima (BMMIN)
Fonte: Orthodrome, 2018.

1.83
1,49
0,68
0,00
- 0,65
- 1,47
- 1.76

Refira-se, a título indicativo, que a maré ao entrar na “Ria” através do canal da embocadura, se propaga a
baixa velocidade ao longo dos canais, deformando-se à medida que se propaga, por ação do atrito, da
variação da profundidade e da geometria dos canais. No entanto, devido à proximidade da área em
estudo da embocadura da Ria de Alvor não se considerou este efeito.
 Inundações associadas a cheias
Não se conhecem ocorrências de inundação devidas a caudais de cheia das ribeiras, devido talvez à
geometria ampla da Ria do Alvor que conduz à dispersão ou diminuição de amplitude de eventuais ondas
de cheia, pelo que se considera este efeito integrado no grau de incerteza dos anteriores. Pelo contrário,
as informações recolhidas referentes a inundações na zona baixa do Alvor encontram-se associadas a
situações simultâneas de preia-mar de águas vivas e temporal (vento forte ou ondulação forte) que
podem ocorrer quer no verão quer no inverno.
 Cenário de subida do nível médio do mar associado às alterações climáticas
No contexto da avaliação de riscos ambientais de um projeto como um empreendimento turístico, cuja
duração previsível será da ordem de algumas décadas torna-se necessário considerar a inclusão dos
efeitos das alterações climáticas, no que diz respeito à previsão da subida do nível médio do mar
atualmente aceite.
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De acordo com a Agência Europeia para o Ambiente, o nível do mar tem subido, desde 1993, uma média
de três milímetros por ano. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas
(IPCC), estabelecido pela Organização das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) e pela Organização
Meteorológica Mundial (WMO), espera-se que, em 2100, o nível do mar suba entre 40 centímetros a 1
metro.
Um estudo, que tem por base a análise de 25 anos de dados de satélite, publicado recentemente (Fev de
2018) na Proceedings of the National Academy of Sciences7 conclui que a taxa anual de subida do nível
das águas do mar – cerca de três milímetros por ano – poderia triplicar, i.e., mais de 10 milímetros por
ano até 2100. O estudo determina também que, caso o ritmo atual se mantenha, os oceanos podem
estar, em média, 66 centímetros mais elevados até ao final do século.
A aceleração do processo identificada é impulsionada em grande parte pelo degelo acelerado da
Gronelândia e da Antártida, tem o potencial de duplicar a subida do nível da água do mar em 2100, em
comparação com as projeções que supõem uma taxa constante, para mais de 66 centímetros, em vez de
33 (Snm).

 Nível máximo da água em repouso
A máxima altura teórica resultará do somatório da Preia-mar máxima (PMMAX) com as maiores sobreelevações, que é 2.53 metros (NMM). Todavia, a probabilidade de ocorrência do valor assim apurado é
muito reduzida não sendo sequer realista atribuir-lhe um período de retorno. O valor a adotar no caso
vertente, será o que resulta do seguinte somatório:
NMax = PMAV + Sv + Sp = 1,49+ 0,35 + 0,35 = 2,19 metros (NMM)
em que PMAV representa a média das preia-mares de águas vivas.
Acresce ao valor anterior a sobre-elevação do nível médio decorrente da mudança climática, (Snm)
atualmente aceite: 0,66 metros em 2100, o que resulta num nível máximo de 2,85 metros (NMM).
 Nível da água atingido em situação de maremoto
A costa Sul do Algarve caracteriza-se por um regime de agitação de baixa energia relativa e é raramente
afectada por tsunamis ou tempestades muito intensas. O tsunami mais devastador que afetou a costa
portuguesa em tempos históricos foi o de 1 de Novembro de 1755.

7

R. S. Nerem, B. D. Beckley, J. T. Fasullo, B. D. Hamlington, D. Masters and G. T. Mitchum. Climate-change–driven
accelerated sea-level rise detected in the altimeter era. PNAS, 2018 DOI: 10.1073/pnas.1717312115
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Existem diversos estudos que caracterizam e discutem o risco de inundação por um maremoto na costa
do Algarve. Trindade (2014)8 caracterizou o risco de tsunami da cidade de Lagos com recurso a uma
abordagem SIG, e apresenta a informação para o Concelho de Lagos. Como foi anteriormente referido,
embora a zona de intervenção se localize no Concelho de Portimão, ela é adjacente ao limite do
Concelho de Lagos que cruza a Ria de Alvor na direção norte – sul, a oeste da Quinta da Rocha. O
critério de proximidade justifica a utilização da informação aí apresentada para a zona de intervenção.
O território de Portugal continental revela uma elevada suscetibilidade à ocorrência de sismos e tsunamis,
tanto pela sua localização junto ao cruzamento de uma margem continental de orientação norte-sul,
relacionada com a abertura do Atlântico Norte, como pela sua proximidade e posição relativamente à
Zona de Fratura Açores-Gibraltar, (limite entre as placas litosféricas Euroasiática e Africana). Nesta região
definiram-se zonas de geração de grandes sismos e tsunamis que afetam a faixa costeira portuguesa.
(Trindade, 2014).
No trabalho de A. Trindade (2014) foram utilizados os resultados do modelo COMCOT-Lx (Cornell
Multigrid Coupled Tsunami Model) (Omira et al., 2009; 2010; 2011), para as zonas fonte selecionadas. Na
Figura 74 pode-se observar a altura máxima de onda de cada um dos cenários no concelho de Lagos.

Fonte: Trindade (2014)

Figura 73 - Inundação (altura da onda em metros) resultante dos cenários HSMP, PBF e CWF para o concelho
de Lagos.

A altura máxima atinge os 10 metros no caso do HSMP e do PBF enquanto em CWF apenas atinge 8m,
apresentando uma área inundada mais reduzida. Apresenta-se na Figura seguinte a área potencialmente
inundável do Concelho de Lagos sobreposta sobre a imagem de satélite, para auxiliar a interpretação dos
mapas de inundação. Note-se que a zona inundável apresentada, no seu braço nascente, corresponde à
parte da Ria de Alvor abrangida pelo concelho de Lagos, isto é à zona oeste da Ria de Alvor que envolve
a margem oeste da Quinta da Rocha, parte da área em estudo.

8

Projeto de mestrado de André D. S. Trindade: Risco de tsunami da cidade de Lagos: avaliação da vulnerabilidade e
modelação de rotas de evacuação numa abordagem SIG. Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências,
Departamento de engenharia geográfica, geofísica e energia., 2014.
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Fonte: Trindade (2014).

Figura 74 - Área potencialmente inundável em Lagos e na zona oeste da Ria de Alvor.

Um outro estudo de vulnerabilidade da costa do Algarve à inundação por Tsunami9 utiliza cenários de
altura de maré de 1m (NMM) associados a alturas de onda do Tsunami de 2m, 4m, 6m, resultando em
cenários de 3m, 5m e 7m (NMM) que se traduzem no mapa de vulnerabilidade potencial (Fonte: Nunes

et al. (2009)
Figura 75):

Fonte: Nunes et al. (2009)

Figura 75 - Área de vulnerabilidade potencial no setor Lagos Portimão.

Este estudo indica que no trecho Lagos – Portimão a extensão da inundação para terra, a partir da linha
de costa será de 14 m no cenário menos gravoso até 47 m no cenário mais gravoso considerado.

9 Nunes, M., Ferreira, O. E Luís, J., 2009. Tsunami vulnerability zonation in the Algarve coast (Portugal) Journal of
Coastal Research, SI 56. Proceedings of the 10th International Coastal Symposiu, 876 – 880, Lisbon, Portugal, ISSN 0749
– 0258).
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Teixeira (2005)10 no seu relatório de caracterização do risco de tsunami na zona costeira do Algarve
admitiu, como ponto de partida, um evento extremo idêntico ao registado na sequência do designado
Terramoto de Lisboa de 1 de Novembro de 1755, que gerou um tsunami com ondas que, de acordo
relatos da época, atingiram a costa com alturas da ordem de 6 a 10m, propagando-se nos estuários com
alturas até 3 a 6 m, e penetrando para montante até uma distância superior a 6 km (entre meia a mais de
uma légua para o interior).
Também Baptista, M. A., investigadora do Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa, em artigo do
Público de 30 de Outubro de 2005 refere que o tsunami só demorou 15 minutos até ao Cabo de São
Vicente, aí com uma altura de onda de dez metros. "Numa praia entre Vila do Bispo e Lagos
encontraram-se destroços [arrastados pelo tsunami] a um quilómetro da costa. Era um vale sem qualquer
construção", diz. A duna da ilha de Faro, com dez metros de altura, foi galgada.
Estes resultados são corroborados por estudos sobre a existência de depósitos aluvionares na costa do
Algarve associados a maremotos.
Salienta-se neste contexto o trabalho de Costa, P. J. M. (2012)11 que estudou a laguna costeira dos
Salgados, localizada na baía entre Armação de Pêra e a ponta da Galé, um troço costeiro que contém
uma praia arenosa com 6 km de comprimento, marginada por um cordão dunar, vegetado, que apresenta
cotas entre 3 e 17m acima do nível médio do mar.

Fonte: Costa, P. J. M. (2012).

Figura 76- Localização geográfica da Lagoa dos Salgados.

Teixeira, S. B., 2005. As consequências potenciais para a costa do Algarve de um tsunami na sequência de um
terramoto com epicentro a 150 km a SW do Cabo São Vicente - Uma avaliação preliminar de risco. Ministério do Ambiente
Ordenamento do território e Desenvolvimento Regional, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve,
Faro, Dezembro de 2005.
11 Tese de Pedro José Miranda da Costa. Sedimentological signatures of extreme marine inundations, orientada pelo Prof.
Doutor César A. C. F. Andrade e pelo Prof. Doutor Alastair George Dawson, para a obtenção do grau de doutor em Geologia,
especialidade em Geologia Económica e do Ambiente, 2012. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
10
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Ainda Costa (2012) refere que as características espaciais dos depósitos de sedimentos associados ao
tsunami demonstram que o fluxo de entrada da água e de sedimentos se deu essencialmente através dos
canais e da embocadura da laguna e não por galgamento generalizado da barreira e cordão dunar, o que
sugere que a barreira impediu o galgamento pelas ondas o que permite estabelecer um limite objetivo da
máxima elevação do nível do mar no momento da inundação seria de 10 metros.

5.6 QUALIDADE DO AR
5.6.1 Metodologia
Neste subcapítulo tem-se como objetivo caracterizar a qualidade do ar na área de influência do
Empreendimento de TER localizado na Quinta da Rocha, incluindo a área de intervenção do projeto e
projetos associados, de forma a aferir em que medida o projeto irá influenciar positiva ou negativamente
na sua alteração.
Em termos metodológicos, procedeu-se à caraterização da qualidade do ar na área em estudo,
atendendo aos seguintes aspetos:
 Enquadramento legal;
 Identificação das principais fontes poluidoras;
 Análise quantitativa da qualidade do ar com base nos dados disponíveis na Base de Dados Online
sobre a Qualidade do Ar, disponibilizados pela APA (QualAr);
 Análise qualitativa da qualidade do ar de acordo com o IQar (Índice de Qualidade do Ar)
disponibilizado pela APA.

Os poluentes atmosféricos subdividem-se em dois grupos:
 Poluentes Primários – são aqueles que são emitidos diretamente pelas fontes de emissão para a
atmosfera (ex.: os gases que provêm do tubo de escape de um veículo automóvel ou de uma
chaminé de uma fábrica). Por exemplo: monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx),
nomeadamente monóxido de azoto (NO) e dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) ou as
partículas em suspensão, nomeadamente PM10 e PM2.5 (partículas de diâmetro igual ou inferior a
10 µm e 2.5 µm, respetivamente).
 Poluentes Secundários – são os que resultam de reacções químicas que ocorrem na atmosfera
e entre poluentes primários. Por exemplo: ozono troposférico (O3), resultante de um conjunto de
reações fotoquímicas complexas eentre os óxidos de azoto (Nox) e os Compostos Orgânicos
Voláteis (COV).
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Para efetuar a análise da qualidade do ar foram utilizados os dados recolhidos pela CCDR-Algarve e
disponibilizados pela APA (QualAr), para a zona Aglomeração Sul, onde está inserido o concelho de
Portimão.
De acordo com a Estratégia Nacional para o Ar 2020 (ENAR 2020): Enquadramento e Diagnóstico
(Versão para consulta pública, março 2015), diferentes poluentes têm tempos de residência na atmosfera
distintos e vários tipos de impactes seja na saúde humana, ecossistemas ou no clima. Alguns destes
poluentes têm efeitos agudos na saúde humana. Outros, como certos metais pesados e poluentes
orgânicos persistentes, acumulam-se no ambiente, podendo entrar na cadeia alimentar.
Os efeitos da má qualidade do ar têm sido sentidos mais fortemente em:
 áreas urbanas, onde a maioria do população europeia vive, conduzindo a efeitos adversos na
saúde pública;
 ecossistemas, onde as pressões da poluição do ar prejudicam o crescimento da vegetação e
causam danos na biodiversidade, particularmente nefastos em áreas de proteção especial.
No Quadro 45 estão apresentados os poluentes atmosféricos que são monitorizados de forma mais
intensiva, comuns de áreas urbanas e industriais, as suas principais fontes e efeitos na saúde humana e
no ambiente.
Quadro 45 - Poluentes atmosféricos, fontes e efeitos na saúde e no ambiente.
Poluente

Fontes

Efeitos na Saúde e no Ambiente

- Queima de combustíveis fósseis;
- Centrais termoelétricas, tráfego
rodoviário, navios, e alguns
processos de fabrico (por exemplo a
indústria química de produção de
fertilizantes azotados);
- Nas fontes de origem natural,
destacam-se as trovoadas e a
atividade bacteriana.

- Causa efeitos que vão desde a irritação dos olhos e garganta, até à afetação
das vias respiratórias, provocando diminuição da capacidade respiratória, dores
no peito, edema pulmonar e danos no sistema nervoso central e nos tecidos. Os
grupos mais sensíveis como as crianças, os asmáticos e os indivíduos com
bronquites crónicas são os mais afetados;
- Intervêm no processo de formação do ozono troposférico na presença de
compostos orgânicos voláteis (COV) e de radiação solar;
- O NO2 é a principal fonte de nitratos, que constituem uma fração importante das
partículas PM2.5;
- Contribuem para o fenómeno das chuvas ácidas assim como para a
eutrofização dos cursos de água e dos lagos, para a destruição da camada de
ozono estratosférico e para o efeito de estufa.

Ozono (O3)

- O ozono troposférico é um poluente
secundário que resulta geralmente
da transformação química na
atmosfera de poluentes primários,
em particular os óxidos de azoto e
os compostos orgânicos voláteis, por
ação da radiação solar.

- É um gás agressivo para as mucosas oculares e respiratórias e penetra nas
vias respiratórias profundas, afetando essencialmente os brônquios e os alvéolos
pulmonares.
- Causa irritações nos olhos, nariz e garganta, dores de cabeça e por problemas
respiratórios, tais como dificuldade em respirar, dores no peito e tosse. Pode
também provocar o agravamento de patologias respiratórias já existentes e
reduzir a resistência a infeções respiratórias;
- Tem um efeito nocivo sobre a vegetação ao reduzir a atividade fotossintética e
sobre certos materiais como a borracha, têxteis e pinturas;
- Ao nível da troposfera, o O3 é também um gás com efeito de estufa,
contribuindo para o aquecimento do planeta.

Partículas
(PM10 e
PM2.5)

- Queima de combustíveis fósseis, o
tráfego rodoviário e determinados
processos industriais;
- Fontes naturais: vulcões, fogos

- As partículas com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm (PM10) são as
mais nocivas pois penetram no aparelho respiratório, podendo as mais finas, de
diâmetro inferior a 2,5 µm (PM2.5), atingir os alvéolos pulmonares e interferir nas

Óxidos de
Azoto (NOx)
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Poluente

Fontes

Efeitos na Saúde e no Ambiente

florestais ou resultam da ação do
vento sobre o solo e superfícies
aquáticas.

trocas gasosas, contribuindo para o risco de desenvolvimento de doenças
respiratórias e cardiovasculares, assim como para o cancro de pulmão;
- São um veículo de transporte eficaz para outros poluentes atmosféricos que se
fixam à sua superfície, especialmente hidrocarbonetos e metais pesados. Estas
substâncias são muitas vezes transportadas até aos pulmões onde podem
depois ser absorvidas para o sangue e tecidos;
- Os efeitos de sujidade nos edifícios e monumentos são os efeitos mais
evidentes das partículas no ambiente.

Monóxido
de Carbono
(CO)

- Combustão incompleta de
combustíveis fósseis ou de outras
matérias orgânicas;
- Tráfego automóvel;
- O CO de origem secundária
presente na atmosfera resulta,
sobretudo, da oxidação de poluentes
orgânicos, tais como o metano;
- Fontes naturais deste poluente são
as erupções vulcânicas, os fogos
florestais e a decomposição da
clorofila.

- O CO tem a capacidade de se combinar irreversivelmente com a hemoglobina
do sangue em lugar do oxigénio, constituindo um risco significativo, sobretudo
para indivíduos com problemas cardiovasculares;
- Afeta a perceção visual, capacidade de trabalho, destreza manual, capacidade
de aprendizagem e desempenho de tarefas complexas. Os primeiros sintomas
são as dores de cabeça e as vertigens que se agravam com o aumento das
concentrações deste poluente, podendo depois observar-se náuseas e vómitos,
e no caso de uma exposição prolongada, pode ocorrer o coma ou a morte.
- O CO intervém nos mecanismos de formação do ozono troposférico. Na
atmosfera, transforma-se em dióxido de carbono, contribuindo assim para o
efeito de estufa.

Dióxido de
Enxofre
(SO2)

- É emitido no momento da queima
de combustíveis fósseis tais como o
carvão e o fuelóleo;
- Centrais térmicas, as grandes
instalações de combustão industriais
e as unidades de aquecimento
doméstico.
- As fontes naturais são sobretudo
as atividades geotérmicas.

- Causa irritação dos olhos e problemas de ordem respiratória, como irritação das
vias respiratórias superiores, nariz e garganta. Pode também causar lesões a
nível pulmonar, tosse e broncoconstrição. Pode ainda potenciar os efeitos de
doenças cardiovasculares e respiratórias, como por exemplo a asma.
- Participa no fenómeno de formação das chuvas ácidas. Contribui para a
degradação da pedra e dos materiais de numerosos monumentos.
- Afeta a vegetação, podendo causar diminuição das taxas de crescimento e
fotossintética devido à degradação da clorofila e aumento da sensibilidade a
outros fatores como o gelo e/ou parasitas.

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(COV)

- Os COV entram na composição
dos combustíveis mas também na
de diversos produtos de uso corrente
como as tintas, colas, cosméticos,
solventes, detergentes de limpeza,
de uso doméstico, profissional ou
industrial;
- São emitidos durante a sua
combustão (nomeadamente nos
gases de escape dos veículos
rodoviários), ou por evaporação no
momento da sua produção,
armazenamento e utilização.
- Fonte natural: vegetação.

- Os efeitos são muito variáveis, dependendo da natureza do composto, podendo
variar de uma simples incomodidade olfativa até efeitos mutagénicos e
carcinogénicos (provocados por compostos como o benzeno), passando por
irritações diversas e por uma diminuição da capacidade respiratória;
- Desempenham um papel muito importante nos mecanismos de formação do
ozono na troposfera. Intervêm igualmente nos processos conducentes à formação
de gases com efeito de estufa.

Fonte: http://www.ccdr-lvt.pt/

De acordo com ENAR 2020, cada poluente produz uma gama de efeitos, de ligeiros a graves, em função
da concentração, os quais se sintetizam no Quadro 46, Quadro 47 e Figura 77, identificando-se como
principais consequências da poluição atmosférica:
 os danos na saúde humana resultantes da exposição aos poluentes atmosféricos ou da ingestão
de poluentes transportados pelo ar, que após deposição nos solos se acumulam na cadeia
alimentar;
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 a acidificação dos ecossistemas (tanto terrestres como aquáticos), conduzindo à perda de flora
e fauna;
 a eutrofização de ecossistemas terrestres e aquáticos, com perdas na diversidade de
espécies;
 os danos e perdas na produtividade de culturas agrícolas, florestas e outra vegetação
devido à exposição ao O3 troposférico;
 os impactes dos metais pesados ou metaloides tóxicos e poluentes orgânicos persistentes
nos ecossistemas, devido à sua toxicidade ambiental e à bioacumulação;
 a contribuição para alterações no balanço radiativo e efeitos indiretos sobre o clima;


a redução da visibilidade atmosférica;

 os danos nos materiais e edifícios, devido à exposição a poluentes acidificantes e O3.
Quadro 46 – Poluentes atmosféricos – tempo de residência na atmosfera, propriedades tóxicas e efeitos
climátivos.
Poluente

Tempo de residência
na atmosfera

CO2

150 anos

N2 O

110 anos

CH4

10 anos

O3

1 mês

SO2

1 semana

Soot
(fuligem)

1 semana

NOx
NH3

Propriedades tóxicas
 Acidificação daságua marinhas
 Afeta a fotossíntese
 Destruição da camada de ozono
estratósférico
 Precursos de ozono troposférico
 Efeitos adversos na saúde e
vegetação
 Acidificação
 Efeitos na saúde humana
 Efeitos na saúde humana












Propriedades ao nível das
alterações climáticas
Gás com efeito de estufa
Longo tempo de residência
Gás com efeito de estufa
Tempo de residência longo
Gás com efeito de estufa
Tempo de residência intermédio
Gás com efeito de estufa
Tempo de residência curto
Partículas de sulfato suprimem o
aquecimento global
Soot e partículas negras
aumentam o aquecimento global

 Precursos de ozono troposférico
 Partículas de nitrato podem
 Acidificação
suprimir o aquecimento global
 Eutrofização
 Acidificação
 Partículas de amónia podem
<1 semana
suprimir o aquecimento global
 Eutrofização
Fonte: ENAR 2020 - Enquadramento e Diagnóstico (APA - Versão para consulta pública, março 2015).
1 semana
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Fonte: ENAR 2020 - Enquadramento e Diagnóstico (APA - Versão para consulta pública, março 2015).

Figura 77 - Efeitos da poluição atmosférica na saúde humana.
Quadro 47 - Interações e impactes causados pelos poluentes atmosféricos e pelos gases de estufa numa
abordagem multi-poluente/multi-efeito (abordagem GAINS).
Poluentes tradicionais

Impactes na saúde:
PM

PM

SO2

NOx

COV

NH3

X

X

X
X

X
X

X

X

X

O3
Impactes na vegetação:
O3
Acidificação
Eutrofização

X

X
X

CO

Gases de efeito de estufa
PFCs
CO2 CH4
N2O HFCs
SF6

X

X

X

X

X
X

Impactes no clima
Efeito direto e a longo termo
X
X
X
X
Efeito indireto e a curto
X
X
X
X
X
X
termo
Fonte: ENAR 2020 - Enquadramento e Diagnóstico (APA - Versão para consulta pública, março 2015).

5.6.2 Enquadramento legal
Em Portugal o diploma que estabelece o quadro de avaliação e gestão da qualidade do ar é DL n.º
102/2010, de 23 de setembro, transpondo para a ordem jurídica interna as diretivas neste domínio
(Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa,
e a Diretiva 2004/107/CE, de 15 de dezembro relativa ao arsénio, cádmio, mercúrio, níquel e
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Este diploma define as competências e atribuições de cada uma
das entidades intervenientes neste domínio, estabelecendo objetivos de qualidade para os poluentes no
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ar (SO2, NO2, NOx , O3 PM10, PM2.5, CO, C6H6, As, Cd, Ni, Hg e PAH) bem como a metodologia de
avaliação.
O Quadro 48 sintetiza os objetivos ambientais em matéria de qualidade do ar definidos por poluente, os
quais incluem:
 Valores limite: níveis fixados com base em conhecimentos científicos com o intuito de evitar,
prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no ambiente que não devem ser
excedidos;
 Valores alvo: níveis fixados com o objetivo de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na
saúde humana e ou no ambiente, a atingir, na medida do possível, num determinado período de
tempo;
 Objetivos de redução da exposição: que correspondem a uma percentagem de redução de
concentrações a alcançar, num determinado período de tempo.
Quadro 48 – Objetivos ambientais em matéria de qualidade do ar definidos por poluente no Decreto-Lei n.º
102/2010.
Poluente

NO2

NOX

Objetivo de
proteção

Tipo de objetivo
ambiental a)

Período e referência
das avaliações

VL e VLMT

Uma hora

VL e VLMT

Um ano civil

LAlerta

Uma hora

NC

Um ano civil

Saúde

Vegetação

VL

Um dia
Um ano civil

PM10

Saúde

WSSb)

Um dia
Um ano civil

NATb)

Um dia
Um ano civil

OCE
PM2,5

Saúde

ORE

Três anos civis
consecutivos

VA, VL e VLMT

Um ano civil
Uma hora

SO2

Saúde

VL
Um dia
LAlerta

Uma hora

Unidades do objetivo
ambiental
Horas de exedência num
ano civil
Média anual
Três horas consecutivas
em excesso (em locais
reprsentaivos da
qualidade do ar numa
área míia de100 km2 ou
na totalidade de uma
zona ou aglomeração
consoante que for menor)

Valores numéicos do
objetivo ambiental
(número de excedências
autorizadas)
200 µg/m3 (18)
40 µg/m3

400 µg/m3

Média anual

30 µg/m3

Dias de excedência num
ano civil
Média anual
Dias deduzidos de
excedência num ano civil
Dedução da média anual
Dias deduzidos de
excedência num ano civil
Dedução da média anual
Indicador de exposição
média: (cálculo – ver
Diretiva 2008/50/CE)

50 µg/m3 (35) Percentil
90,4
40 µg/m3

Média anual
Horas de excedência num
ano civil
Dias de excedência num
ano civil
TrÊs horas consecutivas
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n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
20 µg/m3
Em conformidade com o
anexo XIV parte B da
Diretiva 2008/50/CE
25 µg/m3
350 µg/m3 (24)
125 µg/m3 (3)
500 µg/m3
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Poluente

O3

CO
Benzeno
Chumbo
Cádmio
Arsénio
Níquel
B(a)P

Objetivo de
proteção

Tipo de objetivo
ambiental a)

Período e referência
das avaliações

Unidades do objetivo
ambiental

Valores numéicos do
objetivo ambiental
(número de excedências
autorizadas)

em excesso (em locais
representativos da
qualidade do ar, numa
área mínima de 100 km2
ou na totalidade de uma
zona ou aglomeração,
consoante o que for
menor)
Horas deduzidas de
Uma hora
n.d.
excedência num ano civil
NATb)
Dias deduzidos de
Um dia
n.d.
excedência num ano civil
Média anual
20 µg/m3
Um ano civil
Valor médio durante os
meses de Inverno , ou
Vegetação
NC
Inverno
seja, de 1 de outubro do
20 µg/m3
ano x-1 a 31 de março do
ano x
Dias em que a média
diária máxima de 8 horas
Média máxima por
VA
ultrapassou o valor de
120 µg/m3 (25)
períodos de 8 horas
referência médio ao longo
de três anos
Dias em que a média
Média máxima p
diária máxima de 8 horas
Saúde
OLP
120 µg/m3
horasor períodos de
ultrapassou o objetivo a
longo prazo num ano civil
Horas de excedência num
LInfo
Uma hora
180 µg/m3
ano civil
Horas de excedência num
LAlerta
Uma hora
240 µg/m3
ano civil
AOT40 (cálculo – ver
1 de maio a 31 de
VA
Diretiva 2008/50/CE
18 000 µg/m3.h
julho
anexo VII)
Vegetação
AOT40 (cálculo – ver
1 de maio a 31 de
OLP
Diretiva 2008/50/CE
6 000 µg/m3.h
julho
anexo VII)
Dias em que a média
Média máxima por
Saúde
VL
diária máxima de 8 horas
10 mg/m3
períodos de 8 horas
ultrapassou o valor-limite
Saúde
VL
Um ano civil
Média anual
5 µg/m3.h
Saúde
VL
Um ano civil
Média anual
0,5 µg/m3.h
Saúde
VA
Um ano civil
Média anual
5 ng/m3.h
Saúde
VA
Um ano civil
Média anual
6 ng/m3.h
Saúde
VA
Um ano civil
Média anual
10 ng/m3.h
Saúde
VA
Um ano civil
Média anual
1 ng/m3.h
Fonte: ENAR 2020 - Enquadramento e Diagnóstico (APA - Versão para consulta pública, março 2015).

Nota: VL: valor limite, VLMT: valor limite acrescido da margem de tolerância, VA: valor alvo, OLP: objetivo a longo prazo, LInfo:
Limiar de informação, LAlerta: Limiar de alerta, CL: Nível crítico, NAT: Avaliação da contribuição natura, WSS: Avaliação da
areia e do sal utilizados na cobertura das estradas, ORE: Objetivo de redução da exposição, OCE: Obrigação em matéria de
concentrações de exposição.
b) Não é necessário comunicar dados atualizados, n.d. não definido.

5.6.3 Principais fontes poluidoras
O tipo e quantidade de poluentes atmosféricos gerados numa região estão diretamente relacionados com
as atividades nela existentes, assim como, com o tipo de ocupação do solo na mesma.
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O projeto do Empreendimento de TER, na Quinta da Rocha, situa-se na freguesia da Mexilhoeira Grande,
concelho de Portimão. A propriedade localiza-se junto à Ria de Alvor e, numa zona que no passado
predominava a atividade agropecuária, dominada por terrenos agrícolas e zonas de pasto, atualmente
desativadas, existindo edificado em ruínas, sem ocupação, nem vias de tráfego rodoviário envolventes,
apenas com estradas de terra batida dentro da área do projeto.
Não existem, assim, fontes diretas de poluentes atmosféricos no local, nem nas suas redondezas,
assumindo-se que não existe afetação da qualidade do ar nesta região.
Por outro lado, a aldeia de Alvor e outras urbanizações localizadas a este do local do projeto (Figura 78),
contêm vias rodoviárias, atividades comerciais e restaração (ex.: restaurantes), bem como alojamento
turístico, um aeródromo que podem levar a que poluentes atmosféricos aqui produzidos, como os óxidos
de azoto (NOx) e o monóxido de carbono (CO), sejam transportados através de ventos vindos de este, e
cheguem ao local. No entanto, como se tratam de urbanizações pequenas e estar dependente da
existência de vento nessa direção, as quantidades de poluentes atmosféricos que chegam ao local não
deverão ser significativas.
Junto ao limite Norte da Quinta da Rocha (área de estudo) passa, ainda, a estrada nacional EN125,
sendo outra possível fonte de poluentes atmosféricos. No interior da Quinta da Rocha, as estradas de
terra batida levam, aquando da passagem de veículos, ao levantamento de poeiras, que podem
prejudicar em ter saúde humana, em termos de dificuldades respiratórias.
Assim, a qualidade do ar da área de estudo é sobretudo influenciada pela emissão de poluentes
provenientes do tráfego automóvel, que poderá assumir maior expressão nos meses de Verão, época de
maior afluência de população à região algarvia. Contudo, a degradação da qualidade do ar está
fundamentalmente circunscrita às faixas de maior intensidade de tráfego e sentida fundamentalmente nos
aglomerados populacionais atravessados pelas mesmas.

Fonte: https://geoportal.cm-portimao.pt (CMP, 2018).
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Figura 78 - Localização da Quinta da Rocha.

5.6.4 Caracterização da qualidade do ar local
Para caracterizar a qualidade do ar local recorreu-se ao Índice de Qualidade do Ar (IQar) disponível na
base de dados da APA (www.qualar.apambiente.pt), uma ferramenta que permite classificar de forma
simples e compreensível o estado da qualidade do ar.
Este índice é calculado com base na concentração dos seguintes poluentes:
 Monóxido de Carbono (CO);
 Dióxido de Azoto (NO2);
 Ozono Troposférico (O3);
 Partículas finas ou inaláveis (medidas como PM10);
 Dióxido de Enxofre (SO2).
O IQar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes
medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados com
as gamas de concentração associadas a uma escala de cores. O grau de degradação da qualidade do ar
estará mais dependente da pior classificação verificada entre os diferentes poluentes considerados, pelo
que o IQar será definido a partir do poluente que apresentar pior classificação.
O índice varia de Muito Bom a Mau para cada poluente de acordo com a matriz de classificação
seguidamente apresentada para o ano de 2018 (Quadro 49).
Quadro 49 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto para o ano de 2018.
Poluente em
causa /

CO (mg/m3)

NO2 (µg/m3)

O3 (µg/m3)

PM10 (µg/m3)

SO2 (µg/m3)

Classificação

Min

Máx

Min

Máx

Min

Máx

Min

Máx

Min

Máx

Mau

10

-----

400

-----

240

-----

120

-----

500

-----

Fraco

8,5

9,999

200

399

180

239

50

119

350

499

Médio

7

8,499

140

199

120

179

35

49

210

349

Bom

5

6,999

100

139

60

119

20

34

140

209

Muito Bom

0

4,999

0

99

0

59

0

19

0

139

Fonte: https://qualar.apambiente.pt/

O ar que respiramos afeta a saúde das populações e principalmente dos grupos sensíveis cuja
capacidade respiratória se encontra em formação ou debilitada (crianças, idosos e doentes asmáticos).
Selecionou-se o Índice de Qualidade do Ar para a zona Aglomeração Sul, onde está inserida a estação
de monitorização do concelho de Portimão, concelho a que pertence a Quinta da Rocha. Este índice
apresentou, para o ano de 2016 (último dado disponível), um nível de classificação global de Bom,
correspondendo a 314 dias no ano, com apenas um dia com a classificação de Mau (Figura 79).
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O cálculo do IQar desta zona tem por base três estações: Albufeira (Estação Urbana de Fundo), Faro
(Estação Urbana de Fundo) e Portimão (Estação Urbana de Tráfego).

Histórico Anual - 2016
350

314

Número de dias

300
250
Muito Bom

200

Bom

150

Médio

100
50

Fraco

36
4

5

1

Fraco

Mau

0
Muito Bom

Bom

Médio

Mau

Índice
Fonte: https://qualar.apambiente.pt/

Figura 79 - Histórico Anual do IQar para a zona da Aglomeração Sul, em 2016.

5.7

AMBIENTE SONORO

5.7.1 Metodologia
O desenvolvimento do descritor Ambiente Sonoro atual é da responsabilidade da empresa SHIU –
Engenharia de Vibração e Ruído, Unipessoal, Lda. e a caracterização acústica experimental foi efetuada
através de medições acústicas in situ, por Laboratório de Acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo
a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), tendo sido
realizado em setembro de 2018.
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1
e 2 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da APA (2011), sendo os resultados interpretados
de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR), DL n.º 9/2007, de 17 de
janeiro.
O estudo desenvolvido teve por objetivo a caracterização e análise do ambiente sonoro atual na área de
influência da Quinta da Rocha através da realização de amostragens dos níveis sonoros do ruído
ambiente, atualmente existente, em pontos representativos dos diferentes ambientes sonoros.
A caracterização do fator do ruído foi realizada à escala local, ou seja, dentro dos limites da área de
estudo (Quinta da Rocha) e área de intervenção do projeto, bem como na envolvente próxima.
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5.7.2 Enquadramento legal
Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das populações, está em vigor
o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as alterações introduzidas pelo DL n.º
278/2007, de 1 de agosto.
A alínea q) do artigo 3.º do DL 9/2007 define como “Recetor sensível – todo o edifício habitacional,
escolar, hospitalar, com utilização humana”.
Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores:
 Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h);
 Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h);
 Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h);
 Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão:

O DL 9/2007, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6º do RGR), no âmbito dos respetivos
Planos de Ordenamento do Território, estabelecer a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas
sensíveis e das zonas mistas, e em função dessa classificação devem ser respeitados os valores limite
de exposição (artigo 11º) junto dos recetores sensíveis existentes ou previstos, se sintetizam no quadro
seguinte.
Quadro 50 – Valores Limite de exposição para zonas sensíveis e para zonas mistas (RGR).
Classificação Acústica

Limite de exposição Lden

Limite de exposição Ln

Zona Mista – 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.

65 dB(A)

55 dB(A)

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de ordenamento
do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas,
hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos,
podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no
período noturno.

55 dB(A)

45 dB(A)

Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes Infraestruturas de
Transporte (GIT)

65 dB(A)

55 dB(A)

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas

63 dB(A)

53 dB(A)

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º e art. 11º).
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5.7.3 Caracterização acústica
O empreendimento de TER da Quinta da Rocha e os recetores sensíveis localizados na respetiva área de
potencialmente influência acústica, localizam-se no concelho de Portimão. De acordo com a informação
disponibilizada pelo Município e pela Direção-Geral do Território (DGT), o respetivo concelho ainda não
possui Classificação Acústica do seu território, no âmbito do Plano Diretor Municipal de Portimão em vigor
(Aviso n.º 14572/2010) e que atualmente se encontra em fase de revisão.
Assim, no caso específico os valores limite de exposição a verificar junto dos recetores sensíveis
são (número 3 do artigo 11º, do RGR):
 Até à classificação das zonas sensíveis e mistas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).
Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de
exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e atividades
ruidosas temporárias.
Uma atividade ruidosa permanente ou temporária corresponde (artigo 3º do RGR) a uma atividade “…que
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os
efeitos dessa fonte de ruído…”.
As atividades ruidosas permanentes, estão ainda sujeitas, de acordo com o artigo 13º do DL 9/2007,
ao cumprimento do Critério de Incomodidade junto dos recetores sensíveis existentes na proximidade:
 Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D;
 Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D;
 Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D;
 sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de
ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-Lei
n.º 9/2007).
Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos períodos
de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).
O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de (artigo
14º do RGR):
a) “Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8
horas”;
b) “Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento”;
c) “Hospitais ou estabelecimentos similares.”
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Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser
autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de Licença Especial
de Ruído (LER) pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade. A licença
especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito do
valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55
dB(A) no período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis.
No caso específico, o projeto do empreendimento de Turismo Quinta da Rocha refere-se à
construção de recetores sensíveis e não prevê a existência de fontes sonoras com emissão
relevante para o exterior, para além do tráfego rodoviário associado. Assim, no âmbito do
Regulamento Geral do Ruído (RGR) os limites legais a verificar pelo empreendimento de Turismo
Quinta da Rocha, são:
 Fase de construção ou desativação (Atividade Ruidosa Temporária): artigos 14.º e 15.º;
 Fase de Exploração (tráfego associado aos recetores sensíveis propostos): artigo 11.º.

5.7.4 Caracterização da área de potencial influência acústica
De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foi efetuada a
caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do
entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de recetores existentes ou previstos, e que se
enquadram no estabelecido na alínea q) do Artigo 3.º do DL 9/2007, que define como “Recetor sensível” –
todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana.
A área de intervenção do projeto abrange parte da península da ria do Alvor, entre o rio Alvor e a ribeira
de Odiáxere. Apresenta uma paisagem natural, agrícola e pouco humanizada que corresponde
predominantemente a uma unidade agropecuária, dominada por terrenos agrícolas e zonas de pasto
bovino, atualmente desativadas. A propriedade possui um conjunto de edificações dispersas, a maioria
das quais em ruínas, que se pretendem reconstruir num Hotel Rural e em Casas de Campo.
A envolvente da propriedade apresenta uma ocupação e uso do solo semelhante a esta, caracterizada
por paisagem natural, agrícola e pouco humanizada, com habitações unifamiliares dispersas em
propriedades agropecuárias.
Com o objetivo de caracterizar o ambiente sonoro da área de intervenção, onde se localizam os recetores
sensíveis propostos, e dos recetores sensíveis potencialmente mais afetado pelo projeto, foram avaliados
5 pontos de medição de ruído, que se localizam na figura seguinte.
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Fonte: Bing Maps

Figura 80 – Localização dos pontos de medição e da área de estudo e área de intervenção do projeto.

De forma a avaliar o efeito potencial da sazonalidade associada à época de veraneio que carateriza o
Algarve e em particular o concelho de Portimão, foram realizadas medições experimentais para
caraterização do ambiente sonoro na época baixa (dias 22 e 23 de junho de 2018), e na época alta (16 e
17 de agosto de 2018). A descrição dos recetores sensíveis e os resultados obtidos apresentam-se em
seguida.
 Ponto 1 [coordenadas 37° 8'39.87"N; 8°36'54.29"W] – oeste:
Reconstrução de moradia unifamiliar (Casa da Ria), localizado na zona oeste da propriedade, na
proximidade de aquacultura do Alvor. A envolvente é caraterizada por viveiros de aquacultura e por
propriedades, com habitações unifamiliares dispersas, em terrenos agrícolas e zonas de prado.
Fontes de ruído significativas: Sem fontes sonoras expressivas, sendo percetível o tráfego rodoviário
da ER125 (distante), ferroviário da Linha do Sul (distante) e o tráfego marítimo lúdico-turístico na Ria de
Alvor, e o tráfego local. No período diurno foi ainda identificado o ruído do tráfego aéreo do Aeródromo de
Portimão, mas neste ponto apresenta pouca relevância na média global. A principal fonte sonora
relevante é o ruído característico da natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).
Classificação Acústica: Ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)].
Níveis Sonoros: Ld ≈ 45 dB(A); Le ≈ 41 dB(A); Ln ≈ 37 dB(A); Lden ≈ 46 dB(A).
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Fonte: SHIU, 2018.

Figura 81 e Figura 82 – Apontamento fotográfico do Ponto 1.

 Ponto 2 [coordenadas 37° 8'30.98"N; 8 8°36'26.81"W] – centro / norte:
Reconstrução dos edifícios existentes, para instalação de uma Casa de Campo com três quartos duplos,
localizado na zona centro da propriedade. A envolvente é caraterizada por propriedades, com habitações
unifamiliares dispersas, em terrenos agrícolas.
Fontes de ruído significativas: As principais fontes de ruído com influência na média global são o
tráfego local esporádico (maioritariamente associado a observadores de aves), o tráfego aéreo do
Aeródromo de Portimão (período diurno), e a o ruído característico da natureza em meio agropecuário
pouco humanizado (fonação animal e aerodinâmica vegetal).
Classificação Acústica: Ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)].
Níveis Sonoros: Ld ≈ 47 dB(A); Le ≈ 45 dB(A); Ln ≈ 43 dB(A); Lden ≈ 50 dB(A).

Fonte: SHIU, 2018.

Figura 83 e Figura 84 – Apontamento fotográfico do Ponto 2.

 Ponto 3 [coordenadas 37° 8'23.47"N; 8°36'15.18"W] – este:
Reconstrução de edifícios da antiga Quinta Agrícola, e sua conversão num hotel, que será o centro da
vida social do empreendimento, localizado na zona central - nascente da propriedade. A envolvente é
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caraterizada por propriedades, com habitações unifamiliares dispersas, em terrenos agrícolas e zonas de
prado.
Fontes de ruído significativas: Sem fontes de ruído muito expressivas. As principais fontes de ruído
com influência na média global são o tráfego local esporádico (relativamente distante), o tráfego aéreo do
Aeródromo de Portimão (período diurno), o tráfego lúdic o turístico na Ria de Alvor e o ruído característico
da natureza em meio agropecuário pouco humanizado (fonação animal e aerodinâmica vegetal).
Classificação Acústica: Ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)].
Níveis Sonoros: Ld ≈ 44 dB(A); Le ≈ 39 dB(A); Ln ≈ 37 dB(A); Lden ≈ 45 dB(A).

Fonte: SHIU, 2018.

Figura 85 e Figura 86 – Apontamento fotográfico do Ponto 3.

 Ponto 4 [coordenadas 37° 7'58.04"N; 8°36'43.41"W] – sul / oeste:
Reconstrução de moradia unifamiliar (Casa da Praia), localizado na zona sudoeste da propriedade, na
proximidade da ria do Alvor. A envolvente é caraterizada por propriedades, com habitações unifamiliares
dispersas, em terrenos agrícolas e zonas de prado.
Fontes de ruído significativas: As principais fontes de ruído com influência na média global são o
tráfego local esporádico (maioritariamente de visitantes observadores de aves), o tráfego aéreo do
Aeródromo de Portimão (período diurno), o tráfego lúdico turístico na Ria de Alvor e o ruído característico
da natureza em meio agropecuário pouco humanizado (fonação animal e aerodinâmica vegetal).
Classificação Acústica: Ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)].
Níveis Sonoros: Ld ≈ 47 dB(A); Le ≈ 44 dB(A); Ln ≈ 42 dB(A); Lden ≈ 50 dB(A).
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Fonte: SHIU, 2018.

Figura 87 e Figura 88 – Apontamento fotográfico do Ponto 4.

 Ponto 5 [coordenadas 37° 7'53.50"N; 8°36'17.46"W] – sul / este:
Reconstrução de moradia unifamiliar (Casa da Rocha), localizado na zona sul da propriedade. A
envolvente é caraterizada por por propriedades, com habitações unifamiliares dispersas, em terrenos
agrícolas e zonas de prado, e pela ria do Alvor.
Fontes de ruído significativas: Sem fontes de ruído muito expressivas. As principais fontes de ruído
com influência na média global são o tráfego local esporádico (relativamente distante), o tráfego aéreo do
Aeródromo de Portimão (período diurno), o tráfego lúdico turístico na Ria de Alvor e o ruído característico
da natureza em meio agropecuário pouco humanizado (fonação animal e aerodinâmica vegetal).
Classificação Acústica: Ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)].
Níveis Sonoros: Ld ≈ 44 dB(A); Le ≈ 38 dB(A); Ln ≈ 36 dB(A); Lden ≈ 45 dB(A).

Fonte: SHIU, 2018.

Figura 89 e Figura 900– Apontamento fotográfico do Ponto 5.

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, os
indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos cumprem os limites aplicáveis para ausência de
classificação acústica [número 3, artigo 11º do RGR – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)].
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Os resultados dos Pontos 1 a 5 demostram-se ainda que o ambiente sonoro atual na propriedade
(proposta de recetores sensíveis) cumpre o disposto no número 1, do artigo 12º – Controlo prévio
das operações urbanísticas, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, ou seja, demonstra-se que no
âmbito do Controlo prévio das operações urbanísticas não existe impedimento ao licenciamento ou a
autorização de edifícios habitacionais na área a intervencionar.
Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro:


Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A);



Moderadamente Perturbado: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A);



Muito perturbado: Lden > 65 dB(A).

Verifica-se que o ambiente sonoro atual é pouco perturbado e não tem fontes de ruído muito expressivas.
As principais fontes de ruído identificadas são o tráfego local, o tráfego aéreo (salto de paraquedas) do
Aeródromo de Portimão, e o ruído típico da natureza em meio agropecuário. Foi ainda identificado, sem
grande relevância na média global, o tráfego marítimo lúdico-turístico na Ria de Alvor, e o tráfego
rodoviário e ferroviário localizados ao longe.

5.8 RESÍDUOS
5.8.1 Metodologia
Foi consultada a informação disponibilizada pela Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão
(EMARP), pela empresa ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA e pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE). Simultaneamente, consultou-se a base de dados da ERSAR – Entidade
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

5.8.2 Caraterização do sistema de gestão municipal de resíduos sólidos urbanos
A Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA (EMARP) é a entidade responsável
pela recolha indiferenciada e depósito de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em toda a área do município
de Portimão. A recolha de resíduos indiferenciados é realizada diariamente em todo o município.
Atualmente, no município de Portimão, todos os RSU’s colocados nos contentores normais de superfície,
ou colocados no contentor de faixa castanha das Ilhas Ecológicas, são depositados no Aterro Sanitário
do Barlavento Algarvio, sito no Chão Frio – Porto de Lagos, 8500-800 Portimão (Figura 91).
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Fonte: Google – dados de mapa (2018).

Figura 91 – Localização da Quinta da Rocha e Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio - Portimão.

A população tem à sua disposição um número considerável de contentores de superfície e Ilhas
Ecológicas, para depositar seletivamente vidro, papel e cartão, embalagens plásticas e metal. As Ilhas
Ecológicas combinam o contentor subterrâneo de recolha de RSU’s com a colocação, no mesmo local, de
contentores de reciclados. Em 2016, existiam 404 ecopontos instalados (ver subcapítulo Saúde
Humana do Subcapítulo 5.12 – Socioeconomia).
A recolha dos resíduos recicláveis é assegurada pela empresa ALGAR, existindo no concelho de
Portimão, um Ecocentro para entrega de recicláveis, sito no parque Industrial Coca Maravilhas, 8500-483
Portimão (Figura 92).
Quando entregues à empresa Algar os resíduos limpos de jardim (verdes) são submetidos ao processo
de compostagem. Os restantes, misturados com todo o tipo de resíduos indiferenciados, são
desaproveitados.

Fonte: Google – dados de mapa (2018).

Figura 92 – Localização da Quinta da Rocha e Ecocentro de Portimão.
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Pelas figuras anteriores, conclui-se que no concelho de Portimão, como infraestruturas do sistema de
gestão de resíduos situados mais perto da Quinta da Rocha (área de estudo), temos o Aterro
Sanitário do Barlavento e o Ecocentro.

5.8.3 Tipologia e quantitativos de resíduos produzidos
Dos RSU´s produzidos no município de Portimão, 36% são resíduos orgânicos, isto é, restos alimentares
e resíduos de jardim.
De acordo com os dados disponibilizados no INE, em 2016 (último dado disponível) houve uma recolha
de resíduos urbanos de cerca de 761 quilogramas por habitante, sendo que 256 quilogramas por
habitante foram recolhidos seletivamente.
Recorrendo a dados recentes disponibilizados pela EMARP, é possível observar um aumento no volume
de resíduos recolhidos entre 2015 e 2017, devendo-se principalmente ao aumento do volume de resíduos
indiferenciados. É ainda possível verificar um aumento do volume de resíduos nos meses de verão,
principalmente em julho e agosto, justificado pela maior afluência de pessoas à região do Algarve nesta
época.

Quadro 51 - Resultados da recolha de RU em 2015 e 2017, para Portimão (valores em toneladas).
Meses

Indiferenciados

Embalagens

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Total 2017
Total 2015

1 967,59
1 750,06
2 101,13
2 426,99
2 511,15
2 759,31
3 504,21
4 023,65
2 978,91
2 468,76
2 053,73
2 090,13
30 635,62
28 793,95

109,11
117,63
108,86
119,85
128,74
147,48
184,68
230,15
152,02
131,21
107,39
146,01
1 683,11
1 834,16

Papel e
Vidro
Monstros
Cartão
163,24
146,15
78,62
152,62
112,10
87,13
172,44
147,00
112,06
197,89
182,70
83,44
207,59
215,43
104,54
223,55
239,62
133,48
267,12
270,33
124,52
294,71
468,48
108,34
229,84
295,87
96,68
211,89
214,22
118,46
169,09
135,71
114,08
190,98
146,33
111,94
2 480,97
2 573,92
1 273,28
2 341,99
2 456,78
951,14
Fonte: EMARP, 2017
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Verdes
137,94
126,12
156,14
121,60
163,38
156,86
146,72
118,24
157,50
175,46
190,62
119,62
1 770,20
1 476,82

Verdes para
Compostagem
107,04
89,36
74,36
43,56
58,38
57,74
54,40
34,80
32,06
56,52
89,22
108,86
806,30
811,30

Total
2 709,69
2 435,03
2 871,99
3 176,03
3 389,20
3 718,04
4 551,98
5 278,37
3 942,88
3 376,51
2859,84
2 913,86
41 223,41
38 666,13
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5.8.4 Instalações de valorização/tratamento/destino final de resíduos sólidos
O sistema de gestão dos RSU é assegurado por duas entidades, o município de Portimão (EMARP) e a
empresa ALGAR. A recolha dos resíduos indiferenciados é da responsabilidade do município e estes são
depositados no Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio. A recolha dos resíduos recicláveis é da
responsabilidade da empresa ALGAR, onde aí é feita o tratamento e valorização dos resíduos sólidos
urbanos.
A ALGAR tem em funcionamento 1 Unidade de Compostagem de Resíduos Verdes em Portimão, onde
receciona estes resíduos provenientes de atividades agrícolas ou de jardinagem (ramagens, restos de
relva, outros) para serem tratados e transformados num composto orgânico, designado por
NUTRIVERDE®, comercializado nas suas instalações.
O Aterro Sanitário do Barlavento tem uma Unidade de Tratamento Mecânico (UTM) que permite
fazer a separação entre os resíduos inorgânicos e orgânicos. A parte orgânica dos resíduos pode ser
encaminhada para a Central de Valorização Orgânica para valorização como composto agrícola
(NUTRITERRA). A tecnologia existente na UTM permite ainda configurar a sua funcionalidade para a
recuperação de elementos individuais dos resíduos ou ainda para a produção de combustíveis derivados,
que podem ser utilizados para gerar energia.
Os materiais possíveis de serem recuperados na UTM são: metal, plástico, vidro e os resíduos biológicos.
Os resíduos provenientes da UTM que não podem ser valorizados nem reintroduzidos no ciclo produtivo
são depositados de forma controlada em Aterro Sanitário.
A ALGAR possui ainda um Ecocentro em Portimão para recolha de recicláveis.
Atualmente não existe sistema de recolha de RSU´s na Quinta da Rocha, sendo que os RSU´s
indiferenciados produzidos pelos moradores, são transportados e depositados pelos próprios, nos
contentores municipais existentes ao longo da E.N. 125 e no cruzamento de acesso à Mexilhoeira
Grande. Também existe na envolvente da Quinta da Rocha, junto à E.N. 125, na direção da Mexilhoeira
Grande, uma ilha ecológica para recolha seletiva.
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Fonte: Google – Dados do mapa, 2018.

Figura 93 e Figura 94 – Localização dos contentores municipais para a deposição dos resíduos urbanos
indiferenciados na EN125 e junto ao cruzamento (à esquerda) e ilha ecológica próximo da rotunda da EN125,
de acesso à Mexilhoeira Grande.

5.9

SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.9.1 Flora e Vegetação
5.9.1.1 Enquadramento geral
A Ria de Alvor integra a Rede Natura 2000, uma rede europeia de áreas classificadas, destinada à
conservação da biodiversidade. A sua integração nesta rede resultou da presença de habitats
classificados no anexo I e de espécies classificadas no anexo II da Directiva Habitats.
O valor biológico da ria de Alvor resulta em larga medida do carácter estuarino da ria, mais rigorosamente
de laguna. Este tipo de habitat é um habitat complexo que alberga, ela própria, numerosos habitats,
salientando-se os ecossistemas halófitos, designadamente sapais, salinas e bancos de vasa e areia.
Associadas a estes habitats, relevam-se as aves aquáticas, embora a Ria de Alvor não esteja classificada
como Zona de Proteção Especial para a avifauna.
Entre os valores biológicos não dependentes das zonas húmidas, salientam-se duas espécies de plantas
classificadas no anexo II da Directiva Habitats, designadamente Linaria algarviana e Thymus
camphoratus.

5.9.1.2 Vegetação potencial
Do ponto de vista biogeográfico, a área de estudo insere-se na Província Gaditano Onubo-Algarviense,
Sector Algarviense e Superdistrito Algarvico (Costa et al, 1998).
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É aceite que a vegetação climácica climatófila, em Portugal seria dominada por espécies do género
Quercus (carvalhos, azinheira, e sobreiro). Do ponto de vista fitossociológico, a vegetação climácica nesta
zona do país associa-se à Série Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum, sendo as formações
climácicas constituídas por florestas de Sobreiro (Quercus suber), da associação Asparago aphylliQuercetum suberis. Vestígios deste tipo de vegetação estão patentes nas zonas declivosas, não
aluvionares, da área enquadrante da ria de Alvor, classificando-se na classe Quercetea-ilicis.
Nas zonas estuarinas ocorre variação do teor salino das águas, devido à invasão periódica pela água das
marés. A variação do teor em sais na água condiciona a vegetação que se desenvolve nas margens,
sendo essa influência mais acentuada a jusante onde a vegetação é predominantemente halófita. As
estruturas vegetais formadas nestas condições denominam-se sapais e podem-se incluir nas seguintes
classes fitossociológicas: Juncetea maritimi, Spartinea maritimae, Thero-Salicornietea, Saginetea
maritimae e Phragmiti-Magnocaricetea, sendo a última não halófita, embora em alguns casos,
parcialmente halotolerante. De um doso geral, os sapais apresentam uma baixa diversidade específica,
uma vez que apenas um reduzido número de plantas consegue suportar a variação intensa destes
parâmetros ambientais.
Por último, nos sistemas dunares, presentes na ria de Alvor, mas não na Quinta da Rocha, ocorre a
geossérie característica do litoral arenoso do nosso país, com dunas embrionárias dominadas por Elymus
farctus, dunas brancas dominadas por Ammophila arenaria (Estorno) e Dunas cinzentas, que poderia
apresentar nesta região do país, como cabeças de série, pinhais de pinheiro-manso (Pinus pinea) (Aguiar
& Capelo, 2005).

5.9.1.3 Áreas classificadas
De acordo com a legislação enquadrante do procedimento de AIA, são consideradas áreas sensíveis do
ponto de vista ecológico:


os locais propostos pelo Estado Português para integração na Rede Comunitária Natura 2000
(Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção Especial);



as áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas.

No caso em apreço, a área de inserção do projeto não está integrada na Rede Nacional de Áreas
Protegidas, mas integra a Rede Natura 2000, estando incluída no Sítio Ria de Alvor (PTCON0058).
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Figura 95 - Enquadramento da área de estudo relativamente à áreas classificadas

Na região enquadrante de estudo, situam-se outras áreas com valor ecológico relevante, nomeadamente:


Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina que ocupa o litoral a Oeste, também
classificado como Zona de Proteção Especial para a avifauna e Sítio da Rede Natura 2000, cujo
limite Sul se situa a cerca de 13 quilómetros da zona de implementação deste projeto,;



Sitio Arade/Odelouca, localizado cerca de 6 quilómetros a Este, no estuário do rio Arade;



Parque Natural da Ria Formosa, localizado cerca de 55 quilómetros a Este.

5.9.1.4 Metodologia
No âmbito da conservação da natureza, a avaliação de uma determinada área é, usualmente, efetuada
através de quatro critérios:


proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao coberto vegetal primitivo;



presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas;



presença de habitats classificados nos termos da Directiva 43/92/CEE;



presença de formações vegetais raras no contexto nacional.

A avaliação do primeiro aspeto baseia-se nos seguintes pressupostos:


As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando
combinações de espécies características - comunidades vegetais - de acordo com a natureza
edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para cada local, as
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fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, devido às ações de
destruição naturais ou antropogénicas;


Nesta perspetiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax.
Assim, cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à
desertificação, traduz-se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento de
determinada estrutura de vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural.



Na ausência de uma Lista Vermelha das Plantas de Portugal, ainda em elaboração, foram
consideradas como as espécies raras, as plantas protegidas pelos anexos II e IV da Directiva
Habitats e endemismos de distribuição geográfica muito restrita.

Relativamente à presença de habitats naturais classificados na Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats),
utilizaram-se os critérios constantes do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005).
No que respeita ao último critério (presença de formações vegetais raras no âmbito nacional), recorremos
em larga medida à nossa experiência pessoal, uma vez que os dados bibliográficos relativos a este
assunto são fragmentários.
Assim, foi elaborada uma cartografia de habitats. Esta cartografia foi efectuada através de visitas ao
terreno, com auxílio de imagens aéreas, e através da verificação da composição das manchas de
vegetação. Durante as visitas de campo foram identificados os tipos de vegetação (sintaxa) existentes,
assim como o estado de evolução, condicionantes ou pressões ambientais e antrópicas aparentes.
A identificação dos habitats classificados foi efectuada através da correspondência entre a categoria
fitossociológica (sintaxa) e os habitats. Como critérios de classificação, foram utilizados os critérios de
diagnose constantes das fichas de habitats naturais e semi-naturais do Plano Sectorial da Rede Natura
2000. A cartografia de habitats obtida deste modo foi comparada com a cartografia realizada por Caraça
et al em 2006 e por Repas & Cardoso (2015) no caso particular do habitat 5330, tentando-se identificar
eventuais alterações na distribuição das manchas dos habitats protegidos, designadamente eventuais
reduções ou aumentos da área ocupada.
Numa segunda abordagem, para compreender a evolução estrutural da vegetação dentro de cada
mancha e de cada tipo de vegetação foram comparados os ortofotomapas de 2006, 2007 e 2015,
disponíveis na plataforma informática GoogleEarth.
As espécies raras e ameaçadas existentes na Quinta da Rocha eram conhecidas previamente à
realização deste EIA. Trata-se de Thymus camphoratus, Linaria algarviana e Limonium lanceolatum, esta
última exclusiva das zonas de sapal, portanto fora da área afeta ao projeto.
Para avaliar o estado de conservação dos núcleos populacionais das espécies constantes do anexo II foi
efectuada a cartografia da sua distribuição geográfica dentro da Quinta da Rocha.
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As visitas ao terreno realizadas no âmbito deste estudo decorram nas primaveras de 2017 e 2018.

5.9.1.5 Resultados
HABITATS CLASSIFICADOS
Na sua quase totalidade, os habitats classificados existentes na Quinta da Rocha tinham já sido
identificados por uma equipa do Instituto Superior de Agronomia, em 2006 (Caraça et al, 2006). Esta
equipa elaborou uma primeira cartografia de habitats e de áreas que albergavam habitats ou espécies
botânicas com interesse para a conservação na Quinta da Rocha, delimitando manchas nas quais esses
habitats ocorriam. Em 2015, Repas & Cardoso efectuaram uma nova cartografia, mas apenas para o
habitat 5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos.
A cartografia de habitats apresentada neste capítulo difere ligeiramente das opções de Caraça et al
(2006), devido a opções técnicas distintas, salientando-se:


Tem um acréscimo de pormenor, assinalando-se tanto quanto possível todos os habitats do
anexo I da Directiva Habitats, mesmo que tenham uma área de ocupação muito reduzida, que
apresentem um elevado estado de degradação, ou mesmo que sejam constituídos por manchas
descontínuas ou misturadas com outros tipos de vegetação que não é constituem habitats do
anexo I;



Pontualmente, houve diferenças de critérios técnicos que alteraram a classificação de manchas
de vegetação integradas em 2006 e em 2015 no habitat 5330, como é explicado adiante;



Assinalam-se ainda diferenças na foto-interpretação dos limites das manchas de habitats
classificados que resultaram em ligeiros ajustamentos destes limites. Estas diferenças resultam
dos critérios de análise, e não de alterações reais dos limites das manchas.

A maior parte dos dados aqui apresentado, foi já apresentada ao ICNF, no âmbito do estudo “Avaliação
do estado de conservação dos habitats naturais e semi-naturais e das espécies do anexo II da Directiva
Habitats na Quinta da Rocha (Ria de Alvor)”, que precedeu este EIA.
A cartografia de habitats classificados é apresentada em anexo. No âmbito desta cartografia, foram
identificados 10 tipos distintos de vegetação e 10 habitats do anexo I da Directiva Habitats, embora não
coincidentes.
A sua caracterização é efetuada nas alíneas seguintes, distinguindo-se dois grupos:


Os habitats de zonas húmidas, que se localizam em áreas que não serão afetadas pelo projeto;



Os habitats localizados na área do projeto.
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HABITATS NÃO AFETADOS PELO PROJETO
Mosaicos de vegetação de sapal


Os impactos de reclamação dos sapais ocorridos durante a implementação dos planos de
desenvolvimento agrícola entre 1953 e 1964 constituem, ainda hoje, o maior factor de
degradação que incide sobre as zonas húmidas da Quinta da Rocha e a situação actual da
vegetação halófita (sapais lato sensu) tem de ser entendida de acordo com estas
condicionantes. De facto, os sapais estão permanentemente sujeitos a drenagem desde 1958, o
que impede o estabelecimento de formações naturais ou naturalizadas de sapal.

Formações de sapal pouco alteradas podem ainda ser vistas fora da Quinta da Rocha, designadamente
no polígono marcado como “Mosaico 1310+1320+1420”, adjacente ao limite sul da Quinta da Rocha, o
qual foi incluído no levantamento de habitats para fornecer um elemento de comparação. Neste local,
estes habitats (1310, 1320 e 1420) distribuem-se no terreno em resposta a micro-topografia,
designadamente a variações muito ligeiras de cota, de poucos centímetros, e incluem:


Vegetação halófita anual classificada no habitat 1310 - Vegetação pioneira de Salicornia e outras
espécies anuais das zonas lodosas e arenosas;



Prados de morraça, raros na área, classificados no habitat 1320 - Prados de Spartina (Spartinion
maritimae);



Sapais alto, médio e baixo, com composições específicas próprias incluídos no habitat 1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae).

Confinando a norte com esta mancha de sapal bem conservada, o “Sapal Oeste” da Quinta da Rocha
está sujeito a drenagem permanente, o leva a que as comunidades de matos halófitos estejam
desestruturadas, e ocorram em mosaico (misturadas) com outras comunidades incluindo comunidades de
Cotula coronopifolia (uma planta exótica invasora) e vegetação nitrófila. A desejável reversão desta
situação só poderia ser efectuada no âmbito de um projecto de renaturalização do Sapal Oeste.
Um processo semelhante ocorre no chamado “Sapal Leste”, onde a drenagem permanente leva a que
extensas áreas, a maior parte do Sapal Leste, estejam ocupadas por vegetação halófita misturada com
vegetação ruderal.
A principal conclusão destas considerações consiste no reconhecimento de que as principais
condicionantes ao restabelecimento dos habitats naturais de sapal, incluindo os Juncais de Juncus acutus
e Juncus maritimus em estado razoável de conservação decorrem do funcionamento do sistema de
drenagem dos sapais. Este sistema de drenagem foi instalado em meados do século XX no âmbito das
obras de irrigação associadas a rede de rega da Barragem da Bravura.
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Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi) – 1410
Este habitat corresponde aos juncais de junco-agudo (Juncus acutus) e junco-marítimo (Juncus
maritimus), ocorrendo também Juncus subulatus. Ocupam as áreas de transição entre os sapais e as
áreas de vegetação não halófita, apresentando por isso uma ampla área de ocupação na Quinta da
Rocha. Do ponto de vista fitossociológico, corresponde a duas comunidades distintas: a Inulo crithmoidisJuncetum subulatido e a Polygono equisetiformis-Juncetum maritimi.
Sobretudo no sapal Oeste, os juncais ocorrem em mosaico com comunidades de Cotula coronopifolia,
uma planta exótica, invasora e oriunda da África do Sul, correspondentes à associação Cotula
coronopifoliae-Triglochinetum barrielieri. Devido à abundância desta espécie exótica, estas áreas
encontram-se degradadas do ponto de vista florístico.
Por outro lado, em grande parte da sua área de ocupação, os juncais de junco-agudo (Juncus acutus) e
de junco-marítimo (Juncus maritimus) aparecem misturados com vegetação nitrófila (não halófita), quer
no Sapal Oeste, quer no Sapal Leste, ou com pequenas manchas de matos halófitos (habitat 1420).
Embora estas condicionantes constituam uma forte degradação botânica, sobretudo durante o outono e o
inverno, formam-se nesta área pequenos charcos de água salobra, por acumulação de água pluvial e
dissolução de sais a partir do substrato. Estes charcos são utilizados como áreas de alimentação e
repouso por aves aquáticas, incluindo limícolas (Sub-Ordem Charadrii) e patos (Anatidae). Esta área
assume por isso importância para a conservação da avifauna aquática.
Mosaicos de vegetação halófita e vegetação nitrófila
As características actuais das áreas a que actualmente se chama Sapal Leste e Sapal Oeste da Quinta
da Rocha, resultam da drenagem de antigos terrenos alagadiços, que anteriormente estavam sujeitos ao
regime de marés, como foi referido. Os sistemas de drenagem consistem numa rede de valas que
descarregam para comportas de maré, isto é: comportas que deixam sair a água pluvial (uma no Sapal
Leste outra no Sapal Oeste), mas que, em condições de bom funcionamento, não permitem a entrada de
água da ria. No entanto, actualmente, o funcionamento destas comportas é deficiente. Nestas condições,
os terrenos estão resguardados de aportes de água salobra e, por isso, apresentam variações sazonais
muito significativas de salinidade, nomeadamente:


Durante o verão os aportes de água doce ou pluvial são escassos. Devido ao funcionamento
deficiente das comportas de maré, a água salobra pode continuar a entrar, aumentando a
salinização dos terrenos. Acresce que, durante o verão, porque o balanço hidrológico é negativo,
a água salobra pode ascender à superfície, aumentando a salinização dos terrenos, fenómeno
típico dos sapais em bioclima termo-mediterrânico;
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Pelo contrário, durante o Outono e o Inverno, o balanço hídrico é fortemente positivo, removendo
os sais dos terrenos.

Por este motivo, a maior parte da área do chamado Sapal Leste está ocupada por um tipo de vegetação
que alberga dois tipos de espécies:


Espécies ruderais e nitrófilas, de ciclo de vida anual (terófitos), não halófitas que germinam
durante o Outono, morrendo no final da primavera, porque concluem o seu ciclo de vida anual.
Devido ao seu ciclo de vida não estão expostas ao período do ano onde a salinização do solo é
maior, o que lhes permite subsistir em áreas onde o solo é fortemente salino durante o verão;



Espécies halófitas vivazes, arbustivas ou com rizomatosas que permanecem todo o ano
metabolicamente activas e, por isso, estão restritas a espécies com capacidade de suportar a
salinidade dos solos. As espécies vivazes que não são capazes de suportar a salinidade
poderão iniciar a colonização destes terrenos, mas morrem no início do verão.

Por este conjunto de razões, amplas áreas do sapal Leste estão ocupadas por uma vegetação que
mistura:


Plantas anuais (terófitos) não halófitas;



Plantas vivazes (de ciclo de vida extenso) halófitas ou halotolerantes, usualmente arbustivas ou
rizomatosas como os Juncus.

As espécies halófitas ou halotolerantes mais frequentes são Juncus maritimus e Juncus acutus, mas
outras espécies podem também ser encontradas, como Salsola vermiculata ou Atriplex halimus. Em
2006, Caraça et al designaram estas áreas onde a vegetação halófita vivaz se mistura com vegetação
não halófita anual com o nome: “1420 – Potencial”.

Figura 96 - Sapal Leste. Vista de uma área com dominância de vegetação nitrófila e mas que alberga plantas
halótitas ou halotolerantes, como sejam Juncus acutus (em primeiro plano) e Juncus maritimus (ao longe).
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Lagos e charcos distróficos naturais - 3160

No sector nordeste da propriedade, entre os terrenos calcários e os terrenos de aluvião, existe uma
pequena exsurgência que forma charco de água doce, com apenas algumas dezenas de metros de
comprimento.
Do ponto de vista estrutural este charco enquadra-se no habitat 3160 - Lagos e charcos distróficos
naturais. No entanto, do ponto de vista florístico apresenta-se extremamente depauperado, tendo sido
apenas possível identificar Typha dominguensis (Tabúa) e Lythrum junceum, entre o elenco de plantas
palustres que poderiam ocorrer no local.
Embora pouco relevante do ponto de vista botânico, este charco alberga duas espécies de anfíbios:
Pelophylax perezi (rã-verde) e Pleurodeles waltl (Salamântiga). Os anfíbios são um grupo escasso na
Quinta da Rocha, devido à escassez de corpos de água doce, pelo que este habitat ganha relevo.
Salinas (habitat 1510 - Estepes salgadas mediterrânicas - Limonietalia)

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 foi publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115A/2008, de 21 de Julho, fazendo por isso parte do nosso ordenamento jurídico. A ficha de caracterização
do habitat 1510 - Estepes salgadas mediterrânicas – Limonietalia constante do Plano Sectorial indica
expressamente como caracteres distintivos, de diagnose, os seguintes:
“Vegetação mediterrânica, halófila, não nitrófila, de plantas anuais suculentas de sapais
secos e salinas, onde se verifica uma forte ascensão de sais por capilaridade e, por vezes, a
formação de crostas salinas”.
Indica ainda que as áreas de salinas devem ser classificadas neste habitat.
No Sapal Oeste existe uma pequena área de salinas, onde pontualmente ocorrem plantas anuais, como
Cotula coronopifolia, que se ajustam a esta descrição. Ainda que tecnicamente esta opção seja discutível,
ela foi integrada no Plano Sectorial da Rede Natura 2000, portanto na legislação enquadrante da Rede
Natura. Assim, por motivos de definição legal, as áreas de salina da Quinta da Rocha foram classificadas
no habitat 1510.
Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa - 1140
Habitat sem grande relevo botânico constitui, no entanto, um dos habitats mais importantes para a
conservação da avifauna, particularmente de limícolas (Charadrii), mas também garças (Ardeídeos) e
flamingos, entre outras, que o utilizam como habitat de alimentação.
No interior da Quinta da Rocha, ocorre exclusivamente numa pequena lagoa junto ao limite Sul do Sapal
Oeste. Na área de estudo, ocorre ainda na área de sapal adjacente à Quinta da Rocha, a sul do Sapal
Oeste, fora dos limites da propriedade.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

184

Matos halonitrófilos ( Pegano - Salsoletea ) - 1430

Habitat caracterizado no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 como “vegetação halonitrófila de margens
e/ou orlas de sapais, salinas, arribas e promontórios marítimos”, na Quinta da Rocha ocorre em dois tipos
de situação fisiográficas: nas arribas e zonas fortemente declivosas do limite Sul da propriedade e em
alguns locais do topo dos taludes no sapal Oeste.
Ocorre ainda noutros locais de cota mais elevada, onde é difícil de cartografar, porque ocorre em
manchas de muito pequena dimensão e porque, por vezes, é difícil de separar do habitat 1420pt6 - Sapal
alto de Limoniastrum monopetalum (um subtipo do habitat 1420 - Matos halófilos mediterrânicos e
termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) ).
Salsola vermiculata, Atriplex halimus e Frankenia laevis são plantas caracterizadoras deste habitat,
frequentes na Quinta da Rocha. Verifica-se ainda a intrusão de plantas nitrófilas, como é o caso de
Calendula arvensis ou Oxalis-pes-caprea, entre muitas outras, como é característico deste habitat.

HABITATS LOCALIZADOS NA ÁREA DE PROJETO
Matos termomediterrânicos pré-desérticos – 5330

Numa abordagem rigorosa, o habitat Matos termomediterrânicos pré-desérticos – 5330 apenas está
representado na Quinta da Rocha pelo subtipo Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos
5330pt5, que no local se concretiza pela presença da associação Asparago albi-Rhamnetum oleoides.
Trata-se de um tipo de vegetação calcícola, que na Quinta da Rocha se traduz na presença de um
conjunto de espécies características desta associação ou de sintaxa de ordem superior, designadamente:
Pistacia lentiscus, Olea europaea var. sylvestris, Quercus cocciferae, Chamaerops humilis, Rhamnus
lycioides subsp oleoides, Smilax aspera, Phlomis purpurea, Jasminum fruticans, Lonicera implexa,
Daphne gnidium, Rubia peregrina var. longifolia, Asparagus aphyllus, Asparagus albus e Urginea
maritima.
Ocorre também na Quinta da Rocha um segundo tipo de matos não halófitos, o esteval Phlomido
purpureo-Cistetum albidi, aparentemente subserial da associação Asparago albi-Rhamnetum oleoides,
embora Caraça et al (2006) sugira uma ligeira diferença edáfica. Eventualmente por considerar que no
local poderá comportar-se como subserial, Caraça et al (2006) não separam cartograficamente as duas
associações, integrando-as, ambas, no polígono do habitat 5530. Acresce que estas duas associações
ocorrem em mosaico, sendo difícil definir com rigor os seus limites. Este procedimento justifica-se numa
interpretação mais alargada do habitat 5530 e na perspectiva da Phlomido purpureo-Cistetum albidi
evoluir para a Asparago albi-Rhamnetum oleoides. Esta opção técnica tem ainda a vantagem de integrar
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a maior parte da área de ocorrência de Thymus camphoratus numa área de habitat classificado. Por este
conjunto de razões este critério foi seguido no presente estudo.
Mesmo na presença das espécies características do habitat 5330pt5, o estado de evolução apresenta
grande variabilidade na Quinta da Rocha, havendo áreas onde a vegetação arbustiva é densa, como a
mancha do extremo sul da propriedade, enquanto noutras a vegetação arbustiva é muito esparsa e a
vegetação herbácea e os caméfitos são mais abundantes, como é o caso das manchas do extremo norte
da propriedade.
Por último, ressalva-se que Repas & Cardoso (2015) classificam uma estreita mancha de vegetação
como integrando o habitat 5330. Na opinião da equipa que realizou o presente estudo, esta mancha é
apenas de uma sebe arbustiva de um campo agrícola, embora integre espécies características do habitat
Matos termomediterrânicos pré-desérticos. Tal como noutras situações, esta diferença resulta de
pequenas diferenças dos critérios de classificação usados por diferentes equipas e não de alterações da
vegetação, entre 2015 e 2017.
Em resumo, em 2017, não foram identificadas alterações sensíveis nas áreas ocupadas pelo habitat
5330, quando comparadas com as áreas cartografadas em 2006 e 2015.

Figura 97 - Mancha linear de vegetação arbustiva, interpretada por Repas & Cardoso (2015) como uma
mancha do habitat 5330 e interpretada neste estudo como sendo uma sebe arbustiva de um campo agrícola,
sem correspondência com nenhum habitat classificado.
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Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea - 6220*
Caraça et al (2006) já assinalavam a presença deste habitat no extremo sul da propriedade, tendo sido
possível verificar que se mantem, embora com forte acréscimo de plantas arbustivas, o que aliás tinha já
sido assinalado por aqueles autores.
Já em 2006 esta vegetação era um exemplo pouco característico do habitat 6220, habitat que é mais
frequentemente caracterizado por “comunidades herbáceas dominadas por gramíneas anuais e/ou
perenes submetidas a uma pressão variável de pastoreio”, tal como é referido no Plano Sectorial,
ocupando tipicamente amplas extensões. No caso da Quinta da Rocha, o habitat 6220 está representado
por uma pequena mancha com menos de meio hectare, localizada numa zona com elevada inclinação e,
ao que sabemos, nunca foi sujeito a pastoreio.
As espécies caracterizadoras deste habitat, presentes no local incluem as gramíneas Hyparrhenia hirta,
Dactylis glomerata e Brachypodium distachyon. Ocorrem também hemicriptófitos como sejam Tuberaria
lignosa e Andryala integrifolia; Psoralea betuminosa e um pequeno caméfito: Phagnalon saxatile, entre
outras plantas.
Verifica-se ainda a presença de flora herbácea nitrófilas e subnitrófilas da classe Stellarietea mediae,
como sejam Chenopodium album, Carlina corymbosa, Galactites tomentosa, Cynara humilis, Scolymus
hispanicus, Echium plantagineum e Piptatherum miliaceum, entre outras. A sua presença, eventualmente,
poderá ser favorecida pela proximidade de uma área de estacionamento e pelo consequente depósito de
lixos e detritos.
A estrutura actual da vegetação, quando comparada com os dados de 2006, mostra um forte aumento do
substracto arbustivo, mantendo-se o habitat 6220 em manchas fragmentadas, por vezes apenas nos
locais mais inclinados (Figura 98).
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Figura 98 - Evolução da área ocupada pelo habitat 6220 entre 2006 e 2015, podendo verificar-se a expansão
das áreas de matos.
Fonte: GoogleEarth.

Em resumo, este habitat encontra-se em fase de desaparecimento devido à evolução natural da
vegetação, que está a evoluir para comunidades de matos, provavelmente para o habitat 5330.
Ponderando as alterações ocorridas em 11 anos (desde 2006), julga-se que desaparecerá
completamente na próxima década ou, no máximo, ficará restrito às áreas mais inclinadas, onde a
vegetação arbustiva poderá ter mais dificuldade em estabelecer-se, porque o solo é incipiente.
Embora constitua um habitat classificado e prioritário, o seu valor biológico na Quinta da Rocha é muito
baixo, albergando exclusivamente plantas comuns em Portugal e sem problemas relevantes de
conservação, e não apresentando uma fauna associada importante para a conservação.
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Prados nitrófilos e subnitrófilos
Abrangem a maior parte da área do projeto. Localizam-se nas antigas áreas de pastagem e campos
agrícolas. Apresentam como valor botânico mais relevante o facto de albergarem uma população extensa
de Linaria algarviana.
Pinhais
Existem ainda algumas manchas de pinhal, com pinheiro-manso (Pinus pinea) e pinheiro-bravo (Pinus
pinaster), cujo subcoberto é esparso, e constituído pelas espécies descritas para as zonas de matos.

ESPÉCIES RARAS, AMEAÇADAS OU CONSTANTES DO ANEXO II DA DIRECTIVA HABITATS.
Na Quinta da Rocha ocorrem três espécies de flora constantes do Anexo II da Directiva Habitats,
designadamente Limonium lanceolatum, Thymus camphoratus (Tomilho-do-mar) e Linaria algarviana. No
concelho de Portimão ocorrem também outras espécies raras em Portugal, embora não constem do
anexo II da Directiva Habitats, como por exemplo Lycium intricatum ou Cynomorium coccineum. No
entanto, embora prospetadas, estas espécies não foram encontradas na Quinta da Rocha.
Limonium lanceolatum
Limonium lanceolatum, na Quinta da Rocha, ocorre exclusivamente na vala de drenagem principal do
Sapal Leste. Neste local, distribui-se por três núcleos populacionais: um com 80 a 100 plantas, localizado
junto à comporta de maré, e outros dois núcleos muito reduzidos com um total de plantas inferior a 15, no
seu conjunto, localizados próximo do extremo norte desta vala.
Este número parece não ter significado face à abundância desta planta na ria de Alvor, como pode ser
verificado por comparação com a abundância no sapal com confina a Sul com o sapal Oeste da Quinta
da Rocha (Figura 99).
Os sapais não estão incluídos na área do projeto.
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Figura 99 - Localização dos exemplares de Limonium lanceolatum. Os valores das estimativas dos 3 núcleos
populacionais são apresentados dentro das setas.

Thymus camphoratus (Tomilho-do-mar)
Thymus camphoratus ocorre sobretudo nos matos localizados no extremo sul propriedade. O núcleo
populacional mais extenso da Quinta da Rocha, e o único conhecido até 2017, ocorre nas áreas
correspondentes ao habitat classificado 5330pt5 - Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos
(um subtipo do habitat 5330, embora esta mancha integre também a associação Phlomido purpureoCistetum albidi, como referido).
Salienta-se que durante a realização dos trabalhos preliminares a este EIA foi descoberto um novo núcleo
populacional, ao que sabemos, desconhecido até 2017. Trata-se de um pequeno número de plantas,
entre 5 e 10, localizado no extremo do talude no Sapal Leste (Figura 100).
Este núcleo populacional parece estar limitado pela salinidade dos terrenos, uma vez que ocupa
exclusivamente a zona mais elevada do talude que limita o Sapal Leste, num local já afastado da vala (de
água salobra).
As populações de Thymus camphoratus da Quinta da Rocha foram sujeitas a dois estudos que visaram
estimar o seu efectivo populacional. O primeiro, publicado em 2003, avaliou a população em 12.736
exemplares, e foi realizado através de contagens directas das plantas (Gunton, 2003). O segundo estudo
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efectuado em 2015 estimou um número 2,5 vezes superior, de 31.272 plantas (Repas & Cardoso, 2015),
e utilizou abordagem estatística com quadrados amostrais.
Numa abordagem de grande rigor, estes números não podem ser comparados, porque foram obtidos com
metodologias diferentes, cada uma com factores de erro próprios. No entanto, parece muito improvável
que uma diferença tão grande entre estes dois valores resulte exclusivamente de erros inerentes aos
métodos aplicados e não resulte, pelo menos parcialmente, de um aumento real do número de
exemplares.
Acresce que este aumento é consistente com os dados recolhidos neste estudo, designadamente com o
facto da densidade de espécies arbustivas ter aumentado entre 2007 e 2015, na área de ocorrência de
Thymus camphoratus, conforme se demonstra na Figura 101.
De facto, tendo a vegetação arbustiva comprovadamente aumentado entre 2007 e 2015, e tendo-se
tornado mais densa, não existe razão para supor que Thymus camphoratus, sendo um pequeno arbusto,
não tenha também aumentado, seguindo este padrão.
Por outro lado, todos os modelos de sucessão ecológica, e o padrão de evolução da generalidade da
vegetação em Portugal, prevêem a progressiva densificação das comunidades de matos que vão
substituindo a vegetação herbácea. Prevêem também que, numa primeira fase, os caméfitos (como é o
caso de Thymus camphoratus) aumentem intensamente, após o que as espécies arbustivas de maior
porte (nanofanerófitos) ganham vantagem competitiva. Assim, na última fase de evolução dos matos, a
densidade de caméfitos (como é o caso de Thymus camphoratus) diminui, pelo que se prevê a regressão
de Thymus camphoratus e até a sua eventual extinção neste local, no prazo de poucas décadas.
Tipicamente os tomilhos, e também Thymus camphoratus, são espécies heliófilas (que gostam de uma
boa exposição solar) e por isso, com o desenvolvimento dos matos, isto é: com a evolução natural da
vegetação, a adequação do habitat irá diminuir.
Como está patente na ficha do habitat 5330 do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, os tomilhais,
quando constituem habitats classificados, integram o habitat 5330pt7 - Matos baixos calcícolas (um
subtipo do habitat 5330). Este subtipo do habitat 5330 não existe na Quinta da Rocha, mas o texto a ele
relativo pode aplicar-se à generalidade dos tomilhais. Neste âmbito, o Plano Sectorial indica como
ameaça para os tomilhais o seguinte (transcreve-se): “Progressão sucessional: é provável que os
matagais de carrasco (subtipo 5330pt5) tendam a predominar e a excluir dos biótopos em causa a
vegetação camefítica.”.
Em conclusão, pode afirmar-se:
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Todos os dados existentes indicam que as populações de Thymus camphoratus da Quinta da
Rocha estão a aumentar e, embora com algumas reservas metodológicas, a comparação entre
os dados de 2003 com 2015 indicam um forte aumento;



Este aumento de Thymus camphoratus corresponde à evolução natural da vegetação, tal como
ela é prevista por todos os modelos fitossociológicos que podem ser aplicados a este local;



Os modelos de evolução da vegetação prevêem também que, no prazo de décadas, a evolução
natural da vegetação irá determinar uma forte redução de Thymus camphoratus, apenas por
causas naturais.

Figura 100 - Núcleo populacional de Thymus camphoratus na Quinta da Rocha descoberto em 2017. As setas
indicam alguns exemplares.

Figura 101 - Localização dos núcleos populacionais de Thymus camphoratus. O valor inscrito na seta
corresponde à estimativa do efectivo populacional do núcleo descoberto em 2017.
Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

192

Assim, pode afirmar-se que a conservação de Thymus camphoratus na Quinta da Rocha depende de três
factores:


Da manutenção das actuais zonas de matos, não se realizando cortes rasos, intervenção que
não está prevista no projeto e seria contra as normas legais;



Do controlo da evolução dos matos, mantendo a sucessão na fase da comunidade Phlomido
purpureo-Cistetum albidi, e impedindo a evolução para os carrascais (Asparago albi-Rhamnetum
oleoides), para o habitat classificado 5330pt5. Este tipo de intervenção deverá ser ponderada
pelas autoridades administrativas em matéria de conservação da natureza, após ser obtida a
concordância do proprietário;



Da existência de áreas em diversas fases de evolução da sucessão ecológica, por forma a que a
espécie possa sofrer processos naturais de extinção local e recolonização de outros locais,
conforme a estrutura da vegetação.

Linaria algarviana
Linaria algarviana é um táxon que se admite ser endémico no extremo Sul da Península Ibérica,
designadamente do Barlavento Algarvio. É também uma planta protegida pelos anexos II e IV da
Directiva Habitats (ICN, 2005). Aparentemente, não está ameaçada de extinção. De facto, no contexto
internacional não é considerada ameaçada (Least concern) pela União Internacional para a Conservação
da Natureza (International Union for Conservation of Nature – IUCN) (Caldas, 2011) e, sendo um
endemismo lusitano, esta classificação aplica-se também a Portugal.
Linaria algarviana foi recentemente sujeita a dois estudos técnicos de prospecção e de quantificação das
populações, por indicação do ICNF (Fonseca & Neves, 2015; Jesus & Fonseca, 2017). Estes estudos
mostraram que a espécie é abundante pelo menos no Barlavento Algarvio em solos arenosos,
confirmando a avaliação do Professor Barreto Caldas e da IUCN segundo a qual não está ameaçada de
extinção (Caldas, 2011).
Os dados sobre as características do habitat de Linaria algarviana recolhidos nestes dois trabalhos
indicam que esta espécie desaparece com a evolução dos matos, subsistindo apenas em zonas de
clareira. Nestes estudos, o habitat preferencial, onde foram observadas densidades mais elevadas, são
os prados e pastagens, mas pode ocorrer mesmo em meio urbano, desde que o terreno seja arenoso e
não esteja ocupado por matos. Os dados obtidos nestes estudos indicam ainda que o banco de sementes
desta planta pode ser relativamente limitado e de curto período de subsistência, embora não sejam
conclusivos relativamente a este aspecto.
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Figura 102 - População de Linaria algarviana em meio urbano.

As áreas de ocorrência de L. algarviana na Quinta da Rocha são apresentadas na Figura 103 e Erro! A

origem da referência não foi encontrada. Os resultados desta cartografia mostram que a área
de ocorrência se mantem sensivelmente semelhante aquela que foram cartografadas por Repas e
Cardoso (2015). Verificou-se ainda que alguns pequenos núcleos populacionais desapareceram e outros
novos núcleos apareceram, como é próprio da dinâmica metapopulacional. Em alguns locais, em áreas
relativamente pequenas, as densidades baixaram ou desapareceram, enquanto que noutros as
densidades de L. algarviana aumentaram ou apareceram novos núcleos.

Figura 103 - Distribuição e abundância de Linaria algarviana em 2015
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Figura 104- Distribuição e abundância de Linaria algarviana em 2018. Núcleo 1 – Relativamente denso, com
pouco mais de uma centena de exemplares; Núcleo 2 – Muito esparso, com pouco exemplares muito
espalhados; Núcleo 3 – Denso, embora com uma área pequena, alberga algumas dezenas de exemplares;
Seta Branca (4) – Núcleo com poucas dezenas de exemplares que poderá ter regredido na sequência o
crescimento dos matos.

Do ponto de vista das densidades, a situação em 2018 era muito semelhante à situação em 2015, sendo
que nos polígonos assinalados como de maior densidade por Repas e Cardoso (2015) ocorriam, em
2018, as densidades mais elevadas (mais de 250, por vezes várias centenas).
Nos polígonos assinalados como 100 a 230 por Repas e Cardoso (2015) ocorriam dezenas de
exemplares e nos polígonos assinalados como 10-25 ou 25 -100 ocorriam pelo menos vários exemplares
junto uns aos outros (a distâncias inferiores a 10 m).
Nos polígonos descritos como “distribuição em 2013” e 1-10, verificou-se que a presença era muito
esparsa ocorrendo plantas isoladas distanciadas vários metros.
Ainda que este trabalho não tenha como objetivo a determinação do ótimo ecológico da espécie, os
dados do terreno confirmam trabalhos anteriores, segundo os quais a densidade de L. algarviana
aumenta com a percentagem de areias nos solos, sendo mais abundante em solos arenosos, e muito
mais escassa ou ausente em solos com maiores percentagens de argilas.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

195

A situação das populações de Linaria algarviana da Quinta da Rocha foi, porém, avaliada em 2015 por
Repas & Cardoso (2015). Estes autores estudaram 68 núcleos populacionais e contabilizaram um efetivo
populacional de 2580 plantas. Apresentaram ainda uma estimativa de 85307 indivíduos (p=85307±1954;
intervalo de confiança 95%) para os núcleos populacionais maiores, mas não indicam a variância
amostral, o que inviabiliza a confirmação da adequação deste método, tornando-o não utilizável. O estudo
de Repas & Cardoso (2015) refere ainda dados da associação A Rocha que apontam uma população
entre 1000 e 10000 exemplares, tendo o trabalho de campo sido realizado entre 1988 e 2005.
No que respeita ao habitat, importa salientar que a bibliografia da especialidade indica, sem

margens para dúvidas, que os limites do habitat são estritos, sendo constituído por:


Areias e solos arenosos, desaparecendo com a presença de argilas;



Não ocorre em áreas fortemente nitrificadas, eventualmente devido a competição com espécies
nitrófilas de crescimento mais rápido;



Não ocorre em areia dunares, mas coloniza as areias peliculares depositadas no topo das
arribas costeiras;



É muito escassa em campos agricultados. A sua escassez neste habitat tem duas explicações
plausíveis e não mutuamente exclusivas:
o

As sementes de L. algarviana podem ter uma capacidade de dormência relativamente
reduzida, ao contrário de outras espécies do género Linaria (e.g.: Nadeau & King, 1991). A
capacidade de dormência é indispensável às plantas infestantes de campos agrícolas,
porque os terrenos são regularmente revolvidos, intervenção que transporta as sementes
para camadas mais profundas do solo (10 a 20 cm), onde as sementes que germinam
geram plantas inviáveis;

o

L. algarviana pode desaparecer devido ao uso regular de herbicidas agrícolas, à
semelhança do que ocorre atualmente com L. ricardoi, um endemismo do concelho de
Beja;

Adapta-se a áreas florestais e matos, onde é menos densa e ocorre preferencialmente em zonas menos
densas.
As pequenas alterações da distribuição detetadas entre 2015 e 2018 não têm significado biológico quanto
à avaliação de uma tendência populacional, uma vez que é conhecido que as populações naturais de
animais e de plantas têm flutuações naturais (estocásticas), desaparecendo e recolonizando
regularmente áreas de habitat adequado, mesmo na ausência da intervenção humana, fenómeno que é
conhecido, pelo menos desde 1969 Levins (1969).
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Neste contexto, parece provável que as a distribuição da espécie esteja de acordo com a disponibilidade
de solos, sendo atualmente pouco limitada pela ação humana,
Porém, chama-se a atenção para o facto de se ter verificado uma diminuição na área onde ocorreu
adensamento natural de matos (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). O
adensamento natural de matos poderá constituir um risco para a conservação da espécie num futuro
próximo.

Figura 105 - Carta extraída do estudo de Repas & Cardoso (2015) referente à distribuição de Linaria
algarviana.

Como resumo pode salientar-se o seguinte:


No que respeita à flora constante do anexo II da Directiva Habitats, existem 3 plantas:

Thymus camphoratus, Limonium lanceolatum e Linaria algarviana.


Thymus camphoratus mantem a sua área de ocorrência citada em 2006 e em 2015, ainda

que como foi referido, o habitat do maior núcleo populacional esteja ameaçado a prazo, devido à
evolução natural da vegetação.


O efectivo populacional de Limonium lanceolatum é muito reduzido e situa-se em torno dos

100 exemplares, localizados na vala principal do sistema de drenagem do Sapal Leste. Este
número tem pouco relevo face à abundância desta espécie na Ria de Alvor.
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A persistência das populações de Linaria algarviana foi confirmada.

5.9.2 Fauna
5.9.2.1 Introdução
A fauna da ria de Alvor está bem caracterizada na literatura da especialidade, quer em publicações
científicas, quer em relatórios técnicos elaborados pela Associação A ROCHA - Portugal. Os valores
faunísticos da ria de Alvor concentram-se, na sua maioria, nas zonas húmidas, salientando-se a avifauna
e a fauna aquática estuarina. O valor da fauna em ecossistemas permanentemente emersos, não
aquáticos, é menor, embora existam alguns elementos relevantes.

5.9.2.2 Metodologia
Os dados apresentados foram obtidos na bibliografia, em informações pessoais anteriores a este EIA, e
em trabalho de campo. Foram efetuadas várias visitas ao local entre 2017 e 2018
Durante estas visitas procurou-se efectuar o inventário da fauna de vertebrados. As técnicas de
inventariação de campo variaram consoante as características ecológicas dos diferentes grupos. A
avifauna foi inventariada por observação directa (contacto visual e auditivo) uma vez que a grande
maioria das aves apresenta actividade diurna.
Quanto aos micromamíferos, procedeu-se à ànálise de material obtido em regurgitações de coruja-dastorres (Tyto alba), recolhidas na Quinta da Rocha (Figura 106). Trata-se de uma técnica muito utilizada no
inventário de micromamíferos, e considera-se que a distãncia máxima de captura dos animais é de cerca
de 2 km em torno do ponto de colheita (Taberlet, 1986).
Os morcegos foram inventariados com um detetor de ultrassons de marca Peterson e as vocalizações
foram gravadas em gravador próprio. Efectuaram-se dois pontos de amostragem com uma duração de 30
minutos, junto ao sepal Oeste e numa zona central da Quinta da Rocha, no final da primavera de 2018. A
amostragem foi realizada em condições meteorológicas favoráveis à atividade dos morcegos, isto é, sem
chuva, sem nevoeiro, e com vento muito fraco, dado que estes parâmetros interferem com a atividade dos
morcegos (Russo & Jones, 2003). O período de amostragem decorreu após o pôr-do-Sol. Foram ainda
prospectados os edifícios a recontruir foram prospectados vestígios de morcegos, visando esclarecer a
sua utilização como abrigo.
Em relação aos mamíferos de médio porte, procedeu-se à prospecção de vestígios no terreno,
nomeadamente: pegadas, trilhos, fossadas, restos alimentares e excrementos, uma vez que a
generalidade apresenta hábitos nocturnos ou crepusculares, sendo difícil a sua observação directa.
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No que se refere a répteis e anfíbios, vertebrados que apresentam actividade diurna ou nocturna, optouse pela observação directa.
A bibliografia constituiu uma importante fonte de dados para caracterizar as zoocenoses da área de
estudo.

Figura 106 - Local de colheita de regurgitações de coruja-das-torres (Tyto alba) e banda de 2 km em torno do
ponto de colheita.

5.9.2.3 Resultados
Herpetofauna
A herpetofauna da área de estudo parece ser pobre e pouco densa, facto que é atribuível a um relativo
isolamento geográfico da península onde a Quinta da Rocha se localiza. Gardiner (1994), reunindo
observações de vários anos, apresentou uma lista muito completa da fauna de répteis e anfíbios da
Quinta da Rocha (Quadro 52 - Elenco de répteis e anfíbios da Quinta da Rocha). O inventário de
campo realizado no âmbito deste EIA ou de estudos recentes não permitiu verificar a subsistência de
várias das espécies anteriormente citadas.
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De facto, entre os anfíbios, não foi possível verificar a subsistência do Sapo-corredor (Epidalea calamita)
e entre os répteis não foi possível verificar a presença de 5 espécies: camaleão-comum, cobra-bordalesa,
cobra-de-água-de-colar, cobra-de-escada e cágado-mediterrânico.
Estes resultados levantam alguma preocupação relativamente à subsistência da fauna de répteis e
anfíbios da Quinta da Rocha, porque a ausência de confirmação pode significar que as populações da
Quinta da Rocha se extinguiram. Note-se, no entanto, que também a mesmo na listagem apresentada de
Gardiner (1994) não assinala a presença de vários anfíbios que são comuns no barlavento Algarvio,
designadamente:
Caudata


Salamandra-comum (Salamandra salamandra);



Tritão-verde (Triturus pygmaeus);



Tritão-de-ventre.laranja (Lissotriton boscai);

Anura


Sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes);



Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii);



Sapinho-de-verrugas-verdes (Pelodytes punctatus).

E também a Lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus).
A Península do Alvor, pelo seu carácter de península apresenta algum isolamento relativamente a outras
áreas de habitat favorável existentes na região. Acresce a presença de áreas urbanas (sobretudo
Mexilhoeira Grande e Figueira), de rodovias (salientando-se a EN – 125) e da ferrovia (Figura 107)
localizadas no istmo, o que poderá aumentar o seu isolamento. O isolamento populacional pode levar à
extinção estocástica das populações a ele sujeitas, porque impede a imigração, um aspeto essencial para
a estabilização das populações em períodos de déficit populacional. Eventualmente, este facto poderá ser
uma razão para várias espécies frequentes na região não terem sido encontradas na Quinta da Rocha e
para não ter sido verificada a subsistência de várias espécies citadas por Gardiner (1994).
Do elenco de espécies que ocorrem na Quinta da Rocha, salienta-se a presença de duas espécies com
estatuto de conservação desfavorável:
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 Salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl) – Observada num pequeno charco natural
de água doce, localizado junto ao sapal Leste. O seu estatuto de conservação é considerado
como “quase ameaçado” pela UICN (Beja, 2009), embora o seu estatuto em Portugal seja o de
“pouco preocupante”;
 Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) – Espécie com estatuto de “quase ameaçado”
em Portugal (Cabral, 2005), ocorre em pequenas áreas encharcadas junto ao sapal Leste.
A Osga-turca (Hemidactylus turcicus) é uma espécie que apresenta estatuto de ameaça de “Vulnerável”
em Portugal (ICN, 2005). De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Repteis de Portugal (Loureiro et al.,
2008), a sua presença está confirmada na região de Alvor. Ainda de acordo com os mesmos autores, ela
é mais comum no Sotavento Algarvio do que no Barlavento. No entanto, não tendo sido citada por
Gardiner (1994) para a Quinta da Rocha, nem tendo sido detetada durante o trabalho de campo efetuado
para este estudo deve presumir-se a sua ausência.

Figura 107 – Península da Rocha e estruturas que promovem o seu isolamento.
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Quadro 52 - Elenco de répteis e anfíbios da Quinta da Rocha
Habitat preferênciais

Presença verificada
em 2017/2018

Fortemente aquático em fase adulta

Sim

Sapo-comum
(Bufo bufo spinosus)

Terrestre, após a metamorfose

Sim

Sapo-corredor
(Epidalea calamita)

Terrestre, após a metamorfose

Não

Rã-verde
(Rana perezi)

Fortemente aquático em fase adulta

Sim

Rela-meridional
(Hyla meridionalis)

Largamente arborícola, após a metamorfose

Sim

Fortemente aquático em fase adulta

Sim

Matos e áreas florestais

Sim

Camaleão-comum
(Chamaeleo chamaeleon)

Matos e áreas florestais

Não

Osga-moura
(Tarentola mauritanica)

Edifícios e afloramentos rochosos

Sim

Cobra-cega
(Blanus cinereus)

Aparentemente ubiquiste, hábitos fossoriais

Sim

Fura-pastos
(Chalcides striatus)

Prados

Sim

Sardão
(Timon lepidus),

Ubiquista

Sim

Cobra-bordalesa
(Coronella girondica)

Desconhecido

Não

Cobra-de-água-viperina
(Natrix maura)

Aquático

Sim

Cobra-de-água-de-colar
(Natrix natrix astreptophora)

Aquático, de maior tendência terrestre em
adulto

Não

Cobra-de-ferradura
(Coluber hippocrepis)

Ubiquista

Sim

Cobra-rateira
(Malpolon monspessulanus)

Ubiquista

Sim

Cobra-de-escada

Ubiquista

Não

Espécie
Anfíbios
Salamandra-de-costelas-salientes
(Pleurodeles waltl)

Rã-de-focinho-pontiagudo
(Discoglossus galganoi)
Répteis
Lagartixa-do-mato
(Psammodromus algirus)
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Espécie

Habitat preferênciais

Presença verificada
em 2017/2018

Aquático

Não

(Rhinechis scalaris)
Cágado-mediterrânico
(Mauremys leprosa)

A análise dos habitats preferenciais mostra que várias espécies estão dependentes dos habitats
aquáticos, que no caso, são corpos de água doce. Entre estas espécies, contam-se as duas que
apresentam estatuto de conservação desfavorável, supracitadas.
Os peixes não foram amostrados. No entanto, inesperadamente, durante a prospeção de anfíbios
verificou-se a presença do gambusino (Gambusia holbrooki) no canal de rega, no interior da Quinta da
Rocha.
Avifauna
A área do projeto confina com a ria de Alvor, embora não a abranja nem afecte nenhuma zona húmida.
Na ria de Alvor, como na generalidade das zonas húmidas, a avifauna apresenta uma diversidade e uma
densidade elevadas. A Ria apresenta populações nidificantes de aves aquáticas escassas, algumas
ameaçadas em Portugal. São exemplo disso o caimão (Porphyrio porphyrio), a águia-sapeira (Circus
aeruginosus) ou a Andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons) (Equipa Atlas, 2009, (Rethore, Sem data) e
várias dezenas de casais de Himantopus himantopus (Perna-longa), espécie que embora não estando
ameaçada é escassa no nosso país (população nidificante avaliada em cerca de 1000 casais). É ainda
importante para a conservação de limícolas (Subordem Charadrii), corvos-marinhos (Phalacrocorax
carbo), e flamingos (Phoenicopterus roseus), entre outras aves aquáticas, particularmente durante os
períodos de invernada e passagem migratória. Acresce o valor ornitológico da ria de Alvor facto do
estuário do Arade e a ria de Alvor serem as zonas húmidas mais extensas no Barlavento, o que lhes
confere um valor elevado como local de alimentação e repouso de aves aquáticas, durante o período de
migração.
Os sapais incluídos na Quinta das Rocha apresentam características e valores muito distintos. O sapal
Oeste alberga numerosas aves aquáticas, salientando-se várias espécies de limícolas (subordem
Charadrii), incluindo espécies com estatuto de ameaça em Portugal, flamingo (Phoenicopterus roseus),
patos, sendo abundantes o pato-real (Anas platyrhynchos) e a marrequinha (Anas crecca), garças e
ralídeos, designadamente a galinha-de-água (Gallinulla chloropus) e o frango-de-água (Rallus aquaticus),
e passeriformes associados a zonas húmidas. Esta abundância de aves no sapal Oeste decorre de
apresentar pequenas lagoas de água salobra durante o Inverno.
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No sapal Oeste, a presença de turistas, fotógrafos e observadores de aves, por vezes em grupos
numerosos, é frequente, assim como de outras pessoas que utilizam o caminho dá acesso ás salinas
para acederem à Ria. Ao longo do trabalho de campo verificou-se, por várias vezes, que a aproximação
de turistas, fotógrafos e observadores de aves, relativamente às aves era excessiva e os animais
levantaram voo. Este tipo de situação gera impactes não negligenciáveis, porque constitui um dispêndio
inútil de energia, e pode ser particularmente negativo no período de migração.
No sapal Leste, as lagoas ocupam áreas muito menores e, consequentemente, a densidade e a
diversidade de aves aquáticas é muito menor. Nesse local, apenas são relativamente abundantes a
garça-branca (Egretta garzetta), a narceja (Gallinago gallinago), a perna-vermelha (Tringa totanus) e a
galinha-de-água (Gallinulla chloropus), todas elas espécies sem estatuto de ameaça em Portugal.
No entanto, como foi referido, a área do projeto não inclui zonas húmidas. Por isso, não haverá afetação
direta da ria, nem consequentemente da sua avifauna aquática. De facto, a área do projeto inclui apenas
as áreas da Quinta da Rocha de cota mais elevada, onde a avifauna aquática não ocorre.
O inventário da avifauna da área do projeto consta do Anexo 10, do Volume III – Anexos. Para além das
espécies detetadas na Quinta da Rocha foram integradas no inventário espécies que foram apenas
detetadas em áreas próximas da propriedade, e em habitats semelhantes aos que existem no seu
interior. Inclui, na sua generalidade espécies frequentes em Portugal, associada a campos agrícolas,
prados matos e áreas florestais.
Na área do projeto, entre as espécies associadas a zonas abertas, são abundantes a fuinha-dos-juncos
(Cisticola juncidis), trigueirão (Miliaria calandra), cotovia (Galerida cristata), fringilídeos, designadamente o
chamariz (Serinus serinus), pintassilgo (Carduelis carduelis), verdilhão (Carduelis chloris), poupa (Upupa
epops), abelharuco (Merops apiaster) e espécies comensais ao Homem, designadamente a andorinhados-beirais (Delichon urbicum), a andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica), a andorinha- dáurica
(Cecropis daurica), andorinhão-preto (Apus apus), andorinhão-pálido (Apus pallidus) e pardal-de-telhado
(Passer domesticus). Durante o Inverno, a petinha-dos-prados (Anthus pratensis) é uma das espécies
mais frequentes, ocorrendo também o abibe (Vanellus vanellus).
Em áreas de matos, são frequentes a toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala), melro (Turdus
merula) e a carriça (Troglodytes troglodytes).
Em áreas florestais, são frequentes a o chapim-azul (Cyanistes caeruleus), o chapim-real (Parus major), a
trepadeira-comum (Certhia brachydactyla), Toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia atricapilla)o tentilhão
(Fringilla coelebs), entre outras.
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O número de espécies migradoras é muito elevado, como na generalidade da região algarvia. No Outono
de 2017 foram vistos com frequência a toutinegra-de-bigodes (Sylvia cantillans), chasco-cinzento
(Oenanthe oenanthe), cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra), felosa-musical (Phylloscopus trochilus), papamoscas-cinzento (Muscicapa striata) e papa-moscas-preto (Ficedula hypoleuca), entre outros.Assim, as
ornitocenoses são dominadas por espécies tolerantes à presença humana.
Sendo estas algumas das espécies mais abundantes das comunidades associadas a cada tipo de
vegetação, ocorrem na área de estudo espécies escassas, raras ou mesmo com estatuto de ameaça em
Portugal. O trabalho de campo realizado no âmbito deste EIA permitiu identificar as seguintes:
 Espécies pouco abundantes em Portugal (Equipa Atlas, 2009), sem estatuto de conservação
desfavorável
o

Alvéola-amarela (Motacilla flava) – Espécie pouco abundante no território nacional,
aparentemente restrita às zonas húmidas. Na área do projeto ocorre no limite do sapal Oeste.

o

Pica-pau-malhado-pequeno (Dendrocopus minor) - Espécie pouco abundante no território
nacional, foi detetada na Península da Rocha, mas fora da Quinta da Rocha;

o

Pisco-de-peito-azul (Luscinia svecica) – Espécie invernante no território nacional, neste
período ocorre preferencialmente em zonas húmidas. Foi detetado no limite do sapal Oeste.

 Espécies com estatuto de “quase ameaçado”
o

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) – Foi um observado um par no início da Primavera
no interior da Quinta da Rocha, mas não foi possível obter outros indícios sobre a sua
nidificação. Posteriormente, voltaram a ser observados indivíduos isolados;

o

Corvo (Corvus corax) – Foram avistados dois exemplares no final da Primavera de 2017, nas
proximidades do sapal Leste, em sobrevoo. O atlas das aves nidificantes em Portugal não o
indica como nidificante nesta área, mas apenas mais a Oeste (Equipa Atlas, 2009);

o

Águia-cobreira (Circaetus gallicus) – uma ave avistada na Primavera de 2017,
aparentemente a sua presença é muito irregular. O atlas das aves nidificantes em Portugal não
o indica como nidificante na área adjacente à Quinta da Rocha (Equipa Atlas, 2009);

o

Andorinhão-real (Tachymarptis melba) – Espécie que nidifica nas arribas costeiras da
região, com grande mobilidade, foi avistado em sobrevoo na Quinta da Rocha.

 Espécies com estatuto de ameaça
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o

Águia-sapeira (Circus aeruginosus) – Espécie que nidifica nas zonas húmidas da Ria de
Alvor, ocorre nos sapais da Quinta da Rocha e, raramente, nos prados da área de projeto.
Rethore (Sem data) indica que durante 2017 permaneceram na Ria de Alvor, pelo menos, 4
aves. Esta ave tem estatuto de “vulnerável” em Portugal;

o

Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) – Espécie detetada na Ria de Alvor,
embora fora dos limites da área de estudo. A sua deteção é difícil e preferencialmente auditiva,
pelo que se julga que ocorrerá na Quinta da Rocha, pelo menos em atividades de alimentação,
embora não tenha sido vista dentro dos seus limites. Tem estatuto de “vulnerável” em Portugal;

o

Petinha-ribeirinha (Anthus spinoletta) – Ave invernante no Sul de Portugal, em zonas
húmidas, foi avistada no limite Oeste da Quinta, junto ao sapal. Trata-se de uma espécie cujas
populações nidificantes em Portugal se encontram muito ameaçadas, mas cujas populações
invernantes, como é o caso da Quinta da Rocha, não apresentam estatuto de ameaça. A
mesma situação passa-se com o cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra), cujas populações
nidificantes em Portugal têm estatuto de ameaça, mas as populações migradoras de passagem
não têm;

Várias outras espécies com estatuto de ameaça ocorrem regularmente no sapal Oeste, sendo, todas elas
aves aquáticas. É o caso, por exemplo, do combatente (Calidris pugnax), do maçarico-galego (Numenius
phaeopus), ou da águia-pesqueira (Pandion haliaetus), entre várias outras. No entanto, como foi referido,
esta área não está incluída na área de projeto.
Naturalmente, outras espécies para além daquelas que constam do inventário em anexo poderão ocorrer
devido à elevadíssima mobilidade das aves, estando até registadas na ria de Alvor várias espécies que
não ocorrem usualmente em Portugal. Por exemplo, em 2017 foi avistado junto à Quinta da Rocha a
Felosa-bilistada (Phylloscopus inornatus) (Rethore, Sem data), uma espécie cuja distribuição geográfica
usual se restringe à Ásia, embora o número de registos no nosso país tenha crescido.
Da análise do elenco específico da avifauna da Quinta da Rocha, podem inferir-se alguns aspectos
importantes para a caracterização das comunidades orníticas:


A maior parte das espécies apresenta baixa sensibilidade à perturbação, notando-se a escassez de
Accipitriformes, grupo mais sensível à perturbação. Este facto determina uma boa adaptabilidade das
comunidades orníticas a este tipo de impacte;



As comunidades existentes na área do projeto apresentam um valor ornítico baixo, contrastando com
as comunidades existentes nas zonas húmidas adjacentes.
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Mamíferos
Os dados recolhidos indicam que a fauna de mamíferos é relativamente pobre, facto que poderá
refletir o isolamento da Península da Rocha, já explicado no capítulo relativo à herpetofauna.
No que respeita aos micromamíferos, a análise de regurgitações de coruja-das-torres (Tyto alba) só
mostrou a presença de espécies frequentes em Portugal, designadamente: toupeira (Talpa
occidentalis), musaranho-comum (Crossidura russula), rato-das-casas (Mus musculus), ratinho-dashortas (Mus spretus), rato-do-campo (Apodemus sylvaticus) e ratazana-preta (Rattus rattus).
A utilização do detetor de morcegos permitiu identificar apenas dois géneros: Pippistrellus, incluindo
o Morcego-anão (Pippistrellus pippistrellus) e o Morcego-pigmeu (P. pygmaeus) e Eptesicus, não
tendo sido possível identificar a espécie. As duas espécies do género Pippistrellus, são abundantes
em Portugal. No género Eptesicus, o morcego-hortelão-escuro (E. serotinus) é também abundante. A
outra espécie do género, o morcego-hortelão-escuro (E. isabellinus) foi descrita para a ciência
recentemente, não se conhecendo a sua abundância (Rainho, 2013). Nenhuma destas espécies tem
estatuto de ameaça em Portugal.
No entanto, considera-se possível, a ocorrência de espécies com estatuto de ameaça, pelo menos
irregularmente. Neste âmbito, salienta-se que um importante abrigo para morcegos cavernícolas, a
gruta de Ibn Ammar, localiza-se a cerca de 10 km a Leste. Este abrigo é importante para a
conservação do morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e do morcego-de-ferradurapequeno (Rhinolophus hipposideros).
A prospeção dos edifícios a reconstruir não revelou indícios da presença de abrigos de morcegos.
A prospeção de vestígios no terreno permitiu identificar algumas espécies de mamíferos de médio
porte, designadamente: o ouriço-cacheiro (Erinaceus europeus), a raposa (Vulpes vulpes), o sacarabos (Herpestes ichneumon), a lontra (Lutra lutra) e o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). Tratase de espécies abundantes em Portugal e apenas o coelho tem estatuto de conservação
desfavorável, de “quase ameaçado”, estatuto atribuído devido à recente regressão intensa, resultado
de doenças infeciosas. A lontra foi detetada no extremo Sul da península da Rocha e as restantes
espécies no interior da propriedade.
De facto, embora a região de Portimão albergue algumas espécies de mamíferos com estatuto de
conservação desfavorável, elas não ocorrem certamente na área do projeto, pelos seguintes
motivos:
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A presença do gato-bravo (Felis silvestris) é conhecida na região, mas apenas a várias
dezenas de quilómetros para norte, no norte do Barrocal e na Serra Algarvia (Fernandes,
2007).



A presença de toirão (Mustela putorius) é conhecida na região. Porém, o toirão encontra-se
usualmente ligado a linhas de água bem conservadas ou a mosaicos agrícolas e florestais
(ICN, 2005). Neste contexto, a sua presença na área de estudo é muito improvável. Trata-se
de uma espécie com estatuto de “Insuficientemente conhecido”, admitindo-se que possa
apresentar estatuto de ameaça.

5.10 PAISAGEM
5.10.1 Considerações gerais
O conceito de “paisagem” é um dos mais holísticos que se conhecem na nossa literatura científica.
Efetivamente, este conceito tem sido objeto de uma evolução temporal e, como tal, não apresenta uma
definição única. No presente estudo considera-se a paisagem como a “(…) parte do território, tal como é
apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e ou
humanos” (Convenção Europeia da Paisagem transposta para a legislação nacional, pelo Decreto n.º
4/2005, de 14 de fevereiro).
No presente capítulo é feita uma análise da paisagem na qual se insere o projecto de Turismo em Espaço
Rural da Quinta da Rocha.
A determinação da área de estudo da paisagem baseou-se numa avaliação prévia das características
gerais da paisagem (relevo, ocupação do solo e presença de aglomerados ou áreas edificadas),
considerando também a tipologia do projecto em estudo. Assim, considerou-se uma área envolvente à
Quinta da Rocha, onde se insere o empreendimento de TER em estudo, numa distância de 2 km,
abrangendo uma área de cerca de 27 km2.
A análise da componente “paisagem” implica o conhecimento de duas ordens de fatores:
 Fatores intrínsecos da paisagem, de âmbito biofísico e que são independentes da ação do
homem, como sejam, entre outros, o relevo, a geologia e os solos;
 Fatores extrínsecos, de carácter sócio-cultural, que correspondem à ação do homem no meio
biofísico, ao longo dos tempos, e que é habitual sintetizarem nas tipologias de ocupação do
território.
Das interações que se estabelecem entre estas duas componentes, resultam assim diversos padrões de
ocupação do território, ou seja, diferentes paisagens.
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A análise detalhada do projeto e a sua confrontação com a caracterização paisagística permitirá
identificar potenciais incompatibilidades visuais ou alterações significativas na paisagem, decorrentes das
intervenções propostas.

5.10.2 Metodologia
No presente estudo desenvolve-se uma descrição e análise sucinta da paisagem na qual se insere o
empreendimento TER da Quinta da Rocha, com vista a determinar a sua maior ou menor Sensibilidade
Visual.
A Sensibilidade Visual indica o grau de suscetibilidade da paisagem face a uma determinada ação de
carácter depreciativo, sendo definida através da combinação de dois indicadores, nomeadamente a
Qualidade Visual e a Fragilidade Visual.
Como ponto de partida é feita uma caracterização global da Paisagem a qual permite definir SubUnidades de Paisagem (SUP) para a área de estudo, com base na identificação das características
homogéneas que as caracterizam.
É então estabelecida uma classificação da Paisagem pelo método da Análise Visual, que assenta na
avaliação quantitativa da qualidade e capacidade de absorção visuais, de forma a determinar a
sensibilidade paisagística a potenciais alterações.
O fluxograma seguinte procura ilustrar a metodologia a utilizar na análise do descritor paisagem,
evidenciando-se, na fase de caracterização da situação de referência, a análise de visibilidade da
paisagem e a sua caracterização global, que numa análise cruzada permitem determinar a Sensibilidade
Visual da Paisagem.

CARACTERIZAÇÃO
VISUAL DO PROJECTO

ANÁLISE DE
VISIBILIDADES DA
PAISAGEM

CARACTERIZAÇÃO GLOBAL
DA PAISAGEM
SUB-UNIDADES DE
PAISAGEM

ABSORÇÃO VISUAL

IMPACTES POTENCIAIS
NA PAISAGEM

QUALIDADE VISUAL

SENSIBILIDADE VISUAL
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IMPACTES PAISAGÍSTICOS

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
DE IMPACTES NEGATIVOS

Figura 108 - Metodologia de análise da componente da Paisagem.

5.10.3 Enquadramento nas unidades de paisagem à escala nacional
De acordo com o estudo desenvolvido pelo Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico da
Universidade de Évora para o território continental (Abreu, 2007), a área em estudo insere-se no Grupo
de Unidades de Paisagem V – Algarve, o qual se divide em seis Unidades de Paisagem (UP). A área em
estudo insere-se na Unidade de Paisagem 124 – Barlavento Algarvio.

Figura 109 - Enquadramento da área em estudo nos Grupos e Unidades de Paisagem de Portugal Continental
(Fonte: Abreu, 2007).

No Grupo V das unidades de paisagem – Algarve – distinguem-se duas faixas de características bem
distintas, que se desenvolvem sensivelmente paralelas à linha de costa, nomeadamente o Barrocal e o

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

210

Litoral. O Barrocal encaixa-se entre a serra algarvia e o litoral apresentando um substrato calcário e um
relevo ondulado de baixa altitude. O Litoral, mais ou menos urbanizado, apresenta um relevo plano.
O Grupo de UP - Algarve, corresponde a uma paisagem tipicamente mediterrânea, resultado do clima, da
geologia e da presença do homem. Em particular no Barrocal, esta conjugação de factores encontra-se
expressa nos extensos pomares de sequeiro e nas hortas e pomares de citrinos associados aos
principais aglomerados, onde a água para rega era conduzida desde os tanques através de canais e
aquedutos. A zona costeira apresenta características bem distintas, tendo sido alvo de interesse turístico
significativo, num contexto de significativa riqueza biológica e elevado interesse paisagístico (Abreu et al.,
2007).
A Unidade de Paisagem 124 – Barlavento Algarvio, apresenta uma forte relação com o oceano. A linha
de costa é caracterizada por arribas de natureza sedimentar, pontualmente interrompidas por sistemas
arenosos relativamente importantes. O conjunto de escolhos e ilhotas entre Portimão e Lagos conferem
um carácter específico à paisagem costeira a que corresponde uma imagem turística muito particular.
De destacar a presença de zonas húmidas costeiras de génese e fisionomia diversa, como é exemplo o
paul de Budens, o estuário da ribeira de Bensafrim (Lagos) e a Ria de Alvor, o meio húmido mais
importante de todo o Barlavento Algarvio.
Junto à costa surgem grandes e desordenados centros turísticos, em particular no sector oriental desta
unidade. A ocupação turística é menos densa que no Algarve central, apesar de, junto ao litoral, a
ocupação ser quase total. A praia da Rocha e a área de Lagos são exemplos dessa urbanização densa
com fins quase exclusivamente turísticos (Abreu et al., 2007).

5.10.4 Caracterização geral da área de influência do projeto
A área em estudo localiza-se no Barlavento Algarvio, na zona de confluência da ribeira de Odiáxere e do
rio Alvor (alimentado pelas ribeiras do Farelo e da Torre), onde se forma a Ria de Alvor. Esta é uma área
húmida de relevância nacional e internacional, encontrando-se classificada como Sítio RAMSAR e Sítio
Rede Natura 2000. Integra ainda uma zona de cordão dunar onde se localizam as Praias dos Três Irmãos
e do Alvor, assim como a Barra de Alvor.
Em termos hipsométricos a área em estudo desenvolve-se entre os 0 e os 66 metros, encontrando-se a
área de projecto entre os 0 e os 29 metros. As principais elevações encontram-se a poente, onde se
atinge a cota máxima, e a norte, em Mexilhoeira Grande, onde se atingem os 58 metros (Figura 110).
A Quinta da Rocha é atravessada sensivelmente a meio, no sentido N-S, pelo festo que separa as
encostas que drenam para a Ribeira de Odiáxere, a poente, das que drenam para o Rio Alvor, a
nascente.
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Em termos de declives predomina um relevo ondulado suave e muito suave, com encostas de declives
até 12%. São expressivas as áreas planas (0-3%) correspondentes às zonas húmidas que incluem áreas
de sapal e salinas, integradas no complexo estuarino aqui presente. As áreas de declive superior a 25%
são residuais (Figura 111).

Figura 110 - Hipsometria e fisiografia da área de estudo da paisagem.
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Figura 111 - Declives da área de estudo da paisagem.

Em termos de usos do solo, e tendo por base a informação da COS2007 (DGT, 2007), na área em
estudo predominam as áreas agrícolas e agro-florestais que no seu conjunto ocupam cerca de
35% da área total. Destas destaca-se a classe das áreas agrícolas heterogéneas (17,2%).
Os corpos de água são a segunda classe mais representada ocupando cerca de 27% da área em
estudo, correspondendo ao oceano atlântico e as lagoas costeiras.
A terceira classe mais representada é a classe das florestas e meios naturais e semi-naturais com
cerca de 16% da área total. A sub-classe mais expressiva é a das florestas abertas e vegetação
arbustiva e herbácea.
As zonas húmidas e os territórios artificializados ocupam sensivelmente a mesma área, cerca de 3
km2, correspondendo a sensivelmente 11% da área em estudo (Figura 112).
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Figura 112 - Uso e ocupação do solo (COS 2007) na área de estudo da paisagem (DGT, 2007).

5.10.5 Sub-unidades de Paisagem na área em estudo
Complementarmente ao enquadramento nas unidades de paisagem definidas à escala nacional,
desenvolveu-se uma análise da estrutura da paisagem à escala 1/25.000.
Esta análise permitiu diferenciar sub-unidades de paisagem cuja identificação se sustenta na
possibilidade de individualização relativa a uma ou outra característica do território. Foram identificadas
as seguintes Sub-Unidades de Paisagem (SUP):
 SUP1 – Áreas urbanizadas;
 SUP2 – Complexo estuarino da Ria de Alvor;
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 SUP3 – Oceano;
 SUP4 – Cordão dunar;
 SUP5 – Relevos suaves e muito suaves.
SUP 1 – Áreas urbanizadas – Esta SUP inclui os aglomerados urbanos da área em estudo,
nomeadamente Alvor e Montes de Alvor a poente, e Mexilhoeira Grande a norte. Corresponde ao tecido
urbano consolidado, assim como as áreas de expansão, em grande parte turística, para nascente e norte
da vila de Alvor ao longo da estrada M-531-1.

Figura 113 - Vila de Alvor.

SUP 2 – Complexo estuarino da Ria de Alvor – Inclui as áreas que compõem o sistema
lagunar/estuarino da Ria de Alvor, nomeadamente o plano de água correspondente à lagoa, bancos de
areia, áreas de sapal, salinas e algumas áreas agrícolas de menor cota. Caracteriza-se pela sua
amplitude, diversidade e natureza dinâmica associada à influência das marés.

Figura 114 - Vista SW para a Ria de Alvor.
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SUP 3 – Oceano – Esta SUP corresponde ao plano de água do oceano atlântico que se desenvolve a sul
da área de estudo. Caracteriza-se pela sua abertura e amplitudes visuais.
SUP 4 – Cordão dunar – Esta SUP corresponde à faixa arenosa que inclui o sistema dunar e praias,
constituindo o limite visual das SUPs e SUP3. Distingue-se pela linearidade da sua forma e por constituir
uma faixa terrestre entre dois planos de água conferindo-lhe um carácter próprio ao nível das sensações
de amplitude visual e relações de intervisibilidade.
SUP 5 – Relevos suaves e muito suaves – Encostas onde os declives são maioritariamente abaixo dos
12%, com uso predominantemente agrícola, nomeadamente com culturas temporárias de sequeiro ou
regadio, parcelas associadas a alguma edificação dispersa, pastagens, etc. Com menor extensão estão
também presentes áreas de vegetação natural ou semi-natural e campos de golfe.

Figura 115 - Relevo ondulado muito suave na zona central da área em estudo (Quinta da Rocha).
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Figura 116 - Sub-unidades de paisagem na área em estudo, à escala 1/25.000.

5.10.6 Qualidade Visual da Paisagem
A Qualidade Visual de uma paisagem não se restringe a aspetos estéticos, exigindo uma análise mais
completa que considere a harmonia, o equilíbrio, a diversidade, a riqueza patrimonial e a
sustentabilidade. Assim, constituem aspetos fundamentais, para a sua quantificação, a avaliação dos
usos mais adequados a cada território.
Na análise qualitativa da Qualidade Visual, são considerados diversos atributos – biofísicos, antrópicos e
estéticos das Sub-unidades da paisagem definidas, atribuindo-se a cada um deles uma valoração, como
se pode observar no quadro seguinte:
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Quadro 53 - Qualidade Visual da Paisagem (QV) e parâmetros considerados.
SUB-UNIDADES DE PAISAGEM (SUP)
Componentes

Biofísicos

Antrópicos

Estéticos/
Percecionais

Atributos
SUP1

SUP2

SUP3

SUP4

SUP5

Relevo

0

1

0

2

1

Coberto vegetal

0

1

0

1

1

Presença de água

0

2

2

2

0

Uso do solo

1

1

0

1

1

Elementos Históricos

1

0

0

0

1

Valores socioculturais

1

1

2

0

1

Harmonia Funcional

0

2

2

2

1

Diversidade/
Complexidade

1

2

0

1

2

Singularidade

0

2

2

1

0

Intervisibilidade

1

1

2

2

1

Total (∑)

5

13

10

12

9

Classe de QV

2

3

3

3

2

Classificação para cada atributo
2 – Elemento de grande Valorização Visual da UP
1 – Elemento de Valorização Visual da UP
0 – Elemento não interveniente na Qualidade Visual da UP

Classes de Qualidade Visual (Qv)
QV ≥ 10

3 - Elevada

5 ≥ QV >10

2 - Média

QV <5

1 - Baixa
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Figura 117 - Qualidade Visual das sub-unidades de paisagem.

Com base na metodologia utilizada, a área em estudo apresenta média e elevada qualidade visual,
não existindo área de reduzida qualidade visual (Desenho 23 – Carta da Qualidade Visual da Paisagem)
(Anexo IV – Peças Desenhadas).

5.10.7 Capacidade de absorção visual
A capacidade de absorção visual de uma paisagem diz respeito à sua maior ou menor capacidade para
absorver uma determinada acção externa, sem que esta provoque uma alteração perceptível na sua
estrutura visual.
No presente estudo, a determinação da capacidade de absorção visual para a área de análise
considerada, baseia-se na determinação das bacias visuais para um conjunto de pontos de observação.
Estes foram selecionados considerando a localização dos potenciais observadores, nomeadamente ao
nível dos principais aglomerados populacionais e redes viária e ferroviária.
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A sobreposição das bacias visuais dos pontos considerados permite determinar as áreas visualmente
mais expostas e consequentemente, com menor capacidade de absorção visual.
Ao nível dos aglomerados populacionais selecionaram-se pontos representativos das áreas mais
densamente edificadas correspondendo, nomeadamente à Vila de Alvor, Montes de Alvor e área de
expansão urbana-turística envolvente e ainda Mexilhoeira Grande a norte. Selecionaram-se também
alguns pontos referentes a pequenas urbanizações a poente, na zona de Vale de Lama. De referir que
Alvor e Mexilhoeira Grande são ambas sedes de freguesia.
Na área em estudo a rede viária principal corresponde à N125 a norte, a M531-1 a poente e a M534 a
nascente. O conjunto de pontos definido encontra-se distribuído com uma equidistância de 500 metros,
ao longo do traçado das vias consideradas.
Incluíram-se também os pontos representativos dos utilizadores da ferrovia que atravessa a área em
estudo, nomeadamente a linha do Algarve que faz a ligação das estações ferroviárias de Lagos e Vila
Real de Santo António. Considerou-se igualmente uma equidistância de 500 metros entre pontos.
No total consideraram-se 94 pontos de observação para a determinação das bacias visuais.
Para determinação das três classes de capacidade de absorção visual – elevada, média e baixa,
consideraram-se os seguintes intervalos:
Quadro 54 – Capacidade de absorção visual e número de visualizações.
Nº de visualizações*

Capacidade de Absorção Visual

0-9

Elevada (1)

>9 - 19

Média (2)

>19-28

Baixa (3)

*Nº de Bacias Visuais que se sobrepõem numa dada área.

A visibilidade para uma determinada área depende fundamentalmente de três factores: distância,
topografia e ocupação do solo. No presente estudo, considerou-se um raio de visualização de 2000m
para cada ponto selecionado e uma altura do observador de 1,6 metros.
No cálculo das bacias utilizou-se como superfície de referência um Modelo Digital de Elevação (MDE)
com uma resolução espacial de 25 metros.
A absorção visual gerada corresponde a uma situação de “visibilidade potencial” uma vez que não foi
considerada a existência de barreiras visuais, nomeadamente vegetação ou edifícios.
Com base na metodologia aplicada obteve-se a classificação que se encontra representada na figura
seguinte (Desenho 24 – Carta da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem) (Anexo IV – Peças
Desenhadas).
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Figura 118 - Capacidade de Absorção Visual da área em estudo.

Relativamente à área em estudo, verifica-se o predomínio da classe de elevada capacidade de
absorção visual e a quase inexistência de áreas com baixa capacidade de absorção visual.
No que respeita à Quinta da Rocha, esta apresenta predominantemente área de elevada capacidade de
absorção visual embora a poente se verifique uma média capacidade de absorção visual, assim como em
algumas áreas e norte e zona central da propriedade.

5.10.8 Sensibilidade Visual
A Sensibilidade Visual indica o grau de suscetibilidade da paisagem face a uma determinada ação de
carácter depreciativo. Através da combinação dos dois indicadores Qualidade Visual e Absorção Visual é
possível determinar a vulnerabilidade ou sensibilidade paisagística da área em estudo. A Sensibilidade

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

221

Visual é tanto maior quanto maior a qualidade visual e menor a capacidade de absorção visual de uma
determinada área.
A Sensibilidade Visual foi calculada através do cruzamento das cartas de Qualidade Visual e Absorção
Visual, fazendo a média das classificações obtidas nas análises anteriores.
Com base na metodologia aplicada obteve-se a classificação que se encontra representada na Figura
119. (Desenho 25 – Carta da Sensibilidade Visual da Paisagem) (Anexo IV – Peças Desenhadas).No
Quadro 55 estão indicados os valores obtidos e a classificação correspondente, assim como a
representatividade de cada classe na área em estudo.

Figura 119 – Sensibilidade Visual da área em estudo.
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Quadro 55 - Representatividade das classes de Sensibilidade Visual (SV).
SENSIBILIDADE VISUAL

ÁREA (KM2)

%

1,5

Média Baixa

11,1

41,3

2

Média

10,9

40,4

2,5

Média Alta

4,9

18,0

3

Alta

0,1

0,3

27,0

100,0

TOTAL

De acordo com a metodologia aplicada verifica-se que grande parte da paisagem em estudo apresenta
sensibilidade visual média e média baixa, não existindo áreas de baixa sensibilidade.
No que respeita à Quinta da Rocha verifica-se que se divide entre áreas de média baixa sensibilidade
visual predominantes na zona central da propriedade, o sapal poente onde predomina a classe de
sensibilidade média e o sapal nascente com sensibilidade visual média alta.

5.11 PATRIMÓNIO CULTURAL
5.11.1 Metodologia
O estudo do património cultural relativo ao EIA do Empreendimento Turístico em Espaço Rural da Quinta
da Rocha (Portimão), em causa desenvolveu-se em duas fases distintas. Uma pesquisa bibliográfica e
documental, que permitiu compreender as principais características histórico-culturais da região, a que se
associou o contacto com várias instituições.
Seguiu-se a prospecção sistemática do terreno dando especial destaque aos dezoito núcleos
habitacionais existentes e que serão alvo de reabilitação. Neste sentido, foram prospectadas as áreas ao
seu redor, num buffer de 200 metros a partir do centro de cada núcleo. Para além disso foram
prospectadas sistematicamente todas as áreas que foram identificadas com potencial arqueológico
através dos estudos já realizados. Foram ainda alvo de prospecção as ligação infraestruturais às
edificações (rede eléctrica, rede de água e saneamento, rede viária), numa faixa de 20 metros para cada
lado. As áreas sujeitas a intervenção construtiva foram integralmente prospectadas.
Foram contactadas as seguintes entidades:
 Câmara Municipal de Portimão (Pedido de informações sobre a zona de projecto);
 Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (Consulta do Plano
Director Municipal do Concelho de Portimão);
 Direcção Geral do Património Cultural (Consulta do Endovélico e Pedidos de Autorização de
Trabalhos Arqueológicos);
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 Museu Municipal de Portimão (Pedido de informações históricas e arqueológicas da área de
estudo).
O presente estudo foi realizado pelo arqueólogo Pedro Ventura em agosto de 2018 (pesquisa de
gabinete), tendo a prospecção totalizado 6 dias de trabalho de campo.

5.11.2 Caraterização da área de estudo
A área de estudo (Quinta da Rocha) sofre a influência directa de duas importantes localidades algarvias:
Mexilhoeira Grande e Alvor. Assim, para a caracterização histórica da área de estudo iremos dar uma
panorâmica destas duas localidades.
A Mexilhoeira Grande é a maior das três freguesias que compõem o concelho de Portimão e apresenta
paisagens singulares, resultado do perfil orográfico e climático da região bem como da atividade agrícola
ali desenvolvida durante anos.
A sua localização constituiu um factor de atracção de populações desde tempos remotos, como é
atestado pelos Monumentos Megalíticos de Alcalar, passando pela Villa Romana da Abicada, depois pela
extinta freguesia da Senhora do Verde e terminando a visita no centro da vila de Mexilhoeira Grande,
onde podemos observar o resultado de todo este processo evolutivo.
Merece ainda destaque as zonas de Espargueira e da Abicada. Na Espargueira, onde se localiza a área
do presente estudo, observamos a história económica da zona com as suas salinas, para além de
interessantes exemplos de arquitectura tradicional algarvia.
Na Abicada destaca-se a Villa romana, para além do núcleo habitacional local com exemplares de
habitações de estilo arquitectónico vernáculo e popular, com casario branco com barras coloridas ao
redor das janelas e portas e a típica chaminé algarvia. Durante anos, a taipa foi o material eleito pelos
locais para a construção das paredes das suas casas, que depois eram caiadas com cal.
Outro aspecto que não poderá ser descurado é a religiosidade dos populares, bem patente nos vários
elementos de arquitectura religiosa, nomeadamente a Igreja Matriz, a Capela do Senhor dos Passos e a
Igreja da Misericórdia.
Em Alcalar merece destaque o povoado Neolítico que se situava no limite do troço outrora navegável da
Ribeira da Torre, que se estendia sobre um cabeço destacado, junto ao lugar de Alcalar, a cerca de cinco
quilómetros da Mexilhoeira Grande, em pleno Barrocal Algarvio. A Necrópole Megalítica de Alcalar - o
Centro Interpretativo permite-lhe obter informação sobre o povoado e a necrópole, bem como fazer um
enquadramento sócio-cultural e histórico desta comunidade milenar.
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Já a localidade de Alvor, inserido no concelho de Portimão, foi desde sempre alvo de ocupação humana,
o que explica que os mais antigos vestígios encontrados na zona pertencem ao Neolítico e foram
descobertos na colina de Vila Velha, o que confirmam a longa história. O povoado primitivo desenvolveuse junto ao mar, no sítio de Vila Velha, aproveitando as vantagens evidentes desta localização
geográfica.
Através de trabalhos arqueológicos realizados foram aqui identificados materiais da Idade do Ferro, que
se crê estarem associados a um castro celtibérico que foi mais tarde romanizado, como ficou patente nas
estruturas estratigráficas descobertas.
Em 716 d.C., toda esta zona foi ocupada pela civilização muçulmana, que levou a profundas
transformações administrativas, culturais e económicas. O local passou a chamar-se Albur, tendo sido
ainda construído uma fortaleza da qual existem ainda alguns vestígios. A construção desta fortaleza
atesta mais uma vez a importância estratégica do local.
Durante aproximadamente 4 séculos, Alvor viveu sob domínio político e administrativo muçulmano, tendo
sido conquistada por D. Sancho I, a 3 de junho de 1189. A conquista, tendo tido o apoio de cruzados que
se dirigiam para a Terra Santa, teve uma curta duração, já que a pressão militar muçulmana continuou,
levando a que dois anos depois tenha regressado aos anteriores senhores. Só mais tarde, em 1250, já
quando se entrou numa fase de consolidação da conquista cristã, Alvor voltou a ser terra dominada por
cristãos.
Compreensivamente, estas décadas acarretaram muita destruição de património civil, militar e
administrativo, o que levou à realização de obras em 1300 durante o reinado de D. Dinis. O castelo voltou
a assumir a sua posição chave no contexto da reconquista, afirmando-se na história como um baluarte da
defesa da costa algarvia contra incursões de inimigos. Não resistiu contudo ao terramoto de 1755.
Com D. Afonso V, a 22 de maio de 1469, Alvor foi elevada a condado e senhorio, tendo perdido este título
dado que o Conde de Faro foi um dos envolvidos na conspiração contra D. João II, regressando assim
para a posse da coroa. É neste contexto conspirativo, ligado a D. João II, que aqui morreu a 25 de
outubro de 1495, que Alvor aparece, destacando-se o Palacete de Álvaro de Ataíde como um novo centro
político nacional.
A 28 de fevereiro de 1495 foi elevada a vila por D. Manuel I, tendo-se separado definitivamente de Silves
a 28 de fevereiro de 1495. Nos séculos XV e XVI a população experimenta um período de prosperidade,
mas no ano de 1755 o famoso terramoto destrói a cidade, nunca mais chegou a recuperar o seu
esplendor. Actualmente é considerada como uma das populações turísticas mais visitadas do Algarve e
sua economia inicial se baseia na agricultura e na pesca, quase passa a estar totalmente relacionada
com o turismo.
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5.11.3 Locais de interesse patrimonial identificados
Através da pesquisa bibliográfica e do contacto com instituições foram identificados 13 elementos
patrimoniais que se podem enquadrar nas categorias de património arqueológico na área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), sendo identificados e caraterizados seguidamente (Quadro 56) e
apresentados no Desenho 28 – Carta de Património (Anexo IV – Peças Desenhadas).
Quadro 56 – Elementos patrimoniais identificados na área de estudo.
Letra Ficha
de Sítio
A
B
C

Designação
Quinta da Rocha
Lameira
Quinta da Lameira

D

Cruzinha

E

Monte Isabel

F

Terraço da Rocha

G
H
I
J
K
L
M

Lameira
Vau
Quinta da Rocha 1
Quinta da Rocha 2
Quinta da Rocha 3
Poço Vezeiro
Lameira

CNS/ Referência
no Projeto
18666/592
CNS 5928
CNS 7269/186

Tipo de Sítio

Cetária
Cetária
Tholos
Vestígios cerâmicos
CNS 5926
romanos
18650
Vestígios paleolíticos
Vestígios
diversos
18651
neolítico
CNS 18661
Necrópole
18666/5925
Vestígios diversos
CNS 18813
Vestígios diversos
CNS18814
Vestígios diversos
CNS 18815
Vestígios diversos
Menir
Estela Menir
Fonte: VENTURA, agosto 2018.

Concelho/Freguesia
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande
Portimão/ Mexilhoeira Grande

Estes 13 locais aparecem referenciados na bibliografia, na base de dados do Endovélico e em recentes
trabalhos de prospecção. Verificamos que não foram localizados através da prospecção do terreno.
Verificamos ainda que anteriores trabalhos de prospecção também não os localizaram, como foi o caso
dos trabalhos de prospecção arqueológica realizados pela empresa ERA, em novembro de 2009.
Assinala-se que a maior parte dos sítios foi identificada por Estácio da Veiga em trabalhos arqueológicos
realizados no século XIX. A Quinta da Rocha foi alvo de profundas alterações a partir de 1920, segundo
nos foi transmitido pelos caseiros. Foram realizadas lavras muito intensas e limpeza de terreno tendo em
vista uma maior exploração do potencial agrícola. Estas campanhas podem explicar a não identificação
de alguns elementos. Contudo, elaborou-se uma ficha de sítio onde constam informações mais
detalhadas sobre estes locais, as quais são apresentadas seguidamente.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

226

Elemento A
Designação: Quinta da Rocha

Tipo de Sítio: Cetária

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos do século XIX,
este local aparece associado à identificação de uma cetária. A
cetária foi identificada no leito do rio e aparece referenciada por
diversos autores. Os recentes trabalhos realizados pela ERA em
2009 também não identificaram o local.
Período Cronológico: Romano.
Classificação/ Legislação/ Proteção: 18666/592
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1910 (226-227): Rosa, 1971 (273);
Alarcão, 1988.
Uso do solo: Fluvial.
Ameaças: Erosão fluvial.

Vista do sítio
Valor Patrimonial: Indeterminado

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Conservação da Estrutura: Indeterminado

Localização geográfica:

Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Elevado

Meridiano: 158128

Grau de Raridade: Elevado

Paralelo: 18466

Valor Estético: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

Localização face ao projeto: fora da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), junto ao limite da propriedade.

Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado

Elemento B
Designação: Lameira

Tipo de Sítio: Cetária

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos do século XIX,
este local aparece associado à identificação de uma cetária. Não
existem outras referências concretas sobre o mesmo. Os recentes
trabalhos realizados pela ERA em 2009 também não identificaram
o local. Os trabalhos de prospecção arqueológica realizados mais
recentemente não conseguiram identificar o sítio nem materiais
associados.
Período Cronológico: Romano.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS 5928
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1886 (241-243); Viana, 1954 (309);
Marques, 1986 (57-58).
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Erosão fluvial e actividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande
Localização geográfica:
Meridiano: 15727
Paralelo: 18501
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), mas fora da área de
intervenção do projeto.

Único registo bibliográfico conhecido
Valor Patrimonial: Indeterminado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Elevado
Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento C
Designação: Quinta da Lameira

Tipo de Sítio: Tholos

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos do século XIX,
este local aparece associado à identificação de um tholos.
Visitando o terreno e procedendo à prospecção do mesmo, não
se identifica qualquer vestígio da estrutura ou materiais
associados. O terreno é utilizado nas últimas dezenas de anos
como terreno agrícola sendo por isso alvo de constantes lavras.
Os recentes trabalhos realizados pela ERA em 2009 também não
identificaram o local.
Período Cronológico: Pré-história.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS 7269/ 186
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1886 (241-243); Leisner, Leisner,
1943 (235); Viana, 1954 (309); Marques, 1986 (57-58).

Vista do sítio
Valor Patrimonial: Indeterminado

Uso do solo: Agrícola.

Conservação da Estrutura: Indeterminado

Ameaças: Erosão fluvial e actividades agrícolas.

Potencial Científico: Indeterminado

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Tipicidade: Elevado

Localização geográfica:

Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Indeterminado

Meridiano: 158081

Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

Paralelo: 19545

Inserção Paisagística: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Significado Histórico-Cultural: Elevado

Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), mas fora da área de
intervenção do projeto.

Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado

Elemento D
Designação: Cruzinha

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos do século XIX,
este local aparece associado à identificação de diversos vestígios
cerâmicos de construção e utilização doméstica do período
romano. Para além destes elementos, existe uma Ara depositada
no Museu Nacional de Arqueologia proveniente deste local.
Visitando o terreno e procedendo à prospecção do mesmo, não
se identifica qualquer vestígio da estrutura ou materiais
associados. O terreno é utilizado nas últimas dezenas de anos
como terreno agrícola sendo por isso alvo de constantes lavras.
Os recentes trabalhos realizados pela ERA em 2009 também não
identificaram o local ou materiais associados.
Período Cronológico: Romano.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS 5926
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1886 (239); Santos, 1972 (7-8);
Encarnação, 1984 (119); Alarcão, 1988 (182);

Vista do sítio
Valor Patrimonial: Indeterminado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado

Uso do solo: Agrícola.

Tipicidade: Elevado

Ameaças: Erosão fluvial e atividades agrícolas.

Grau de Raridade: Elevado

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Valor Estético: Indeterminado

Lugar:

Inserção Paisagística: Elevado

Localização geográfica:

Significado Histórico-Cultural: Elevado

Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
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Elemento D
Designação: Cruzinha
Meridiano:157894

Tipo de Sítio: Vestígios diversos
Originalidade/Singularidade: Indeterminado

Paralelo: 19834

Interesse Público: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), mas fora da área de
intervenção do projeto.

Elemento E
Designação: Monte Isabel

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos realizados no
âmbito do Plano Director Municipal de Portimão no ano de 1996,
este local foi mapado como sendo um local com materiais
paleolíticos. Visitando o terreno e procedendo à prospecção do
mesmo, não se identifica qualquer vestígio deste tipo de
materiais. O terreno é utilizado nas últimas dezenas de anos
como terreno agrícola sendo por isso alvo de constantes lavras.
Tal como a equipa da ERA que prospectou o local em 2009,
apenas se verifica a existência de fragmentos de cerâmica
contemporânea de uso doméstico.
Período Cronológico: Classificação/ Legislação/ Protecção: 18650

Vista do sítio
Valor Patrimonial: Indeterminado

Fonte/ Bibliografia: Plano Director Municipal de Portimão, 1996
(290 e carta de condicionantes).

Conservação da Estrutura: Indeterminado

Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Erosão fluvial e atividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande
Localização geográfica:
Meridiano: 157609
Paralelo: 19114
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), mas fora da área de
intervenção do projeto.

Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Elevado
Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento F
Designação: Terraço da Rocha

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos realizados
por Mário Varela Gomes e Rosa Varela Gomes, foram
identificados, num terraço fluvial, materiais líticos em
grauvaque e em pedra polida. Posteriormente, no âmbito do
Plano Director Municipal de Portimão (1996) este local foi
mapado na carta de condicionantes. Visitando o terreno e
procedendo à prospecção do mesmo, não se identifica
qualquer vestígio deste tipo de materiais. Os recentes
trabalhos realizados pela ERA em 2009 também não
identificaram materiais.
Vista do sítio
Valor Patrimonial: Indeterminado

Período Cronológico: Paleolítico.
Classificação/ Legislação/ Protecção: 18651

Conservação da Estrutura: Indeterminado

Fonte/ Bibliografia: Gomes, Gomes, 1981 (91), PDM de
Portimão, 1996 (291).
Uso do solo: Baldio.

Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Elevado
Grau de Raridade: Elevado

Ameaças: Erosão fluvial.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado

Localização geográfica:

Significado Histórico-Cultural: Elevado

Meridiano: 158297

Originalidade/Singularidade: Indeterminado

Paralelo: 18497

Interesse Público: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projeto: no limite da propriedade da

Quinta da Rocha.

Elemento G
Designação: Lameira

Tipo de Sítio: Necrópole

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos do século
XIX, este local aparece associado à identificação de uma
necrópole. O investigador Estácio da Veiga assinala a
existência de sepulturas, placas de xisto e cerâmica de
construção. Visitando o terreno e procedendo à prospecção
do mesmo, observa-se a existência de pequenos blocos
calcários dispersos no terreno. O terreno é utilizado nas
últimas dezenas de anos como terreno agrícola sendo por
isso alvo de constantes lavras, o que pode explicar a
destruição do sítio.
Período Cronológico: Calcolítico.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS 18661
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1886 (241-243); Veiga, 1887 (338339); Leisner, Leisner, 1943 (235); Viana, 1954 (309); Ferreira,
1983 (52).

Vista do sítio
Valor Patrimonial: Indeterminado

Uso do solo: Agrícola.

Conservação da Estrutura: Indeterminado

Ameaças: Actividades agrícolas.

Potencial Científico: Indeterminado

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Tipicidade: Elevado

Localização geográfica:

Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Indeterminado

Meridiano: 157880
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Elemento G
Designação: Lameira
Paralelo: 19688

Tipo de Sítio: Necrópole
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Inserção Paisagística: Elevado

Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha) e dentro da área de
intervenção do projeto.

Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado

Elemento H
Designação: Vau

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos do século
XIX, foi identificado por Estácio da Veiga um complexo
piscícola. Visitando o terreno e procedendo à prospecção do
mesmo, não se identifica qualquer vestígio da estrutura ou
materiais associados. O terreno é actualmente um baldio, com
arbustos e matos densos. Os recentes trabalhos realizados
pela ERA em 2009 também não identificaram o local
Período Cronológico: Desconhecido.
Classificação/ Legislação/ Protecção: 18666/5925
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1887 (565-567) e 1910 (226-227);
Santos, 1971 (124-126); Alarcão, 1988 (182).
Uso do solo: Baldio.
Ameaças: Agentes climatéricos e acção humana.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Vista do sítio
Valor Patrimonial: Indeterminado
Conservação da Estrutura: Indeterminado

Localização geográfica:

Potencial Científico: Indeterminado

Meridiano: 157629

Tipicidade: Elevado

Paralelo: 18463
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), junto ao limite da
propriedade.

Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento I
Designação: Quinta da Rocha 1

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Consultando a base de dados
Endovélico, a mesma aponta para a existência de um sítio
arqueológico com vestígios diversos. Não estão especificados
o tipo e cronologia dos vestígios nem existe bibliografia
associada. Os trabalhos arqueológicos da ERA em 2009 não
detectaram vestígios. Os trabalhos agora realizados também
não permitiram esclarecer a situação. O local apresenta um
coberto vegetal denso composto por arbustos e matos.
Período Cronológico: Desconhecido.
Classificação/ Legislação/ Proteção: CNS 18813
Fonte/ Bibliografia: Base dados Endovélico.
Uso do solo: Baldio.
Ameaças: Desconhecido.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande
Localização geográfica:
Vista do sítio
Valor Patrimonial: Indeterminado

Meridiano: 158062
Paralelo: 18429

Conservação da Estrutura: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(Quinta da Rocha), junto ao limite da propriedade e no limite
da área de intervenção do projeto.

Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Elevado
Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado

Elemento J
Designação: Quinta da Rocha 2

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Consultando a base de dados
Endovélico, a mesma aponta para a existência de um sítio
arqueológico com vestígios diversos. Não estão especificados
o tipo e cronologia dos vestígios nem existe bibliografia
associada. Os trabalhos arqueológicos da ERA em 2009 não
detectaram vestígios. Os trabalhos agora realizados também
não permitiram esclarecer a situação. O local apresenta um
coberto vegetal denso composto por arbustos e matos.
Período Cronológico: Desconhecido.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS 18814
Fonte/ Bibliografia: Base de dados Endovélico.
Uso do solo: Baldio.
Vista do sítio.

Ameaças: Desconhecido.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Valor Patrimonial: Indeterminado
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Elemento J
Designação: Quinta da Rocha 2
Localização geográfica:

Tipo de Sítio: Vestígios diversos
Conservação da Estrutura: Indeterminado

Meridiano: 157708

Potencial Científico: Indeterminado

Paralelo: 18591

Tipicidade: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Grau de Raridade: Elevado

Localização face ao projecto: dentro da área de estudo
(Quinta da Rocha), mas fora da área de intervenção do
projeto.

Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado

Elemento K
Designação: Quinta da Rocha 3

Tipo de Sítio: CNS 18815

Descrição do sítio: Consultando a base de dados
Endovélico, a mesma aponta para a existência de um sítio
arqueológico com vestígios diversos. Não estão especificados
o tipo e cronologia dos vestígios nem existe bibliografia
associada. Os trabalhos arqueológicos da ERA em 2009 não
detectaram vestígios. Os trabalhos agora realizados também
não permitiram esclarecer a situação. O local apresenta um
coberto vegetal composto por arbustos e matos.
Período Cronológico: Desconhecido.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS 18815
Fonte/ Bibliografia: Base de dados Endovélico.
Uso do solo: Baldio.
Ameaças: Desconhecido.

Vista do sítio
Valor Patrimonial: Indeterminado

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Conservação da Estrutura: Indeterminado

Localização geográfica:

Potencial Científico: Indeterminado

Meridiano: 157499

Tipicidade: Elevado

Paralelo: 18581

Grau de Raridade: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Valor Estético: Indeterminado

Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), mas fora da área de
intervenção do projeto.

Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento L
Designação: Poço Vezeiro

Tipo de Sítio: Menir

Descrição do sítio: Os trabalhos arqueológicos realizados
pela ERA em 2009 apontam para a existência no topónimo
Poço Vezeiro de um menir. Desconhece-se a fonte que
indiciou a existência deste elemento da Pré-história. Os
trabalhos de 2009 não identificaram este elemento. Os
trabalhos agora realizados vem confirmar a não existência
deste elemento. Perguntou-se ainda ao caseiro da quinta se
conhecia este elemento e o mesmo, que aqui vive desde a
sua infância, desconhece a existência de um menir. Foram
mostradas algumas fotos de menires diferentes para o
elucidar sobre o que pretendíamos identificar.

Não se localizou qualquer referência no terreno a este sítio.
Valor Patrimonial: Indeterminado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Indeterminado
Grau de Raridade: Indeterminado
Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

Período Cronológico: pré-história.

Inserção Paisagística: Indeterminado

Classificação/ Legislação/ Protecção: Não existe.
Fonte/ Bibliografia: Trabalhos da Era, 2009, (ficha de sítio n.º
19 do inventário).

Significado Histórico-Cultural: Indeterminado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado

Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Actividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande
Localização geográfica:
Meridiano: 158200
Paralelo: 19975
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), mas fora da área de
intervenção do projeto.

Elemento M
Designação: Lameira

Tipo de Sítio: Estela menir

Descrição do sítio: Os trabalhos arqueológicos realizados
pela ERA em 2009 apontam para a existência no topónimo
Lameira de uma estela menir. Desconhece-se a fonte que
indiciou a existência deste elemento da Pré-história. Os
trabalhos de 2009 não identificaram este elemento. Os
trabalhos agora realizados vem confirmar a não existência
deste elemento. Perguntou-se ainda ao caseiro da quinta se
conhecia este elemento e o mesmo, que aqui vive desde a
sua infância, desconhece a existência de tal elemento. Foram
mostradas algumas fotos de estelas menires diferentes para o
elucidar sobre o que pretendíamos identificar.
Período Cronológico: pré-história.
Classificação/ Legislação/ Protecção: Não existe.
Fonte/ Bibliografia: Trabalhos da Era, 2009, (ficha de sítio
n.º 20 do inventário).
Vista do sítio

Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Actividades agrícolas.

Valor Patrimonial: Indeterminado

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

234

Localização geográfica:

Tipicidade: Elevado

Meridiano: 157964

Grau de Raridade: Elevado

Paralelo: 19666

Valor Estético: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(propriedade da Quinta da Rocha), mas fora da área de
intervenção do projeto.

Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado

Para os elementos patrimoniais identificados através da prospecção arqueológica foi criada uma ficha de
identificação individual da qual consta:
 Número de identificação do elemento patrimonial – corresponde ao número atribuído ao
elemento patrimonial;
 Designação – corresponde à designação pela qual o elemento patrimonial é conhecido;
 Registo fotográfico – fotografias dos locais de interesse patrimonial que poderão ser afectados
pelo projecto;
 Valor Patrimonial – valor patrimonial, científico e artístico, bem como o grau de raridade e interesse
conservacionista do elemento;
 Descrição – pequena descrição do elemento patrimonial, com indicação da época em que se
insere;
 Espólio – descrição do espólio arqueológico eventualmente existente, relacionado com o elemento;
 Classificação/Legislação/Protecção – referência à existência ou não de protecção do elemento
patrimonial por parte das entidades competentes;
 Fonte – modo como se obteve conhecimento do elemento patrimonial;
 Bibliografia – referências bibliográficas ao elemento patrimonial;
 Uso do Solo – actual uso do solo no local onde se situa o elemento patrimonial;
 Ameaças – situações que ameacem a integridade do elemento patrimonial;
 Localização administrativa – localização ao nível do Distrito, concelho, freguesia e lugar;
 Localização geográfica – indicação do meridiano, do paralelo, da altitude e da Carta Militar de
Portugal onde se situa o elemento patrimonial;
 Localização face ao Projecto;
 Localização em cartografia à escala 1:25.000.
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5.11.4 Sítios Arqueológico na área do Projeto
O processo da salvaguarda patrimonial deverá, com efeito, competir a todos, à sociedade em geral:
“todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de preservar, defender e valorizar o
património”12, sendo certo que o principal papel compete ao Estado, quer como tarefa fundamental,
“proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar
os recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento do território”13, quer como acção específica
em promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da
identidade cultural comum”.14
Neste enquadramento, e não obstante o património constituir um papel de mobilização colectiva, as
acções da salvaguarda e da valorização tendem a constituir uma matéria que a sociedade remete para o
Estado, para as autarquias, revelando o quão ténue pode ser o seu vínculo à causa pública, ao
reconhecimento de um interesse público.
Foram identificados na área de estudo (Quinta da Rocha), 12 elementos patrimoniais que se
enquadram na categoria de Património Cultural arqueológico, arquitectónico e etnográfico,
descritos seguidamente e identificado no Desenho 28 – Carta de Património (Anexo IV – Peças
Desenhadas).
Elemento 1
Designação: Cruzinha 2

Tipo de Sítio: Estrutura

Descrição do sítio: Observa-se no terreno a existência de duas
estruturas executadas com blocos de calcário, unidos entre si
por argamassas e por isso verifica-se um cuidado na execução
da estrutura. Poderá tratar-se de uma antiga habitação dado
que junto à estrada se observa ainda uma estrutura com sinais
de degradação composta por blocos de calcário, a que está
associada cerâmica de construção associada a um piso.
Espólio: cerâmica de construção, tegulae (fragmento)
Período Cronológico: romano
Classificação/ Legislação/ Protecção: não existe.
Fonte/ Bibliografia: Alarcão, 1988: 182, n17/110.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Actividades agrícolas.
Distrito/Concelho/Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Vista do sítio arqueológico
Valor Patrimonial: Elevado
Conservação da Estrutura: Médio
Potencial Científico: Indeterminado

Lugar: Quinta da Rocha

Tipicidade: Elevado

Localização geográfica:

Grau de Raridade: Elevado

Meridiano: 157910

Valor Estético: Elevado

Artigo 78.º, Constituição da República Portuguesa (CRP), V revisão constitucional.
Artigo 9.º CRP, V revisão constitucional.
14 Artigo 78.º, CRP, V revisão constitucional.
12
13
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Paralelo: 19874

Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Inserção Paisagística: Elevado

Localização face ao projeto: fora da área de estudo (Quinta da
Rocha) e da área de intervenção do projeto.

Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado

Elemento 2
Designação: Lameira

Tipo de Sítio: Cetária

Descrição do sítio: Na prospecção do terreno, e numa zona de
arriba, destacando-se medianamente na paisagem, pode-se
observar a existência de um tanque revestido a opus signium.
No local existe ainda uma estrutura muito danificada
Espólio: cerâmica de construção do período romano (tegulae).
Período Cronológico: romano
Classificação/ Legislação/ Protecção: não existe.
Fonte/ Bibliografia: Ferreira, 1983:52; Marques, 1986: 57-58.
Uso do solo: Agrícola.

Vista do sítio arqueológico

Ameaças: Erosão e actividades agrícolas.

Valor Patrimonial: Elevado

Distrito/Concelho/Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Conservação da Estrutura: Médio

Lugar: Quinta da Rocha

Tipicidade: Elevado

Localização geográfica:

Grau de Raridade: Elevado

Meridiano: 158467

Valor Estético: Elevado

Paralelo: 19595

Dimensão/Monumentalidade: Médio

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Inserção Paisagística: Elevado

Localização face ao projeto: no limite da propriedade da
Quinta da Rocha (área de estudo) e fora da área de intervenção
do projecto.

Significado Histórico-Cultural: Elevado

Potencial Científico: Elevado

Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado

Elemento 3
Designação: Forte da Rocha

Tipo de Sítio: edifício

Descrição do sítio: No cimo de uma arriba, em local de
excelente visibilidade e numa área com clara apetência para
controlo da costa, observa-se uma estrutura de grandes
dimensões, abobadada e executada com aparelho cuidado. As
paredes são de grande espessura e apresenta algumas
pequenas frestas e janelas. Colado a este edifício principal
existem vestígios de outra estrutura. Claramente trata-se de uma
construção planeada e poderá estar associada a um antigo forte.
Espólio: não se identificou
Período Cronológico: indeterminado
Classificação/ Legislação/ Proteção: não existe

Vista do sítio arqueológico

Fonte/ Bibliografia: nada a referir

Valor Patrimonial: Elevado

Uso do solo: baldio.

Conservação da Estrutura: Mau

Ameaças: Erosão e actividades agrícolas.
Distrito/Concelho/Freguesia:

Faro/

Portimão/

Mexilhoeira

Potencial Científico: Elevado
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Grande

Tipicidade: Elevado

Lugar: Quinta da Rocha

Grau de Raridade: Elevado

Localização geográfica:

Valor Estético: Elevado

Meridiano: 157829

Dimensão/Monumentalidade: Elevado

Paralelo: 18429

Inserção Paisagística: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Significado Histórico-Cultural: Elevado

Localização face ao projeto: dentro da área de estudo (Quinta
da Rocha) e fora da área de intervenção do projeto.

Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado

Elemento 4
Designação: Quinta da Rocha 4

Tipo de Sítio: Nora

Descrição do sítio: Trata-se de uma estrutura circular
apresentando ainda aparelho mecânico de extração de água.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XX
Classificação/ Legislação/ Proteção: não existe.
Fonte/ Bibliografia: não existe
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Erosão e actividades agrícolas.

Vista do sítio arqueológico

Distrito/Concelho/Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande.

Valor Patrimonial: Elevado

Lugar: Quinta da Rocha

Conservação da Estrutura: Bom

Localização geográfica:

Potencial Científico: Médio

Meridiano: 158362

Tipicidade: Elevado

Paralelo: 19143

Grau de Raridade: Médio

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Valor Estético: Elevado

Localização face ao projecto: dentro da área de estudo
(Quinta da Rocha) e dentro da área de intervenção do projecto.

Dimensão/Monumentalidade: Médio
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Médio

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

238

Designação: Quinta da Espargueira

Elemento 5
Tipo de Sítio: Casal rústico

Descrição do sítio: Conjunto habitacional inserido numa
zona dominante da paisagem, apresentando casa de
habitação e estruturas de apoio. Apresenta alguns elementos
de arquitectura vernacular algarvia como as chaminés e vãos
de portas e janelas em pedra. Apresenta ainda um muro ao
redor das habitações, o que lhe confere uma estrutura mais
robusta.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/ Protecção: não existe.
Corresponde ao artigo 3269.
Fonte/ Bibliografia: não existe.

Vista do sítio arqueológico

Uso do solo: Agrícola.

Valor Patrimonial: Elevado

Ameaças: Agentes climáticos e actividades agrícolas.

Conservação da Estrutura: Médio

Distrito/Concelho/Freguesia: Faro/Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Potencial Científico: Baixo
Tipicidade: Elevado

Lugar: Quinta da Rocha

Grau de Raridade: Elevado

Localização geográfica:

Valor Estético: Elevado

Meridiano: 157330

Dimensão/Monumentalidade: Médio

Paralelo: 19969

Inserção Paisagística: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Significado Histórico-Cultural: Elevado

Localização face ao projecto: dentro da área de estudo
(Quinta de Rocha) e dentro da área de intervenção do
projecto.

Originalidade/Singularidade: Elevado

Designação: Vila Isabel

Interesse Público: Elevado

Elemento 6
Tipo de Sítio: achado isolado

Descrição do sítio: Foi identificado um pequeno lítico que
apresenta alguns sinais de desgaste.
Espólio: lítico
Período Cronológico: indeterminado
Classificação/ Legislação/ Protecção: não existe
Fonte/ Bibliografia:
Uso do solo: Sapal.
Ameaças: Erosão e actividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande
Lugar: Quinta da Rocha
Localização geográfica:
Meridiano: 157303
Paralelo: 18652
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projecto: fora da área de estudo (Quinta
da Rocha).

Lítico
Valor Patrimonial: Elevado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Indeterminado
Grau de Raridade: Elevado
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Valor Estético: Elevado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado

Elemento 7
Tipo de Sítio: casal rústico

Designação: Casa do Garajau

Descrição do sítio: Conjunto habitacional inserido numa
zona dominante da paisagem, apresentando casa de
habitação e estruturas de apoio. Apresenta alguns elementos
de arquitectura vernacular algarvia como as chaminés e vãos
de portas e janelas em pedra.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/
Corresponde ao artigo 3259.

Protecção:

não

existe.

Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Agentes climáticos e actividades agrícolas.

Vista do sítio arqueológico

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Valor Patrimonial: Elevado

Lugar: Quinta da Rocha

Conservação da Estrutura: Mau

Localização geográfica:

Potencial Científico: Baixo

Meridiano: 158004

Tipicidade: Elevado

Paralelo: 18955

Grau de Raridade: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projecto: dentro da área de estudo
(Quinta da Rocha) e dentro da área de intervenção do projeto.

Valor Estético: Elevado
Dimensão/Monumentalidade: Médio
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado
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Elemento 8
Tipo de Sítio: casal rústico

Designação: Casa do Maçarico

Descrição do sítio: Conjunto habitacional inserido numa
zona dominante da paisagem, apresentando casa de
habitação e estruturas de apoio. Apresenta alguns elementos
de arquitectura vernacular algarvia como as chaminés e vãos
de portas e janelas em pedra.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/
Corresponde ao artigo 3261.

Protecção:

não

existe.

Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Agentes climáticos e actividades agrícolas.

Vista do sítio arqueológico

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Valor Patrimonial: Elevado

Lugar: Quinta da Rocha

Conservação da Estrutura: Médio

Localização geográfica:

Potencial Científico: Baixo

Meridiano: 157598

Tipicidade: Elevado

Paralelo: 19025

Grau de Raridade: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Valor Estético: Elevado

Localização face ao projecto: dentro da área de estudo
(Quinta da Rocha) e área de intervenção projeto.

Dimensão/Monumentalidade: Médio
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado

Elemento 9
Tipo de Sítio: casal rústico

Designação: Casa do Abelharudo

Descrição do sítio: Conjunto habitacional inserido numa
zona dominante da paisagem, apresentando casa de
habitação e estruturas de apoio. Apresenta alguns elementos
de arquitectura vernacular algarvia como a utilização de
paredes de taipa. A estrutura encontra-se bastante arruinada.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/

Legislação/

Proteção:

não

existe.

Corresponde ao artigo matricial 3266.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Agentes climáticos e actividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande
Lugar: Quinta da Rocha
Localização geográfica:

Vista do sítio arqueológico
Valor Patrimonial: Elevado
Conservação da Estrutura: Mau
Potencial Científico: Baixo
Tipicidade: Elevado
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Meridiano:158062

Grau de Raridade: Elevado

Paralelo: 19963

Valor Estético: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Dimensão/Monumentalidade: Médio

Localização face ao projecto: dentro da área de estudo
(Quinta da Rocha) e dentro da área de intervenção do
projeto.

Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado

Elemento 10
Tipo de Sítio: casal rústico

Designação: Casa da Praia

Descrição do sítio: Conjunto habitacional inserido numa
zona dominante da paisagem, apresentando casa de
habitação e estruturas de apoio. Apresenta alguns elementos
de arquitectura vernacular algarvia como a utilização de
paredes de taipa. A estrutura encontra-se bastante arruinada.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/

Legislação/

Proteção:

não

existe.

Corresponde ao artigo matricial 3268.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.

Vista do sítio arqueológico

Ameaças: Agentes climáticos e actividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Valor Patrimonial: Elevado

Lugar: Quinta da Rocha

Potencial Científico: Baixo

Localização geográfica:

Tipicidade: Elevado

Meridiano: 157462

Grau de Raridade: Elevado

Paralelo: 18652

Valor Estético: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

mensão/Monumentalidade: Médio

Localização face ao projeto: dentro da área de estudo
(Quinta da Trindade) e aárea de intervenção do projeto.

Inserção Paisagística: Elevado

Conservação da Estrutura: Mau

Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado
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Designação: Casa do Noitibó

Elemento 11
Tipo de Sítio: casal rústico

Descrição do sítio: Conjunto habitacional inserido numa zona
dominante da paisagem, apresentando casa de habitação e
estruturas de apoio. Apresenta alguns elementos de arquitectura
vernacular algarvia como a utilização de paredes de taipa. A
estrutura apresenta alguns sinais preocupantes de desgaste que
conduzirá a um estado de ruína.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/ Proteção: não existe. Corresponde
ao artigo matricial 3258.
Fonte/ Bibliografia: não existe.

Vista do sítio arqueológico

Uso do solo: Agrícola.

Valor Patrimonial: Elevado

Ameaças: Agentes climáticos e actividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Conservação da Estrutura: Médio
Potencial Científico: Baixo

Lugar: Quinta da Rocha

Tipicidade: Elevado

Localização geográfica:

Grau de Raridade: Elevado

Meridiano: 157752

Valor Estético: Elevado
Dimensão/Monumentalidade: Médio

Paralelo: 19401

Inserção Paisagística: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projeto: dentro da área de estudo (Quinta
da Rocha) e dentro da área de intervenção do projeto.

Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado

Designação: Vila Júlio Manuel

Elemento 12
Tipo de Sítio: núcleo de sílex

Descrição do sítio: numa área de pastagem foi identificado um
núcleo de sílex apresentando sinais de talhe.
Espólio: núcleo de sílex.
Período Cronológico: Pré-história
Classificação/ Legislação/ Proteção: não existe.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Agentes climáticos e atividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Mexilhoeira
Grande
Lugar: Quinta da Rocha

Vista do sítio arqueológico

Localização geográfica:
Meridiano: 158480
Paralelo: 19319
CMP 1/25000 Folha nº: 603

Valor Patrimonial: Elevado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado

Tipicidade: Elevado
Localização face ao projeto: dentro da área de estudo (Quinta
Grau de Raridade: Elevado
da Rocha) e fora da área de intervenção do projecto.
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Valor Estético: Elevado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado

Para além destes trabalhos de prospeção, nas áreas anteriormente referenciadas, foram ainda
prospetadas todas as zonas de instalação de infraestruturas (eletricidade, gás, água e saneamento), para
além dos acessos a Mexilhoeira Grande, num espaço canal de 15 metros a partir do eixo central das
mesmas e para cada lado. Estes trabalhos não foram dificultados por qualquer tipo de obstáculo que
condicionasse em demasia a perceção do solo e de elementos humanos distintivos que aí estivessem
localizados.

5.12 SÓCIO ECONOMIA
5.12.1 Metodologia
A informação que sustenta a caracterização seguidamente apresentada baseia-se, fundamentalmente,
em dados estatísticos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), na sua página web oficial,
nomeadamente no que respeita aos resultados dos Censos de 2011 e 2001, bem como em estimativas
mais recentes. Foram ainda tidos em conta, quando necessário e com o objetivo de completar aquela
informação, os dados constantes do Anuário Estatístico da Região Algarve de 2016, igualmente publicado
pelo INE. Recorreu-se, ainda, à consulta de outras fontes de informação, sendo estas indicadas no
decorrer do desenvolvimento deste descritor.
A caracterização efetuada consistiu na recolha da informação pertinente e sua análise, considerando quer
três escalas geográficas, quando a informação, face à sua desagregação, o permitia, concretamente a
região do Algarve, o concelho de Portimão e a freguesia em que está inserida a área de estudo –
freguesia de Mexilhoeira Grande, quer diferentes períodos temporais, de forma a inferir sobre tendências
evolutivas.
A pesquisa de dados estatísticos foi direcionada para indicadores/parâmetros que permitem descrever o
quadro socioeconómico da área de estudo, numa perspetiva evolutiva, e compará-lo com as zonas
geográficas de escala superior. De uma forma geral, a informação recolhida diz respeito a um conjunto de
indicadores relativos a população, território, habitação, mercado de trabalho, empresas e turismo,
permitindo o estabelecimento do quadro socioeconómico de referência considerando temas que, de
forma direta ou indireta, influenciam ou são influenciáveis pelo projeto em análise e seus efeitos
potenciais.
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Em termos de saúde pública, recorreu-se aos dados estatísticos mais atualizados provenientes do INE,
da EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA, da Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e da Carta de Saúde do concelho de Portimão, elaborado
pelo Grupo da Saúde do Conselho Local de Ação Social de Portimão (dezembro de 2015).

5.12.2 População
Conforme já referido, o concelho de Portimão encontra-se inserido na inserida na região Algarve (NUT II)
e sub-região do Algarve (NUT III). Para efeitos censitários, o concelho de Portimão é constituído por três
freguesias- Alvor, Portimão e Mexilhoeira Grande, situação que se manteve inalterada nos diferentes
períodos censitários.

5.12.3 Evolução da população residente
No quadro seguinte apresenta-se a evolução da população residente na região do Algarve, no concelho
de Portimão e na freguesia de Mexilhoeira Grande, considerando os anos de 2001, 2011 e 2017 (Quadro
57).
Quadro 57 - Evolução da população residente.
Área geográfica
Região Algarve
Concelho de Portimão
Freguesia de Mexilhoeira Grande

Ano
2001
2011
395 218
451 006
44 818
55 614
3 598
4 029
Fonte: INE, 2018.

2017
439 617
55 331
-

Variação percentual
2001-2011
2011-2017
14%
-2,5%
24%
-0,51%
12%
-

As estimativas populacionais publicadas pelo INE não incluem as freguesias, sendo o concelho a unidade
territorial mais desagregada. Da análise dos dados apresentados, verifica-se que a população da região
do Algarve sofreu um acréscimo no período 2001-2011. Esse padrão de evolução populacional também
se fez sentir no concelho de Portimão e na freguesia em estudo, embora de forma mais acentuada
naquele primeiro. No período 2011-2017, a situação inverteu-se de forma notória, com a região do
Algarve e o concelho de Portimão a registarem perdas populacionais, mais acentuadas naquela.
Conforme referido, não existem dados para a freguesia, contudo pode inferir-se para esta um
comportamento semelhante, ou seja, de regressão populacional. As causas poderão ser várias, mas
certamente que os fluxos migratórios que ocorreram nos anos de maior crise que o país atravessou
justificarão em boa parte essa situação.
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As estimativas do INE apontam para saldos migratórios15, entre 2012 e 2017, de acordo com o quadro
seguinte.
Quadro 58 - Saldos migratórios.
Ano

Área geográfica

2017
-801
-61

Região Algarve
Concelho de Portimão

2016
579
108
Fonte: INE, 2018.

2015
1203
206

2014
39
82

2013
-982
-14

2012
-1077
-17

Verificam-se saldos migratórios positivos nos anos de 2014, 2015 e 2016, sendo negativo nos restantes
anos analisados, nomeadamente em 2017, em que foi mais acentuado.

5.12.4 Evolução das famílias e núcleos familiares
No quadro seguinte apresenta-se o número de famílias e de núcleos familiares e respetiva variação, entre
2001 e 2011, para a região do Algarve, concelho de Portimão e freguesia da Mexilhoeira Grande.
Quadro 59 - Evolução do número de famílias e núcleos familiares
Número famílias

Área geográfica
Região Algarve
Concelho de Portimão
Freguesia de
Mexilhoeira Grande

Número núcleos familiares

2001
149 369
16 929

2011
182 928
22 765

Variação (%)
22,5 %
34,5%

2001
119 266
13 496

2011
139 009
17 012

Variação (%)
16,6%
26,1%

1 291

1 545

19,7%

1 126

1244

10,5%

Fonte: INE, 2018.

Verifica-se no período intercensitário 2001-2011 um aumento significativo no número de famílias e
núcleos familiares, para qualquer das áreas geográficas analisadas, acompanhando a evolução positiva
da população residente, nesse mesmo período.

5.12.4.1 Estrutura etária da população
A distribuição da população residente por grandes grupos etários entre 2001 e 2011 na região do Algarve,
concelho de Portimão e freguesia da Mexilhoeira Grande é apresentada nos quadros seguintes,
considerando quer o número de habitantes, quer a distribuição percentual por esses grupos. Apresentase também a variação percentual entre os dois últimos períodos censitários.
Quadro 60 - Distribuição da população residente por grupos etários em 2001 e 2011.
Área geográfica
Região Algarve
Concelho de Portimão
Freguesia de
Mexilhoeira Grande

Total HM
395218
44818

0-14
57732
6666

2001
15-24
51926
5944

25-64
211947
24456

65 ou >
73613
7752

Total HM
451006
55614

0-14
66974
8715

2011
15-24
45573
5687

25-64
250690
31008

65 ou >
87769
10204

3598

467

408

1876

847

4029

532

353

2130

1014

Fonte: INE, 2018.

15

Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou interna, para um determinado país ou
região, num dado período de tempo.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

246

Quadro 61 - Distribuição percentual da população residente por grupos etários em 2001 e 2011.
Área geográfica
Região Algarve
Concelho de Portimão
Freguesia de
Mexilhoeira Grande

Total HM
100%
100%

0-14
14,6%
14,9%

2001
15-24
13,1%
13,3%

25-64
53,6%
54,6%

65 ou >
18,6%
17,3%

Total HM
100
100%

0-14
16,9%
15,7%

2011
15-24
11,5%
10,2%

25-64
63,4%
55,8%

65 ou >
22,2%
18,3%

100%

13,0%

11,3%

52,1%

23,5%

100%

13,2%

8,8%

52,9%

25,2%

Fonte: INE, 2018.

Distribuição da população por grupos etários, em
2001
Região Algarve

% da população

60,00%
50,00%

Concelho de Portimão

40,00%
30,00%

Freguesia de Mexilhoeira
Grande

20,00%
10,00%
0,00%
0‐14

15‐24

25‐64

65 ou >

Grupos etários

Fonte: INE, 2018.

Figura 120 - Distribuição percentual da população residente por grupos etários em 2001.

Fonte: INE, 2018.

Figura 121 - Distribuição percentual da população residente por grupos etários em 2011.
Quadro 62 - Variação percentual da população residente por grupos etários entre 2001 e 2011.
Área geográfica
Região Algarve
Concelho de Portimão
Freguesia de Mexilhoeira
Grande

Var. total
14,12
24,09
11,98

Variação entre 2001 e 2011 (%)
0-14
15-24
25-64
16,01
-12,23
18,28
30,74
-4,32
26,79
13,92

-13,48

13,54

65 ou >
19,23
31,63
19,72

Fonte: INE, 2018.
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O conjunto de dados apresentado nos quadros anteriores permite tirar as seguintes conclusões sobre a
estrutura etária da população das zonas geográficas consideradas na análise:
 Em traços gerais, em 2001, a distribuição da população residente pelos diferentes grupos etários
revela que o grupo mais expressivo, concentrando uma maior percentagem da população
residente, era o dos 25-64 anos. Os valores percentuais são semelhantes para as três áreas
geográficas analisadas, sendo de cerca de 52%, 54% e 55%, respetivamente na freguesia da
Mexilhoeira Grande, na região do Algarve e no concelho de Portimão;
 Em 2011, a percentagem da população residente naquela faixa etária aumenta, de forma
expressiva, na região do Algarve e muito ligeira no concelho de Portimão, mantendo-se
praticamente inalterada na freguesia em estudo;
 A população mais jovem (entre os 0-14 e os 15-24 anos), em 2001, representava cerca de 28%
da população residente, na região do Algarve e no concelho de Portimão, e cerca de 24% na
freguesia da Mexilhoeira Grande. Por sua vez, a percentagem de população idosa ( > 65
anos) era de cerca de 55% na região e no concelho e ligeiramente mais baixa (aprox. 52%) na
freguesia em estudo;
 Em 2011, a percentagem de população entre os 0-14 e os 15-24 anos baixa ligeiramente no
concelho de Portimão e na freguesia da Mexilhoeira Grande, mantendo-se praticamente
inalterada na região do Algarve, ao passo que a população idosa aumenta ligeiramente nas
três áreas geográficas em causa;
 A população em idade ativa (entre os 15-64 anos) aumentou o seu peso na região do Algarve
entre 2001 e 2011, de cerca de 67% para 75%, o que não se verificou no concelho de Portimão e
freguesia da Mexilhoeira Grande, em que houve uma diminuição da população nessas faixas
etárias, principalmente ao nível da freguesia;
 Em 2001, a região do Algarve e também o concelho de Portimão e a freguesia da Mexilhoeira
Grande apresentam uma estrutura populacional algo desequilibrada, situação que se acentuou
entre 2001 e 2011. Neste período intercensitário, a população do concelho de Portimão e da
freguesia da Mexilhoeira revela uma tendência de envelhecimento, traduzida na perda de
importância das faixas etárias mais jovens e no aumento da população idosa.
No quadro seguinte apresentam-se as estimativas da distribuição percentual da população residente
pelos diferentes grupos etários, para o ano 2013, para a região e o concelho em estudo.
Quadro 63 – Distribuição da população residente pelos grupos etários, em 2013.
Área geográfica
Região Algarve
Concelho de Portimão

Grupos etários
Var. HM
0-14
15-24
25-64
100%
15,5%
10,1%
54,4%
100%
16,9%
10,2%
54,7%
Fonte: INE, 2018.
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20,1
18,2
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A figura seguinte traduz a variação, para a região e para o concelho, entre 2011 e 2013, no que respeita à
distribuição da população pelos diferentes grupos etários.

Distribuição da populaçaõ (%)

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Região Algarve

20,00%

Concelho de Portimão

10,00%
0,00%
0-14 15-24 25-64 65 ou 0-14 15-24 25-64 >65
>
2013

2011
Grupo etário
Fonte: INE, 2018.

Figura 122 - Variação da distribuição percentual da população residente pelos grupos etários, entre 2011 e 2013.

No intervalo de dois anos é de assinalar a diminuição da população na faixa entre os 25 e 64 anos, na
região e no concelho em estudo.
O Índice de envelhecimento é o indicador que traduz o desequilíbrio na estrutura de uma população,
consistindo na relação entre o número de idosos e o número de jovens (população com 0-14 anos),
exprimindo-se habitualmente pelo número de idosos por cada 100 pessoas com 0-14 anos. No quadro
seguinte apresenta-se esse indicador, considerando os anos de 2001, 2011 e 2017, neste último caso
com base nas estatísticas mais recentes do INE.
Quadro 64 - Evolução do Índice de envelhecimento da população.
Índice de envelhecimento
2001
2011
2017
Região Algarve
127,5
131,13
142,3
Concelho de Portimão
116,2
117,1
118,9
Freguesia de Mexilhoeira Grande
181,3
190,6
Fonte: INE, 2018.
Área geográfica

Como expetável, verifica-se um aumento deste índice nos anos em análise, bastante acentuado na
freguesia da Mexilhoeira Grande, entre 2001 e 2011. Não existem estimativas para 2017 ao nível de
freguesia, mas a tendência verificada ao nível da região e do concelho, de aumento deste índice, faz
prever uma situação de agravamento do envelhecimento da população, entre 2011 e 2017, na
freguesia da Mexilhoeira Grande.
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A análise de outros indicadores, como o Índice de dependência dos jovens16, Índice de dependência dos
idosos17 e índice de dependência total18 complementa o retrato da população e dos desequilíbrios
registados, conforme se pode verificar no quadro e figura seguintes.
Quadro 65 - índices de dependência de jovens, de idosos e de dependência total.
2001
Índice
Índice de dependência
de jovens
Índice de dependência
de idosos
Índice de dependência
total

2011

2017

Algarve

Portimão

Mexilhoeira
Grande

21,8

21,9

20,4

22,6

23,8

21,4

23,7

25,9

27,8

25,5

37,0

29,6

27,8

40,8

33,7

30,7

49,8

47,4

57,5

52,2

51,6

62,3

57,4

56,6

Algarve

Portimão

Mexilhoeira
Grande

Algarve

Portimão

Fonte: INE, 2018.

Verifica-se que estes indicadores têm vindo a aumentar ao longo das últimas décadas, sendo esse
fenómeno transversal às áreas geográficas analisadas, resultado da perda de importância da
população em idade ativa e do aumento da população idosa e da população mais jovem (0-14) e
traduzindo um número cada vez maior de população dependente desse grande grupo etário (15-64
anos).

Fonte: INE, 2018.

Figura 123 - Índices de dependência, em 2001, 2011 e 2017.
Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida como o quociente entre o número de pessoas
com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e
os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (102 ) pessoas com 15-64 anos
17 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o
número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos
(expressa habitualmente por 100 (102 ) pessoas com 15-64 anos).
18 Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre
o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as pessoas com 65 ou
mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por
100 (102) pessoas com 15-64 anos).
16
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5.12.4.2 Nível de instrução da população
No quadro seguinte apresentam-se os dados da população residente (% do total) segundo o nível de
ensino atingido, em 2011, na região do Algarve, concelho de Portimão e freguesia da Mexilhoeira Grande.
Quadro 66 - População residente segundo o nível de escolaridade, em 2011 (%)
Nenhum nível de
escolaridade

Ensino préescolar

Ensino
básico

Ensino
secundário

Ensino póssecundário

Ensino
superior

Região do Algarve

9,3

2,5

53,2

20,4

1,06

13,5

Concelho de Portimão

8,2

2,6

51,9

21,0

1,16

14,9

Freguesia da Mexilhoeira
Grande

12,5

2,9

58,5

15,7

1,22

9,23

Área geográfica

Fonte: INE, 2018.

Verifica-se uma grande correspondência entre os valores da região e os do concelho, ao contrário do que
acontece com a freguesia em estudo, com percentagens superiores de população residente com níveis
de ensino mais baixos.

5.12.5 Território
5.12.5.1 Densidade populacional
No quadro seguinte apresentam-se as densidades populacionais na região do Algarve, concelho de
Portimão e freguesia da Mexilhoeira, em 2001, 2011 e 2017 (estimativas do INE).
Quadro 67 - Densidades populacionais em 2001, 2011 e 2017.
Densidade populacional (hab/km2)

Área geográfica

2001

2011

2017

Região do Algarve

79,12

90,3

88

Concelho de Portimão

246,87

305,5

303,9

Freguesia da Mexilhoeira Grande

39,37

44,2

-

Fonte: INE, 2018.

Os dados do quadro anterior mostram uma densidade populacional elevada no concelho de
Portimão, em contraste com o observado na região e na freguesia em estudo, principalmente
nesta última.
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5.12.5.2 Estrutura territorial
No quadro seguinte apresenta-se informação relativa à distribuição da população residente e população
isolada em 2011 na região do Algarve e concelho de Portimão.
Quadro 68 - Distribuição (em %) da população residente de acordo com o escalão de dimensão populacional.
Pop.
Isolada

Menos de
2 000 hab

2 000-4 999
hab

5 000-9 999 hab

10 000 – 19 999
hab

20 000 – 49 999
hab

Região do Algarve

4,2

42,6

7,2

5,2

20,7

20,0

Concelho de Portimão
Freguesia de Mexilhoeira
Grande

1,2

50,7

0

10,8

0

37,2

8,9

91,1

0

0

0

0

Área geográfica

Fonte: INE, 2018.

Verifica-se que tanto na região como no concelho são claramente predominantes os lugares com menos
de 2000 habitantes, seguindo-se os lugares com dimensão entre 20 000 e 49 999 habitantes. Tanto na
região como no concelho não existem lugares com 50 000 ou mais habitantes. A população isolada é
significativamente mais elevada na freguesia em estudo do que no concelho e também na região.

5.12.6 Estrutura e dinâmica do parque edificado
No quadro seguinte apresenta-se a evolução do número de edifícios e de alojamentos entre 2001 e 2011
na região do Algarve, concelho de Portimão e freguesia da Mexilhoeira Grande.
Quadro 69 - Evolução do número de edifícios e de alojamentos entre 2001 e 2011.
Área geográfica

Edifícios (nº)

Região do Algarve

2001
160 543

2011
198 924

Concelho de Portimão

11 898

14 921

Freguesia de Mexilhoeira Grande

1 768

Variação
(%)

Alojamentos (nº)

Variação
(%)

24,0

2001
27 8418

2011
380 126

25,4

30 627

47 081

53,7

2399
35,7
Fonte: INE, 2018.

1 979

2 727

37,8

35,5

No período em análise, o crescimento do parque habitacional na região do Algarve, no concelho de
Portimão e na freguesia da Mexilhoeira Grande foi significativo (cerca de 24%, 25% e 36%,
respetivamente). A variação no número de alojamentos segue o mesmo padrão (de aumento), embora
os valores de variação sejam superiores, nas três áreas geográficas analisadas. Efetivamente, ao nível
dos alojamentos verificou-se um aumento de cerca de 36% na região do Algarve, semelhante ao
registado na freguesia em estudo. No concelho de Portimão, esse aumento foi muito mais acentuado.
No quadro seguinte apresenta-se a densidade de alojamentos, em 2011, nas três zonas geográficas em
análise.
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Quadro 70 - densidade de alojamentos, em 2011.
Área geográfica

Densidade de alojamentos (nº/km2)

Região do Algarve

76,07

Concelho de Portimão

258,60

Freguesia de Mexilhoeira Grande

29,92

Fonte: INE, 2018.

Observa-se uma grande discrepância neste indicador entre o concelho e a freguesia em estudo, sendo
cerca de 10 vezes menor nesta última. Comparando com a região, também é notória a elevada densidade
de alojamentos no concelho de Portimão.

5.12.7 Estrutura e Dinâmica Económica e Mercado de Emprego
5.12.7.1 Afetação da população às atividades económicas
No quadro seguinte apresentam-se os dados relativos à taxa de atividade da população e distribuição
pelos setores de atividade económica, em 2001 e 2011.
Quadro 71 - Taxa de atividade e distribuição da população empregada por setores de atividade.
2001
Indicador

2011

Algarve

Portimão

Mexilhoeira
Grande

Taxa de atividade (%)19

48,6

51,2

46,3

48,99

49,93

44,4

Taxa de desemprego (%)

6,2

7,4

4,6

15,74

17,2

14,8

6,2

2,6

9,7

3,3%

1,3

4,3

22,5

20,5

25,1

16,1

15,8

19,1

71,4

76,9

65,1

80,6

82,9

76,6

Pop. empregada afeta ao
setor primário (%)
Pop. empregada afeta ao
setor secundário (%)
Pop. empregada afeta ao
setor terciário (%)

Algarve

Portimão

Mexilhoeira
Grande

Fonte: INE, 2018.

Pela observação do quadro anterior, constata-se o seguinte:
 A taxa de atividade, ou seja, o peso da população ativa em relação à população total, diminuiu
entre 2001 e 2011, no concelho e na freguesia, mas manteve-se praticamente inalterado na
região do Algarve;
 A taxa de desemprego aumentou de forma muito significativa nas áreas geográficas em
análise, entre 2001 e 2011, mas de forma mais acentuada (cerca de 3 vezes) para a freguesia
de Mexilhoeira Grande, onde atingiu um valor de cerca de 15%. Embora seja expetável um
abaixamento da população desempregada nos últimos 3-4 anos, seguindo a tendência verificada

19

Taxa que define o peso da população ativa sobre o total da população.
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no país e na região (estimativas do INE apontam para 9,2 % em 2016 na região do Algarve), a
taxa de desemprego na freguesia poderá ainda assumir uma expressão considerável;
 Nas três zonas geográficas em análise, os setores primário e secundário perderam peso, em
termos da mão de obra que absorvem, ao passo que o setor terciário ganhou importância,
recebendo, em 2011, entre cerca de 77% e 83% da população empregada.
No quadro seguinte apresenta-se a informação relativa à população residente com mais de 15 anos, e
principal meio de vida, em 2011, nas unidades territoriais em estudo.
Quadro 72 - População residente com mais de 15 anos e principal meio de vida (%).
Área geográfica

1

Região do Algarve
Concelho de Portimão
Freguesia de Mexilhoeira Grande

49,6
50,2
43,9

12345678910-

2

3

4

26,0 3,7 0,2
25,2 4,3 0,2
32,7 3,1 0,1
Fonte: INE, 2018.

5

6

7

8

9

10

1,0
1,6
1,2

0,6
0,6
0,6

0,7
0,7
0,9

0,5
0,6
1,3

14,6
14,1
13,5

3,3
2,6
2,7

Trabalho
Reforma/ Pensão
Subsídio de desemprego
Subsidio por acidente de trabalho ou doença profissional
Rendimento social de inserção
Outro subsídio temporário (doença, maternidade, etc.)
Rendimento da propriedade ou da empresa
Apoio social
A cargo da família
Outro

Nas áreas geográficas em causa, em 2011, a grande maioria da população com mais de 15 anos tinha
nos rendimentos do trabalho o seu principal meio de vida, embora na freguesia da Mexilhoeira Grande
essa percentagem fosse menor, comparativamente com a do concelho e da região. A segunda maior fatia
de população dependia da reforma / pensão.
No quadro seguinte apresentam-se os dados relativos à distribuição (em %) da população segundo o
grupo socioeconómico, em 2011, nas zonas geográficas em análise.
Verifica-se (não contando com a população inativa) que há uma predominância clara dos empregados
administrativos do comércio e serviços, seguidos dos operários qualificados e semiqualificados e dos
trabalhadores administrativos do comércio e serviços não qualificados, padrão comum às três zonas em
análise.
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Quadro 73 - Distribuição (em %) da população segundo o grupo socioeconómico, em 2011.
Área geográfica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Região do Algarve

0,3

0,8

0,03

0,4

0,4

1,5

1,8

0,3

0,4

0,4

1,0

1,7

0,5

0,8

0,3

4,3

3.1

0,7

15,2

6,6

1,2

5,1

1,0

0,1

0,1

1,1

51,0

Concelho de Portimão

0,3

0,9

0,02

0,4

0,5

1,3

1,9

0,1

0,4

0,4

0,8

1,7

0,2

0,9

0,3

4,9

3,4

0,7

16,5

6,6

0,8

4,8

0,9

0,1

0,1

1,1

50,1

Freguesia de
Mexilhoeira Grande

0,2

0,5

0,05

0,3

0,4

1,7

1,8

0,3

0,4

0,2

1,5

1,8

1,1

0,6

0,1

2,8

2,4

0,4

12,0

6,8

1,3

4,7

0,9

0,2

0

0,9

55,6

Fonte: INE, 2018.
1-Empresários com profissões intelectuais, científicas e técnicas;

15-Dirigentes de pequenas empresas e organizações;

2-Empresários da indústria comércio e serviços

16-Quadros intelectuais e científicos;

;

3-Empresários do sector primário;

17-Quadros técnicos intermédios;

4-Pequenos patrões com profissões intelectuais e científicas;

18-Quadros administrativos intermédios;

5-Pequenos patrões com profissões técnicas intermédias;

19-Empregados administrativos do comércio e serviços;

6-Pequenos patrões da indústria;

20-Operários qualificados e semiqualificados;

7-Pequenos patrões do comércio e serviços;

21-Assalariados do sector primário;

8-Pequenos patrões do sector primário;

22-Trabalhadores administrativos do comércio e serviços não qualificados;

9-Profissionais intelectuais e científicos independentes;

23-Operários não qualificados;

10-Profissionais técnicos intermédios independentes;

24-Trabalhadores não qualificados do sector primário;

11-Trabalhadores industriais e artesanais independentes;

25-Pessoal das forças armadas;

12-Prestadores de serviços e comerciantes independentes;

26-Outras pessoas ativas n.e.;

13-Trabalhadores independentes do sector primário;

27-Inativos

14-Diretores e quadros dirigentes do Estado e empresas;
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5.12.7.2 Caracterização das empresas
No quadro seguinte apresenta-se informação constante do Anuário Estatístico do Algarve (2016) relativa a
densidade de empresas por km2 e o volume de negócios por empresa na região do Algarve e no concelho
de Portimão.
Quadro 74 - Densidade de empresas e volume de negócios (2015) na região e no concelho.
Densidade de
empresas (nº/km2)

Volume de negócios por
empresa (milhares de euros)

Região do Algarve

12,6

112,4

Concelho de Portimão

39,0

118,7

Área geográfica

Fonte: INE, 2018.

Verifica-se que a densidade de empresas por km2 no concelho de Portimão é cerca de 3 vezes superior do
que na região em que se enquadra, ao passo que em termos de volume de negócios por empresa os
valores das duas regiões são muito próximos. Quanto ao volume de negócios das empresas por município
da sede e por CAE, os valores constantes do Anuário Estatístico da Região do Algarve relativos a 2015
revelam que o setor A – (Comércio por grosso e a retalho; Reparação de veículos automóveis e motociclos)
é o mais importante, seguido do setor I- (Alojamento, restauração e similares). Estas atividades refletem o
peso sectorial do turismo na região e no concelho de Portimão.

5.12.7.3 Principais atividades económicas
De acordo com o relatório da Revisão do PDM de Portimão, a partir dos anos 60/70 o “boom” turístico
provocou profundas alterações nas atividades económicas tradicionais do Algarve, incluindo o concelho de
Portimão, assentes na agricultura, na pesca e na indústria conserveira. No Barlavento e, em particular, no
concelho de Portimão, registaram-se mudanças relevantes que se traduziram na quebra acentuada
de importância do sector primário e da indústria conserveira, para uma cada vez maior dependência
do turismo como principal sector da atividade económica. Neste contexto, o sector terciário com
base no turismo e nos serviços assume, atualmente, um papel fundamental como principal suporte
da atividade económica do concelho de Portimão, conforme o demonstra a distribuição da mão de obra
ativa pelos diferentes setores de atividade económica (ver 5.12.7.1). Salienta-se que a freguesia onde as
atividades agrícolas têm ainda alguma expressão é somente a Mexilhoeira Grande.
As principais atividades económicas do concelho são então o turismo e o comércio, embora a pesca
ainda tenha alguma expressão, não sendo alheio o facto da cidade possuir o segundo maior porto
pesqueiro do Algarve.
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5.12.7.4 Caracterização da atividade turística
A atividade turística tem crescido no Algarve desde 2009 (Quadro 75), facto patente no total anual de
dormidas em estabelecimentos hoteleiros. A dependência do Algarve relativamente ao turismo é
conhecida. Andraz et al. (2012) mostram mesmo que “o Algarve é a segunda região mais especializada do
país, juntamente com a Madeira e depois da região dos Açores. Na base deste fenómeno estão os setores
da hotelaria e restauração, os quais se encontram diretamente associados à atividade turística, e outros
setores como as pescas, o comércio, os transportes, as comunicações e outros serviços, indiretamente
ligados à atividade turística. Adicionalmente, os focos de concentração localizam-se na orla costeira, com
particular incidência nos concelhos de Albufeira, Vila do Bispo e Portimão”.
Tendo por base informação disponibilizada na plataforma SIGTUR, do Turismo de Portugal, seguidamente
apresentam-se alguns indicadores relacionados com a atividade turística, com o objetivo de melhor
caracterizar este importante setor de atividade económica e as suas diferenças territoriais.

Quadro 75 – Indicadores de atividade turística.
Indicador
1234-

Capacidade de alojamento a turistas (total de camas/utentes
em ET e AL)
Capacidade de alojamento a turistas por 1000 hab. (total de
camas em ET e AL por 1000 hab)
Capacidade de alojamento a turistas por km2 (total de
camas/utentes em ET e AL por km2)
Concentração relativa da oferta de alojamento a turistas * (%)

Região
Algarve

Área geográfica
Concelho
Freguesia de
Portimão
Mexilhoeira Grande

265 336

34 102

3 694

591,31

613,19

916,85

53,10

187,31

40,53

100

12,85

10,83

ET- Empreendimentos Turísticos
AL- Alojamento local
(*) – Capacidade de alojamento a turistas na área territorial em causa, face ao total da área territorial
mediatamente acima

É possível retirar as seguintes ilações:
 Em relação ao indicador 1 (capacidade de alojamento a turistas), o concelho de Portimão concentra
cerca de 13% da capacidade da região, e a freguesia de Mexilhoeira Grande cerca de 10,8 % e
1,4%, em relação ao concelho e à região em causa, respetivamente.
 Em relação ao indicador 2 (capacidade de alojamento a turistas por 1000 hab), tanto o concelho
como a freguesia em estudo apresentam um racio superior ao da região, em particular a freguesia, a
que não é alheio o facto de se tratar de uma área geográfica pouco povoada, em termos relativos.
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 Em relação ao indicador 3 (capacidade de alojamento por km2), a freguesia apresenta um valor
próximo do observado na região, mas bastante inferior ao do concelho, o qual, por sua vez,
apresenta um rácio bastante superior ao da região e da freguesia.
 Em relação ao indicador 4 (concentração relativa da oferta turística),verifica-se que a freguesia de
Mexilhoeira Grande tem pouca expressão em termos de capacidade de alojamento no contexto do
concelho de Portimão (cerca de 11%).

Como conclusão geral, pode inferir-se que se trata de uma freguesia de baixa intensidade turística,
face ao concelho e à região onde se insere.
Na figura seguinte apresentam-se os empreendimentos turísticos existentes e previstos na envolvente da
Quinta da Rocha (o símbolo vermelho representa os ET existentes, o símbolo laranja os projetos de ET
com parecer favorável do TdP e o amarelo os ET com PIP com parecer favorável do TdP).

Fonte: SIGTUR, TdP, 2018.

Figura 124 - Empreendimentos turísticos e conjuntos turísticos existentes e previstos na envolvente da área de
estudo.
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Verifica-se que o Hotel rural previsto no âmbito do projeto surge nesta base de dados como tendo
PIP favorável do Turismo de Portugal.

5.12.8 Viabilidade económica do empreendimento
Para o empreendimento em causa, foi realizado um estudo de viabilidade económica. De acordo com o
referido nesse estudo, o empreendimento, na fase de exploração, irá gerar um total de 32 postos de
trabalho. O estudo indica ainda que segundo estimativas da World Travel Tourism Council (WTTC), cada
emprego direto no sector gera 1,43 empregos indiretos.

5.12.9 Saúde humana
5.12.9.1 Estado de saúde
 Condições ambientais
Abastecimento de Água
O abastecimento de água ao concelho de Portimão é da responsabilidade da EMARP, por delegação do
município.
A rede de abastecimento de água carateriza-se por 14 reservatórios (7 dos quais elevados) com a
capacidade de reserva total de 59850 m3 e 8 estações elevatórias e cerca de 448 km de condutas. Existem
ainda 4 furos de captação de água subterrânea operacionais, como reserva.
Quadro 76 – Caraterísticas da rede de abastecimento de água do concelho de Portimão.
Perfil da entidade gestora - EMARP
Entidade titular
Tipo de serviço
Utilizador do(s) sistema(s) em alta
Alojamentos servidos (n.º)
Tipologia da área de intervenção
Volume de atividade (m3/ano)
Produção própria de energia (%)

CM de Portimão
Em baixa
Águas do Algarve, S.A.
42 489
Área mediamente urbana
5.299.814
0

Perfil do sistema de abastecimento de água
Captações de água superficial (n.º)
0
Captações de água subterrânea (n.º)
4
Cumprimento do licenciamento das captações (%) NA
Estações de tratamento de água (n.º)
0
Outras instalações de tratamento (n.º)
2
Postos de recloragem (n.º)
1
Cumprimento total de condutas (km)
448,1
Desensidade de ramais (n.º de ramais/km de rede) 50
Estações elevatórias (n.º)
8
Reservatórios (n.º)
14
Capacidade de reserva de água tratada (dias)
3,1
Fonte: adaptado de ERSAR, 2018.
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Em 2016, existia uma acessibilidade física do serviço de abastecimento de água de 98%, tendo-se
registado no concelho uma percentagem de 99,15% de água segura (qualidade de água) como
apresentado na Figura 125. Em 2017, essa percentagem foi de 99,54%.

Fonte: ERSAR, 2018.

Figura 125 – Percentagem de água segura no concelho de Portimão em 2016, com a localização da área de
estudo.

Fonte: ERSAR, 2018.

Figura 126 – Ficha de avaliação qualidade do serviço de abastecimento de água (2016) do concelho de
Portimão.
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Tratamento de Águas Residuais
Caraterizando a rede de recolha de águas residuais poder-se-á dizer que o concelho apresenta um
comprimento de coletores de 293 km, com as características apresentadas no quadro abaixo.
Quadro 77 – Caraterísticas da rede de saneamento de água residuais do concelho de Portimão.
Perfil da entidade gestora - EMAR de Portimão
Entidade titular
Tipo de serviço
Utilizador do(s) sistema(s) em alta
Alojamentos servidos (n.º)
Acessibilidade física do serviço através de redes
fixas e meios móveis (%)
Tipologia da área de intervenção
Volume de atividade (m3/ano)
Produção própria de energia (%)

CM de Portimão
Em baixa
Águas do Algarve, S.A.
42 266
98
Área mediamente urbana
5.042.083
0

Perfil do sistema de saneamento de águas residuais:
Estações de tratamento de águas residuais (n.º)
0
Fossas séticas coletivas (n.º)
0
Licenciamento de descargas
NA
Comprimento total de coletores (km)
293,2
Densidade de ramis (n.º de ramais/km de rede)
59
Comprimento total de coletores separaticos de
NR
águas pluviais (km)
Estações elevatórias (n.º)
17
Descarregadores de emergência (n.º)
0
Emissários submarinos (n.º)
0
Fonte: adaptado de ERSAR, 2018.

Em 2016, existia uma acessibilidade ao serviço (cobertura da rede de recolha de águas residuais) era
de de 98%, sendo de 100% a percentagem de água residual recolhida/água residual tratada.
Em conformidade com os esclarecimentos da EMARP, a partir de Setembro de 2007, esta empresa
municipal apenas tem à sua responsabilidade a recolha e encaminhamento para o sistema municipal, a
cargo da empresa águas do Algarve, SA, o qual faz a gestão do sistema em “Alta” e o tratamento e rejeição
das águas residuais no meio recetor, o Rio Arade.
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Fonte: ERSAR, 2018.

Figura 127 – Ficha de avaliação qualidade do serviço de saneamento de águas residuais (2016) do concelho de
Portimão.

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
Caraterizando o sistema de recolha de resíduos urbanos e em conformidade com a informação prestada
pela ERSAR, poder-se-á dizer que a acessibilidade física do serviço é de 85% e a acessibilidade dos
serviço de recolha seletiva é de 71%, em 2016 (Figura 128).
Segundo dados do INE, em 2016 foram recolhidos no município no total cerca de 42 190 toneladas de
resíduos, correspondendo a 27 980 recolha indiferenciada e 14 210 a recolha seletiva.

Quadro 78 – Caraterísticas do sistema de gestão de resíduos do concelho de Portimão.
Perfil da entidade gestora - EMARP
Entidade titular
Tipo de serviço
Utilizador do(s) sistema(s)
Tipologia da área de intervenção
População (hab.)
Alojamentos servidos (n.º)
Volume de atividade (t/ano)

CM de Portimão
Em baixa
ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos
Área mediamente urbana
55334
39882
38677
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Volume de atividade para reciclagem (t/ano)

7455

Perfil do sistema de gestão de resíduos:
Ecopontos (n.º)
Oleões (n.º)
Ecocentros (n.º)
Estações de transferência (n.º)
Capacidade instalada de contentores (m3)
Viaturas afetas à recolha (n.º)
Índice de conhecimento de ativos físicos
Densidade de ecopontos (hab./ecoponto)

404
40
1
0
3090
10
36
137
Fonte: ERSAR, 2018.

Fonte: ERSAR, 2018.

Figura 128 – Ficha de avaliação qualidade do sistema de gestão de resíduos (2016) do concelho de Portimão.

Acessibilidades
- Rota Acessível
A CMP aderiu à Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, cujo principal objetivo é –
de forma faseada - adaptar a cidade. Em 2008 criou-se a Rota Acessível, traduzida num trajeto contínuo,
desobstruído e sinalizado, que liga os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, podendo
ser utilizado de forma autónoma e segura por todos. Beneficiando pessoas portadoras de deficiência física
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mas também idosos com dificuldades de locomoção e, até, familiares que transportam as suas crianças em
carrinhos de bebé.
- Praia Acessível
Durante a época balnear, nas praias da Marina e Alvor as pessoas com mobilidade condicionada podem
usufruir de lugares de estacionamento gratuito, rampas de acesso e instalações sanitárias, assim como
condições de deslocação no areal e na água, através do recurso a veículos próprios, conhecidos como
“tiralôs”. Uma parceria que é assumida com as Juntas de Freguesia de Alvor e Portimão.

5.12.9.2 Indicadores de saúde
A Taxa Bruta de Natalidade é altamente influenciada pela distribuição etária. Uma população envelhecida
originará necessariamente uma taxa bruta de natalidade inferior. A Taxa Bruta de Mortalidade consiste
numa relação entre o número total de óbitos e a população residente, exprimindo portanto o contributo,
necessariamente negativo, da mortalidade para o crescimento populacional.
A diminuição das taxas de natalidade e mortalidade motiva uma evolução da estrutura etária da população,
no sentido de um envelhecimento progressivo. Em termos práticos, este fenómeno deve-se à maior procura
de serviços de saúde, maior pressão sobre o sistema de Segurança Social e sobretudo pelo facto de
diminuir a parcela da população capaz de produzir bens e serviços.
Entre 2015 e 2017, a Taxa Bruta de Natalidade no concelho de Portimão manteve-se igual, enquanto que a
Taxa Bruta de Mortalidade aumentou e a Taxa de Mortalidade Infantil subiu ligeiramente entre 2016 e 2017.
Quadro 79 - Taxa Bruta de Natalidade, Taxa Bruta de Mortalidade e Taxa de Mortalidade Infantil, no concelho
de Portimão, de 2015 a 2017.
Área Geográfica
Concelho de Portimão

Taxa Bruta de Natalidade

Taxa Bruta de Mortalidade

Taxa de Mortalidade Infantil

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

14.4

14.4

14.4

10.5

11.6

11.2

3.4

3.7

3.6

Fonte: PORDATA, 2018.

A Esperança de vida à nascença é o número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar
viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento.
Quadro 80 - Esperança de vida à nascença (anos), na região do Algarve, de 2014 a 2016.
Área
Geográfica
Região do
Algarve

Esperança de vida à nascença (anos)
2014
2015
2016
80,4

80,3

80,2

Fonte: PORDATA, 2018.
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Segundo o Quadro 81, as principais causas de morte no concelho de Portimão, deveram, por ordem
decrescente a tumores (449 casos), doenças do aparelho circulatório (156) e doenças do aparelho
respiratório (92).
Quadro 81 - Óbitos e causas de morte, na região e no concelho, em 2016.
Área Geográfica
Concelho de Portimão
Região do Algarve

Causa de morte
Todas as causas de morte (total)

5224

642

Algumas doenças inoficiosas e parasitárias

84

7

Tuberculose

6

1

Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)

21

3

3597

449

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos
imunitários

18

3

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

204

24

Diabetes mellitus

144

16

Transtornos mentais e comportamentais

193

12

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos

136

14

Doenças do aparelho circulatório

1336

156

Doenças isquémicas do coração

322

34

Outras doenças cardíacas (exceto transtornos valvulares não-reumáticos
e doenças valvulares)

306

40

Doenças cérebro-vasculares

465

65

Doenças do aparelho respiratório

631

92

Pneumonia

306

39

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores

111

15

Doenças do aparelho digestivo

251

26

Doenças crónicas do fígado

47

9

Doenças do aparelho geniturinário

208

41

Doenças do rim e ureter

100

18

592

66

391

57

Causas externas de lesão e envenenamento

251

34

Acidentes, acidentes de transporte e quedas acidentais

220

28

Suicídios, homicídios e outras lesões

104

15

Tumores

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos, e de
laboratório não classificados em outra parte
Outras mortes súbitas de causa desconhecida, mortes sem assistência,
outras causas mal definidas e não especificadas

Fonte: INE, 2018
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5.12.9.3 Equipamentos/respostas de saúde
O concelho de Portimão está integrado na Região de Saúde do Algarve, e por conseguinte é um dos sete
concelhos que integra o ACES Algarve II – Barlavento, dependendo da Administração Regional de Saúde
do Algarve (ARS-Algarve). Dispõe de um Centro de Respostas Integradas que se encontra integrado na
Administração Regional de Saúde do Algarve.
Relativamente ao equipamento público de saúde, o concelho de Portimão é sede do Agrupamento de
Centros de Saúde do Algarve II – Barlavento, e dispõe de um Centro de Saúde – Portimão e duas
extensões – Alvor e Mexilhoeira Grande. A nível hospitalar Portimão dispõe de uma Unidade a qual
integra o Centro Hospitalar do Algarve.
A nível privado o concelho dispõe de dois hospitais que são parte integrante do grupo “Hospital
Particular do Algarve SA” e de várias clínicas convencionadas com a Administração Regional de Saúde
do Algarve.
No que concerne à Rede de Farmácias, abrange todo o concelho existindo um total de 12 Farmácias,
uma na freguesia de Alvor, uma na freguesia da Mexilhoeira Grande e as restantes dez estão sediadas
na freguesia de Portimão, estando todo o Município coberto por este serviço fundamental para a
população.

Quadro 82 – Número de hospitais (2016), Número de Centros de Saúde (2012), Número de Serviços de
Urgência Básica (SUB) ou Serviços de Atendimento Permanente ou Prolongado (SAP) (2012), e Número de
farmácias e postos farmacêuticos móveis (2017), na região do Algarve e no concelho de Portimão.
Área Geográfica

Nº de
Hospitais

Nº de
Centros de
Saúde

Nº de Serviços de Urgência Básica
(SUB) ou Serviços de Atendimento
Permanente ou Prolongado (SAP)

Nº de Farmácias e postos
farmacêuticos móveis

Região do Algarve

10

16

3

120

Concelho de
Portimão

3

1

0

12

Fonte: INE, 2018

Quadro 83 – Número de médicos, Número de médicos por 1000 habitantes, Número de enfermeiros e Número
de enfermeiros por 1000 habitantes, na região do Algarve e no concelho de Portimão, em 2017.
Área Geográfica

Nº de Médicos

Nº de Médicos por 1000
habitantes

Nº de Enfermeiros

Nº de Enfermeiros por
1000 habitantes

Região do Algarve

1727

3.9

2718

6.2

Concelho de
Portimão

345

6.2

518

9.4

Fonte: INE, 2018
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Quadro 84 - População inscrita com e sem médico de família, no concelho de Portimão, em 2015.
ACES
Concelho de
Portimão

Frequentadores

N/ Frequentadores

Total
Inscritos

S/ Médico
Freq.

C/ Médico
Freq

S/ Médico
por opção

55783

7877

63660

16963

38529

291

Fonte: Carta da Saúde do Concelho de Portimão

As Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) são constituídas por médicos, enfermeiros
e assistentes técnicos que, em trabalho de equipa, prestam cuidados de saúde a uma população inscrita
nessa unidade e, também, a utentes sem médico de família, passantes e turistas.
Quadro 85 - População Frequentadora na sede e extensões.

UCSP
Portimão

Portimão

48240

Alvor

4536

Mexilhoeira Grande

3007

TOTAL

55783

Fonte: Carta da Saúde do Concelho de Portimão

A Unidade de Saúde Pública (USP) em todo o ACES, com a sede em Portimão, integra médicos de saúde
pública, técnicos de saúde ambiental e assistentes técnicos.
Quadro 86 - Número de Consultas por Programa de Saúde, no Centro de Saúde de Portimão, em 2014.
Nº Consultas por Programa de Saúde
Área
Geográfica
Mexilhoeira
Grande

Saúde Infantil

Saúde do Adulto

Programa de
Saúde
Materna

Programa de Saúde Reprodutiva
e Planeamento Familiar

555

6471

114

114

Fonte: Carta da Saúde do Concelho de Portimão

Foram realizadas em 2014 pelos enfermeiros do Centro de Saúde (CS) de Portimão um total de 156 679
intervenções associadas aos vários programas de saúde.
Quadro 87 – Programas de saúde.
Instituição
CS Portimão

Todos os Programas de Saúde
Nº de Fenómenos de Nº de Contatos de
Nº de Atitudes
Enfermagem
Enfermagem
Terapêuticas
21246

92244

43189

Fonte: Carta da Saúde do Concelho de Portimão

O Centro Hospitalar do Algarve (CHA), E.P.E. é uma instituição de saúde pública, integrada no Sistema
Nacional de Saúde (SNS) e na Região de Saúde do Algarve, que foi criada a 1 de julho de 2013. Este
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Centro Hospitar, cuja área de influência abrange os 16 concelhos que constituem a Região do Algarve, tem
por objeto principal a prestação de cuidados de saúde à população, designadamente aos beneficiários do
Serviço Nacional de Saúde e aos beneficiários dos subsistemas de saúde, ou de entidades externas que
com ele contratualizem a prestação de cuidados de saúde, e a todos os cidadãos em geral, servindo uma
população residente de cerca de 450.000 habitantes, podendo este valor populacional duplicar ou triplicar
sazonalmente.
O Hospital Particular do Algarve, SA com um capital social totalmente privado, surge em 1996 com a
edificação de raiz da primeira unidade hospitalar do Grupo e da região sul, o Hospital Particular de Alvor.
Desde então, o Grupo tem-se distinguido pela qualidade dos serviços prestados assentes na inovação e na
diferenciação tecnológica, mas igualmente pela sustentabilidade da sua expansão, que hoje cobre toda a
região algarvia.

5.13 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES
5.13.1 Metodologia
Para a verificação da conformidade do projeto com os requisitos referidos na legislação de Ordenamento
do Território em vigor foram identificados e analisados os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) e os
respetivos requisitos aplicáveis ao projeto, nomeadamente no que diz respeito a condicionantes e
restrições do solo, na implementação do projeto e projetos associados. Foram também analisados
documentos com incidência estratégica com potencial aplicabilidade na área de estudo e área de
intervenção do projeto. Assim, foram analisados os seguintes documentos:
Quadro 88 – Instrumentos de Gestão Territoria aplicáveis e com interesse na Quinta da Rocha e na área de

Âmbito Regional

Âmbito Nacional

intervenção do projeto.
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território | PNPOT
Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Burgau-Vilamoura | POOC Burgau-Vilamoura
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 | PSRN2000
Estratégia Turismo 2027 | ET27
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve | PROF do Algarve
Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve | PROT Algarve
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve | PGBH RH8
Plano de Gestão dos Riscos de Inundação da Região Hidrográfica 8 – Ribeiras do Algarve | PGRI RH8
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Âmbito Municipal
Âmbito Local

Plano Diretor Municipal de Portimão | PDM Portimão
Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Portimão 2015-2019 | PMDFCI Portimão
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Portimão | PMEPC Portimão

Domínio Público Hídrico (DPH) – Margens e Leitos de Cursos de Água

A referida análise considerou ainda a consulta de legislação variada sobre ordenamento do território.

5.13.2 Instrumentos de Gestão Territorial
Âmbito Nacional
 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, e retificado pelas Declarações de
Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro e n.º 103-A/2007, de 2 de novembro, sendo um instrumento de
desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para
a organização do território nacional e consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos
demais instrumentos de gestão territorial.
Para a região do Algarve, o PNPOT considera várias opções estratégicas territoriais das quais se
destacam:
 “Criar as condições de qualificação do turismo (…)”;
 “Garantir níveis elevados de protecção dos valores ambientais e paisagísticos e preservar os
factores naturais e territoriais de competitividade turística”;
 “Gerir a produção imobiliária, combatendo dinâmicas insustentáveis e salvaguardando o papel do
sector da construção civil orientando-o para atividades de renovação e reabilitação”;
 “Proteger os espaços agrícolas, incluindo as culturas tradicionais, as áreas beneficiadas por
aproveitamentos hidroagrícolas e de emparcelamento rural, integrando este setor na cadeia de
fornecimento das atividades turísticas.”
 “Aproveitar de forma sustentável os recursos hídricos da região e garantir a qualidade da água”.
Em 2016, a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 44/2016, de 23 de agosto, determinou a
alteração do PNPOT 2007, estando atualmente concluído o processo de alteração do PNPOT, tendo sido
aprovada a respetiva Proposta de Lei.
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Segundo a Estratégia e Modelo Territorial da proposta de alteração do PNPOT (datado de 20 julho 2018)
são propostos 5 Desafios Territoriais (subdivididos em 15 opções estratégicas de base territorial) que
respondem aos 18 problemas de ordenamento do território, os quais foram apresentado no capítulo 5.13.1
- Identificação dos Instrumentos de Gestão Territorial.
 Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Burgau-Vilamoura
O POOC de Burgau-Vilamoura, aprovado pela RCM n.º 33/99, de 27 de abril, constitui um instrumento
enquadrador para a melhoria, valorização e gestão dos recursos presentes no litoral. Preocupa-se
especialmente com a proteção e integridade biofísica do espaço, com a valorização dos recursos
existentes e com a conservação dos valores ambientais e paisagísticos, tendo como objeto as águas
marítimas costeiras e interiores e respetivos leitos e margens.
De acordo com o artigo 2.º, o POOC visa a prossecução dos seguintes objetivos:
“a) Ordenar os diferentes usos e atividades específicos da orla costeira;
b) Classificar as praias e regulamentar o uso balnear;
c) Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou turísticos;
d) Defender e preservar a natureza;
e) Defender e valorizar os recursos naturais e o património histórico e cultural.”
“Com o objetivo último de permitir uma melhor fruição deste espaço e das suas múltiplas potencialidades, o
POOC estabelece os princípios a que deve obedecer o uso e a ocupação deste troço da orla costeira,
através, nomeadamente, da valorização das praias consideradas estratégicas do ponto de vista
ambiental e turístico, da requalificação das áreas já sujeitas a uma ocupação incompatível com a
qualidade de vida ou mesmo com a segurança de pessoas e bens e da defesa e valorização dos
recursos naturais, ambientais e paisagísticos existentes.”
No entanto, a área de estudo (Quinta da Rocha) e área de intervenção do projeto (incluindo os
projetos associados) não são abrangidos pelo POOC de Burgau-Vilamoura, apesar da proximidade da
área de estudo à linha de costa, como é apresentado na Figura 129.
Encontra-se atualmente a decorrer a elaboração do Programa da Orla Costeira Odeceixe-Vilamoura (POC
OV) que abrange o litoral pertencente aos municípios de Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Lagoa,
Silves e Albufeira.
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Fonte: POOC Burgau-Vilamoura

Figura 129 - Planta Síntese do POOC sobreposta com o limite da área de estudo.

 Plano Sectorial da Rede Natura 2000
O PSRN2000, aprovado pela RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho, é um instrumento de gestão territorial,
que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e das Zonas de Proteção Especial (ZPE) do território
continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas
áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade.
A Diretiva n.º 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio (Diretiva Habitats), prevê o estabelecimento de uma
rede ecológica europeia, a Rede Natura 2000, que visa conservar a biodiversidade através da proteção dos
habitats naturais, da fauna e da flora selvagens do território da União Europeia, nomeadamente mediante a
criação de um conjunto de sítios de interesse comunitário, designados como Zonas Especiais de
Conservação (ZEC).
A criação das ZEC pressupõe a prévia elaboração e aprovação de uma lista nacional de sítios,
representativa dos habitats e espécies a proteger (RCM n.º 76/2000). Os sítios da lista nacional que
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venham a ser reconhecidos pelas instâncias competentes da União Europeia como sítios de importância
comunitária serão posteriormente reconhecidos como ZEC.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho, aprova a 2.ª fase da Lista Nacional de
Sítios, a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril. Esta lista inclui o Sítio
Ria de Alvor (PTCON0058), que abrange a totalidade da Quinta da Rocha (área de estudo) e
simultaneamente a área de intervenção do projeto e a maior parte dos projetos associados, exceto
um pequeno troço no caminho da rocha, a norte, entre a EN125 e a linha férrea, como é apresentado no
Desenho 03 – Enquadramento nas Áreas Sensíveis (Volume IV – Peças Desenhadas) (Figura 130).

Fonte: Rede Natura 2000

Figura 130 – Extrato da planta de áreas sensíveis com os limites do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da Ria
de Alvor da Rede Natura 2000 (PTCON0058) e de outras áreas classificadas (Sítio RAMSAR), com a
localização da área de estudo.

O Sítio integra o mais importante complexo estuarino do barlavento algarvio, que resulta da confluência da
ribeira de Odiáxere e do rio de Alvor (alimentado pelas ribeiras do Farelo e Torre), provenientes da encosta
sul da serra de Monchique e que aqui desaguam. A parte central, que equivale, aproximadamente a um
terço da área do Sítio, é essencialmente agrícola, com a presença de culturas hortícolas, pomares de
regadio de citrinos e pomares de sequeiro de amendoeiras e figueiras. Na sua extremidade sul alberga
ainda uma larga área para criação extensiva de gado bovino. No entanto, é de referir que antigamente na
Quinta da Rocha, a propriedade correspondia predominantemente a uma unidade agropecuária, dominada
por terrenos agrícolas e zonas de pasto bovino.
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Atualmente, na área de estudo não existe atividade agrícola, tendo a criação de gado (bovino) e
zonas de pasto cessado no primeiro trimestre de 2016, com a venda da propriedade.
O Sítio apresenta como fatores de ameaça a pressão urbano-turística (interesses de construção, com
consequente afetação direta de valores naturais; degradação e poluição de ecossistemas aquáticos devido
a atividades motonáuticas); destruição de áreas dunares (utilização para estacionamento e aberturas de
acessos); dragagens (que não tenham em conta o zonamento de áreas sensíveis); extração de areias;
depósito de dragados e lixo sobre as dunas; destruição de zonas de sapal (e sua fragmentação por dique
na zona poente); aumento da carga de nutrientes na laguna (devido à poluição doméstica, efluentes de
suiniculturas e pisciculturas, pesticidas dos pomares de citrinos e produtos de tratamento de campos de
golfe a montante) e assoreamento da laguna.
No Sítio da Ria de Alvor as orientações de gestão são dirigidas principalmente para a conservação e
recuperação dos ecossistemas dunares, das áreas de sapal e da vegetação halófila, devendo
assegurar igualmente a conservação das espécies da flora que ocorrem em áreas agro-pastoris.
Na área do Aproveitamento Hidroagrícola de Alvor deverão ver-se cumpridas as exigências das boas
práticas agrícolas em vigor inclusivamente no exterior à área do Sítio, dada a afetação do Sítio pelo uso de
agro-químicos nas áreas contíguas. Na área do Aproveitamento Hidroagrícola sobreposta à área do Sítio,
que abrange sapais ocupados por pastagens naturais e funciona como defesa contra inundações a
montante, devem ser seguidas as orientações de gestão identificadas.
Assumem particular relevância as orientações relacionadas com o ordenamento do uso urbano e ou
turístico, das atividades de recreio e lazer e das acessibilidades. De igual importa acautelar os
impactes, sobre os valores naturais em presença, de dragagens e da implantação de infraestruturas.

 Estratégia Turismo 2027
A ET27, aprovada pela RCM n.º 134/2017, de 27 de setembro, é o referencial estratégico para o Turismo
em Portugal na próxima década.
O referencial estratégico apresentado na ET27 foi construído tendo por base o diagnóstico, os desafios
identificados e a visão que se pretende alcançar com esta estratégia. Dos cinco eixos estratégicos
identificados e respetivas linhas de atuação, destacam-se os seguintes:
“Eixo 1 — Valorizar o território e as comunidades
Linhas de atuação:
 Conservar, valorizar e usufruir do património histórico-cultural e identitário;
(…)
 Potenciar economicamente o património natural e rural e assegurar a sua conservação;
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 Promover a regeneração urbana das cidades e regiões e o desenvolvimento turístico sustentável
dos territórios/ destinos;
 Estruturar e promover ofertas que respondam à procura turística.”

Âmbito Regional
 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve
O PROF Algarve foi aprovado pelo Decreto Regulamentar (DR) n.º 17/2006, de 20 de outubro e propõe-se
ao ordenamento dos espaços florestais norteado por uma visão de futuro: espaços florestais desenvolvidos
de forma sustentável e multifuncional, ordenados com vista à proteção contra incêndios florestais, que
garantam a proteção dos solos, dos recursos hídricos e das zonas de conservação e em que a atividade
cinegética, a silvopastorícia e a exploração de produtos não-lenhosos e o lazer e recreio complementem a
exploração económica de madeira e de cortiça.
Entre os vários objetivos gerais propostos destaca-se (número 3, do Artigo 5.º do DR 17/2006):
“a) Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades:
v) Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para recreio e lazer, tornando-os mais
atractivos com o objectivo de desenvolver o turismo florestal, na zona de Serra, o
enquadramento paisagístico, na zona do Litoral e do Barrocal e o ecoturismo e o turismo da
natureza nos espaços florestais com grande valor natural.
De acordo com a “Carta Síntese” do PROF Algarve, a Quinta da Rocha integra-se na “Sub-Região
Homogénea Litoral”, sendo uma sub-região homogénea que visa a implementação e incrementação das
funções de conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora e de geomonumentos, de proteção e
recreio, enquadramento e estética da paisagem (Artigo 19.º).
Entre os objetivos específicos apresentado para esta sub-região, evidencia-se:
“d) Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e de atividades de
recreio, de forma equilibrada e em consonância com os objetivos de conservação da sub-região,
nomeadamente:
i) Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de atividades de recreio e com
interesse paisagístico;
ii) Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse paisagístico com infraestruturas de apoio;
iii) Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias para a utilização da atividade de recreio e com
interesse paisagístico;
iv) Controlar os impactos dos visitantes sobre as áreas de conservação;”

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

274

Observando a “Carta Síntese” (Figura 131), verifica-se que a Quinta da Rocha e área de intervenção do
projeto (incluindo os projetos complementares) inserem-se simultaneamente nos Sítios da Lista Nacional
(Diretiva Habitats), nomeadamente no SIC Ria de Alvor (PTCON0058) e Corredor Ecológico. Chama-se
a atenção que nos projetos complementares, apenas uma pequena parte referente às infraestruturas
propostas, junto ao Caminho da Rocha, entre a EN125 e a linha férrea é que não pertence ao SIC Ria do
Alvor.
Segundo o artigo 10.º, os “corredores ecológicos contribuem para a formação de meta populações de
comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar populações, núcleos ou elementos
isolados, e integram as margens dos principais rios e seus afluentes diretos, bem como uma faixa de
proteção com a dimensão de 250 m, podendo estender-se até aos 3 km de modo a assegurar a
continuidade de coberto florestal.”
“Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos de gestão
florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no âmbito dos
PMOT.”
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Figura 131 - Extrato da Planta Síntese do PROFAL, com a localização da área de estudo.

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve
O PROT Algarve foi aprovado foi aprovado pela RCM n.º 102/2007, de 3 de agosto, com as alterações
introduzidas pela RCM n.º 188/2007, de 28 de dezembro.
O PROT Algarve estabelece como ambição a afirmação do Algarve como uma região dinâmica, competitiva
e solidária no contexto da sociedade do conhecimento, definindo os seguintes objetivos estratégicos:
 “Qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer;
 Robustecer e qualificar a economia, promover atividades intensivas em conhecimento;
 Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo;
 Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável”.
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Entre as opções estratégicas propostas (Capítulo III – Estratégia territorial, no Ponto 1 – Opções
estratégicas), identifica-se:
“4 – Qualificação e Diversificação do Turismo, com o objectivo fundamental de melhorar a
competitividade e a sustentabilidade do cluster turismo/lazer, evoluindo para uma oferta de
maior qualidade e para uma maior diversidade de produtos turísticos;” sendo o respetivo objetivo
operativo:
- “Promover exclusivamente ofertas turísticas de excelência nas áreas da faixa costeira com
capacidade de carga para esses usos, em consonância com as opções de
sustentabilidade ambiental”.
No ponto 2.2 do Capítulo III – Modelo Territorial, relativo às Unidades e Sub-unidades Territoriais, o
PROT Algarve considera, de acordo com os seus estudos de caracterização e diagnóstico, nomeadamente
ao nível do estudo dos padrões de ocupação do solo e dos objetivos de estruturação territorial, uma
organização da Região do Algarve, para efeitos de planeamento territorial, em quatro grandes unidades
territoriais terrestres: Litoral Sul e Barrocal (onde se inclui a área de estudo), Costa Vicentina, Baixo
Guadiana e Serra.
No ponto 2.2.1 do Capítulo III, o PROT Algarve caracteriza a Unidade Territorial — Litoral Sul e Barrocal
(Figura 132) como correspondendo “a 15 Sub-unidades Territoriais, que se estendem de Lagos a Vila Real
de Santo António e da orla costeira até próximo do limite norte do Barrocal, concentrando a larga maioria
da população, das atividades económicas e do alojamento de primeira residência, turístico e de segunda
residência da Região.”
Das quinze Sub-unidades Territoriais que compõem a Unidade Territorial — Litoral Sul e Barrocal, a Subunidade Territorial Ria do Alvor (Figura 133) é a que abrange toda a área de estudo, situando-se entre
duas Sub-unidades correspondentes a importantes centros urbanos da região, a Sub-unidade Territorial de
Lagos, a Oeste, e a Sub-unidade Territorial de Portimão, a Este.
A Sub-unidade Territorial da Ria do Alvor do PROT Algarve “constitui uma unidade de pequena dimensão
relativa, mas com uma forte individualidade, conferida pelos braços da Ria, penínsulas intersticiais e
extenso areal de praia, detendo características ecológicas especiais e de grande singularidade. Está
integrada no Sítio de Importância Comunitária Ria de Alvor, da Rede Natura 2000.”
O Capítulo III do PROT Algarve aborda no ponto 2.3 os Sistemas Estruturantes, estando a Ria de Alvor
incluída no Sistema Ambiental (ponto 2.3.5) e mais concretamente em 2.3.5.1 - Estrutura Regional de
Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA). O PROT Algarve define como Áreas Nucleares da referida
estrutura “as Áreas Protegidas da Rede Nacional, as Zonas de Proteção Espacial (ZPE) e os Sítios de
Importância Comunitária (SIC) da Rede Natura 2000”, que constituirão as futuras Zonas Especiais de
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Conservação (ZEC). São definidas assim onze Áreas Nucleares, entre as quais a Área Nuclear G – Ria do
Alvor da qual é feita a seguinte descrição:
“A área da Ria de Alvor corresponde ao SIC PTCON0058 — Ria de Alvor. Nesta área pretende-se
promover a conservação e gestão integradas de uma zona húmida estuarina, sistemas dunares e de uma
faixa costeira adjacente essencialmente ocupada por zonas agrícolas, matos e pinhais litorais, mantendo a
diversidade de espécies e habitats a eles associados, potenciando a exploração sustentável dos recursos
naturais, com especial atenção para os recursos aquáticos, e valorizando a zona húmida como elemento
diferenciador do turismo desenvolvido na faixa costeira do Algarve”.

Fonte: PROT Algarve

Figura 132 - Unidade Territorial "Litoral Sul e Barrocal".

Fonte: PROT Algarve

Figura 133 - Subunidade Territorial Ria de Alvor.
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Ainda ao nível da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), o PROT Algarve
define Corredores Ecológicos como uma componente fundamental da ERPVA que tem por objetivo
promover a continuidade ecológica entre a mesma ou o conjunto das Áreas Nucleares (a outra
componente fundamental da ERPVA), bem como em “assegurar a continuidade dos processos ecológicos
entre as áreas nucleares e entre os territórios do interior e do litoral”. Embora não existam os referidos
Corredores Ecológicos abrangendo a área de estudo, esta é de especial importância para um destes
corredores. Um dos tipos de Corredores Ecológicos considerados pelo PROT Algarve são os Corredores
fluviais meridionais, onde se inserem os “Corredores fluviais da Ria de Alvor, fazendo a ligação de
Monchique ao litoral através dos vales das Ribeiras de Arão e Farelo”.
Como se apresenta na Figura 134, a totalidade da Quinta da Rocha, área de intervenção do projeto e a
maior parte dos projetos associados (infraestruturas técnicas propostas) enquadra-se na Área
Nuclear Ria de Alvor e corresponde ao Sitio de Interesse Comunitário PTCON0058 – Ria de Alvor,
pertencente à Rede Natura 2000 (Desenho 03 – Enquadramento da área de estudo e do Projeto nas Áreas
Sensíveis (Volume IV – Peças Desenhadas).

Fonte: PROT Algarve

Figura 134 - Estrutura Regional de Proteção e Valorização.

A rede de áreas nucleares e corredores ecológicos da ERPVA integra também um conjunto de unidades
ecológicas, definidas com base em agrupamentos vegetais, usos do solo e critérios biofísicos (solos,
altimetria, hidrografia, etc.) e biogeográficos (regiões naturais), correspondendo de forma mais ou menos
direta a ocorrências potenciais de espécies e habitats prioritários (Figura 135).
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Fonte: PROT Algarve

Figura 135 - Unidades Ecológicas identificadas.

As unidades ecológicas presentes na Quinta da Rocha são representadas na Figura 136 e descritas no
Quadro 89, onde se apresentam os graus de conservação correspondentes.

Figura 136 - Transposição das Unidades Ecológicas identificadas no PROT Algarve para a área em estudo.
Quadro 89 - Graus de prioridade de conservação das unidades ecológicas presentes na Quinta da Rocha.
Categorias de Unidades Ecológicas
Prados + Arvenses
Estuários + Lagunas + Sapais
Pinhais

Graus de Prioridade
1+2

3
x

4
x

5
x

x
x
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O PROT Algarve considera imperativa a necessidade de proteção das unidades ecológicas classificadas
com grau de prioridade superior, ou seja, 1 e 2 (que integram valores insubstituíveis como endemismos,
habitats e espécies raras, ameaçadas ou de distribuição restrita) e necessária a integração dos três níveis
de prioridade mais elevados (1, 2 e 3) para garantir a indispensável coesão da estrutura.
As unidades para as quais foram atribuídas classes de prioridades inferiores (grau 4 e 5) destinam-se a
complementar a estrutura regional e deverão ser objeto, caso a caso, de ajustamentos das normas
orientadoras à sua importância relativa e representatividade a nível nacional.
No PROT Algarve são ainda indicadas normas de gestão para cada categoria de unidades ecológicas e por
grau de prioridade de conservação. As normas de gestão para cada combinação de unidades ecológicas
são:
Prados + Arvenses
 Conservação das espécies e associações de maior valor botânico;
 Promoção da agricultura e pastoreio extensivos em áreas de menor valor conservacionista, com
restrições à instalação de práticas agrícolas intensivas;
 Implementação de programas de investimentos, com prioridade no apoio agroambiental à
cerealicultura extensiva de sequeiro e a outras atividades agrícolas extensivas, compatíveis com a
conservação de habitats e espécies representadas.
Estuários + Lagunas +Sapais
 Proteção e valorização/regeneração dos ecossistemas sensíveis;
 Garantir a preservação da composição, estrutura e funcionalidade dos ecossistemas lagunares;
 Promover a conservação dos elevados valores ecológicos das zonas húmidas e a respetiva
diversidade de espécies e habitats, como elementos diferenciadores do turismo dominante na faixa
costeira do Algarve;
 Desenvolver a exploração dos recursos marinhos, com garantia da manutenção da diversidade de
espécies e habitas e assegurando a capacidade de regeneração das espécies;
 Restringir a intensificação de processos de exploração dos recursos aquáticos.
Pinhais
Conservação dos povoamentos de pinheiro manso, enquanto elementos de proteção e consolidação de
solos pobres ou erosionáveis, de valorização paisagística e de integração das frentes edificadas do litoral.
No Quadro 90 estão indicadas as áreas ocupadas pelas Unidades Ecológicas, segundo o Grau de
Prioridade de Conservação, assim como as percentagens correspondentes.
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Quadro 90 - Área das Unidades Ecológicas (UE) presentes na Quinta da Rocha, segundo os Graus de
Prioridade de Conservação.
Condicionante

Área (ha)

%

Grau 1+2+3
Grau 4+5
Total UE
TOTAL

71
109
180
200

39
61
90
100

Recomendações
Considerar as áreas abrangidas pelas unidades ecológicas integrando os Graus de Prioridade de
Conservação mais elevados (1+2+3) como áreas a proteger e conservar.

Fonte: PROT Algarve

Figura 137 - Graus de Prioridade das Unidades Ecológicas identificadas.

Figura 138 - Transposição dos Graus de Proteção das Unidades Ecológicas do PROT Algarve para a área em
estudo.
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No ponto 3 do Capitulo V, relativo a Normas especificas de carácter territorial, o PROT Algarve
apresenta orientações e ações prioritárias para cada Sub-unidade Territorial. Na abordagem da Subunidade Territorial da Ria do Alvor são apresentadas as seguintes orientações:
 “Promover a elaboração e implementação de um Plano de Ordenamento das Margens da Ria do
Alvor, visando a utilização e exploração das potencialidades naturais, ambientais e patrimoniais
dessa área da Rede Natura, garantindo a sua valorização e salvaguarda e contribuindo para a
qualificação de espaços vizinhos.”
 Plano de Gestão de Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve
De acordo com o artigo 29.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e
republicada pelo DL n,º 130/2012, de 22 de junho, os PGRH são instrumentos de planeamento das águas
que visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da baica
hidrográfica integradas numa região hidrográfica. A região hidrográfica, constituída por uma ou mais bacias
hidrográficas e respetivas águas costeiras, é a unidade principal de planeamento e gestão das águas.
Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de 6 em 6 anos. O 1º
ciclo de PGRH elaborados no âmbito deste quadro legal está vigente no período de 2009 a 2015.
O PGRH RH8, referente ao 1º ciclo foi aprovado pela RCM n.º 16-E/2013, de 22 de março.
Em conformidade com a Lei da Água, o PGBH RH8 tem como objetivos principais:
 Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das gerações
atuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias
necessidades;
 Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor
económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o
desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os interesses locais;
 Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.

A RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22B/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal
Continental para o período 2016-2021 (2.º Ciclo).
Este documento dá continuidade ao processo de revisão e atualização dos primeiros PGRH consagrando
os princípios da Lei da Água e tem como objetivo “estabelecer um enquadramento para a proteção das
águas superficiais interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas que:
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 Evite a degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas
terrestres e zonas húmidas diretamente associados;
 Promova um consumo de água sustentável;
 Reforce e melhore o ambiente aquático através da redução gradual ou a cessação de descargas,
emissões e perdas de substâncias prioritárias;
 Assegure a redução gradual e evite o agravamento da poluição das águas subterrâneas;
 Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas;
 Garantir, em quantidade suficiente, água de origem superficial e subterrânea de boa qualidade,
visando uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água;
 Proteger as águas marinhas e contribuir para o cumprimento dos objetivos estabelecidos na
Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha, dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se
destinam à prevenção e eliminação da poluição em ambiente marinho.”
De acordo com o documento “Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico” do PGRH RH8, a área de estudo, a
área de intervenção do projeto e projetos associados integram-se na bacia hidrográfica das ribeiras
do algarve, na sub-bacia barlavento, onde se destaca a massa de água superficial natural da
categoria das águas costeiras – Ria Alvor, como se apresenta na Figura 139.
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Fonte: PGBH Ribeiras do Algarve (1º Ciclo).

Figura 139 - Principais bacias hidrográficas na Região Hidrográfica Ribeiras do Algarve.

Enquadrando os objetivos ambientais, e com base na análise integrada dos diversos instrumentos de
planeamento, nomeadamente planos e programas nacionais relevantes para os recursos hídricos, foram
definidos os objetivos estratégicos (OE) para a RH8 (Anexo VIII, da RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro,
retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro), destacando-se
os seguintes:
 “OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água;
 OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras;
(…)
 OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água;”
Do ponto de vista operacional, identificam-se as seguintes eixos e respetivos programas de medidas:
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 “PTE1 - Redução ou eliminação de cargas poluentes
- PTE1P1 - Construção ou remodelação de estações de tratamento de águas residuais
urbanas;
(…)
- PTE1P15 – Eliminar ou reduzir águas residuais não ligadas à rede de drenagem.”
 “PTE5 – Minimização de riscos
- PTE5P1 – Minimizar riscos de inundação (nomeadamente medidas naturais de retenção de
água);
- PTE5P2 – Adaptação às mudanças climáticas.”
Segundo a Figura 140 verifica-se também que a Quinta da Rocha se insere na Orla Meridional
Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento.

Fonte: PGBH Ribeiras do Algarve (1.º Ciclo).

Figura 140 - Principais sistemas aquíferos, com localização da área de estudo.
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Âmbito Municipal
 Plano Diretor Municipal de Portimão
O Plano Diretor Municipal (PDM) é o instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial
municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo territorial
municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de
interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos
programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal. O modelo territorial municipal tem por base a
classificação e a qualificação do solo.
O PDM de Portimão em vigor foi aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de Portimão de 7 de
outubro de 1994 e ratificado pela RCM n.º 53/95, de 7 de junho. Foi posteriormente alterado pela
aprovação da Assembleia Municipal de Portimão de 7 de setembro de 2009, publicado o Aviso n.º
13572/2010 no Diário da República 2.ª série, de 7 de julho de 2010.
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Portimão a área abrangida pela Quinta da Rocha
integra-se nas Zonas de Recursos Naturais e de Equilíbrio Ambiental, que inclui as seguintes classes e
respetivas categorias (Figura 141):
 Espaços Agrícolas, de uso exclusivamente agrícola integrados na RAN – Solos agrícolas;
 Espaços Agrícolas, de uso exclusivamente agrícola incluídos na RAN – Perímetro de rega;
 Espaços Agrícolas - Espaços de fomento agroflorestal;
 Espaços Naturais - Sapais da Ria de Alvor e Colinas de Arge;
 Unidades Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) da Área de Paisagem Protegida da Ria de
Alvor, UP7.
No Desenho 04 (Anexo IV – Peças Desenhadas), apresenta-se o enquadramento da Quinta da Rocha,
área de intervenção do projeto e projetos associados na Planta de Ordenamento do PDM de Portimão.
Os Espaços Agrícolas das categorias correspondentes a solos integrados na RAN ocupam cerca de
71 ha, que correspondem à parte norte da propriedade (dos quais apenas 17 ha mais próximos do
Caminho Municipal e 2 ha no limite nordeste que não estão incluídos no perímetro de rega). Os Espaços
Naturais ocupam quase a mesma área, 70 ha, e situam-se nos limites este e oeste da propriedade. Os
Espaços Agrícolas correspondentes a Espaços de fomento agroflorestal ocupam 53 ha do núcleo
central sul da Quinta da Rocha, equivalente à UP7.
De acordo com o nº 3 do artigo 51º do regulamento do PDMP, o regime de uso e transformação do solo
dos Espaços agrícolas de uso exclusivamente agrícola integrados na RAN é o regime de uso definido
no Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (n.º 1 do artigo 15.º). Os parâmetros e condições a que
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estão sujeitas as utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN, admitidas nos termos do seu
regime jurídico e do n.º 2 do artigo 56.º-A do presente regulamento, são os estabelecidos nos artigos 56.º-B
(Edificações isoladas) a 56.º-E (Reconstrução, alteração e ampliação de construções existentes) do
mesmo, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 56.º-A e na Portaria prevista no citado regime jurídico.
Os Espaços agrícolas - espaços de fomento agro-florestal são especialmente vocacionados para a
exploração da floresta, atividades agrícolas, silvícolas e pastoris, sendo autorizada a edificação (n.º 6 do
art.º 51.º). Esta autorização está condicionada pelo disposto do n.º 1 do artigo 56-A, nos termos do n.º 2 do
mesmo artigo e dos artigos 56-B a 56-E.
Os Espaços Naturais são os que privilegiam a proteção dos recursos naturais e a salvaguarda dos valores
paisagísticos A categoria Sapais da Ria de Alvor e Colinas de Arge fazem parte desta categoria, e são
áreas non aedificandi (n.º1 e n.º 2 do artigo 53.º).
As áreas integradas no Perímetros de rega ficam abrangidas pelo disposto nos Decretos-Lei nº 269/82, de
10 de Julho20, Decreto-Lei nº 69/92, de 27 de Abril21, e pelo Decreto Regulamentar nº 2/93, de 3 de
Fevereiro22 (nº 4 do artº 51º).
No que diz respeito à definição de unidades de execução, o PDM de Portimão considera, no artigo 57.º, as
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), que “integram as áreas para as quais se prevê
ou nas quais se realizou uma intervenção integrada de planeamento em parte ou na totalidade.”
Destas UOPG pode-se destacar a UP7 por incluir na delimitação da sua área a totalidade da Quinta da
Rocha, apresentado na Figura 141 e Erro! A origem da referência não foi encontrada.:
“UP7 — UOPG da Área de Paisagem Protegida da Ria de Alvor, que corresponde a uma área que se
propõe que seja paisagem protegida, nos termos do Decreto -Lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro.”
De acordo com o artigo 65.º do Regulamento do PDMP:
1 - A UOPG da Área de Paisagem Protegida da Ria de Alvor corresponde a uma área que se propõe
que seja paisagem protegida, com o objetivo de gestão integrada, privilegiando a preservação dos valores
naturais em presença, podendo integrar várias classes de espaço compatíveis com aqueles fins.
2 - Esta UOPG deverá ser objeto de plano de ordenamento, nos termos do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23
de Janeiro.

20 Estabelece o enquadramento legal das obras de aproveitamentos hidroagrícolas, posteriormente atualizado pelo Decreto-Lei nº 86/2002, de 6 de
Abril, e alterado pelo Decreto-lei nº 169/2005, de 26 de setembro.
21 Estabelece o regime jurídico das exclusões de áreas beneficiadas por Aproveitamentos Hidroagrícolas.
22 Trata da Regularização das construções, implantadas na área beneficiada, ocorridas em momento anterior à data de entrada em vigor do
Decreto-Lei nº62/92, de 27 de Abril.
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Fonte: PDM de Portimão

Figura 141 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Portimão com a localização da área de estudo.

Em termos de cartografia, o PDM de Portimão apresenta as condicionantes do concelho em três Plantas:
Planta da Reserva Ecológica Nacional (REN), Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Planta de
Condicionantes, que inclui a REN e RAN.
A Planta de Condicionantes do PDM de Portimão é apresentado na Figura 142, e no Desenho 07 (Anexo
IV – Peças Desenhadas), e inclui:
 Reserva Ecológica Nacional (REN);
 Reserva Agrícola Nacional (RAN);
 Marco da Rede Geodésica Nacional (denominada no Regulamento como Proteção aos marcos
geodésicos);
Em relação à Reserva Ecológica Nacional (REN), o Regulamento do PDM Portimão considera que estão
integrados na REN as áreas designadas como tal nas plantas de condicionantes e o seu regime de
utilização é o constante dos artigos 4.º, 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 93/90, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 213/93 de 12 de outubro. (Artigo 13.º).

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

289

Em relação à Reserva Agrícola Nacional (RAN), o Regulamento do PDM Portimão considera que estão
integradas na RAN todas as áreas designadas como tal na planta de condicionantes e as áreas integradas
no perímetro de rega do Alvor e o seu regime de uso, ocupação e transformação é o definido no Regime
Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, abreviadamente designada RAN aprovado pelo Decreto-Lei n.º
73/2009, de 31 de março, e Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Lei n.º 169/2005, de 26 de Setembro e n.º 86/2002, de 6 de abril. (Artigo 15.º).
O PDM Portimão aborda no artigo 26.º a Proteção à área protegida da ria de Alvor:
“Na área protegida da Ria de Alvor que se encontra delimitada nas Plantas de Ordenamento e de
Condicionantes o regime de uso e ocupação do solo é o determinado pelas classes de espaço constantes
da Planta de Ordenamento, enquanto não for aprovado o seu plano de ordenamento, nos termos do
Decreto -Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro.”
Os condicionantes a respeitar relativamente aos marcos geodésicos constam do DL n.º 143/83, de 26 de
abril, e são designadamente:
a) Os marcos geodésicos de triangulação cadastral têm zonas de proteção que abrangem uma área
em redor do sinal, com o raio mínimo de 15 m. A extensão da zona de proteção é determinada caso
a caso em função de visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído e entre os diversos
sinais;
b) Os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados dentro da zona de proteção não podem fazer
plantações, construções e outras obras ou trabalhos que impeçam a visibilidade das direções
constantes das minutas de triangulação;
c) Os projetos de obras ou planos de arborização na proximidade dos marcos geodésicos não podem
ser licenciados sem prévia autorização do Instituo Português de Cadastro e Cartografia.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 1)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

290

Fonte: PDM Portimão

Figura 142 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM Portimão com a localização da área de estudo.

Importa destacar que esta área nunca foi classificada como Área de Paisagem Protegida da Ria de
Alvor mas sim como Sitio de Interesse Comunitário (SIC), o SIC PTCON0058 — Ria de Alvor. Deste
modo, a mesma não poderá ser feita ao abrigo do DL n.º 19/93, de 23 de Janeiro (revogado pelo DL n.º
142/2008, de 24 de Julho), uma vez que a sua classificação não foi feita ao abrigo da Rede Nacional de
Áreas Protegidas (RNAP), mas sim através da Rede Natura 2000.
Carta de Reserva Agrícola Nacional de Portimão
A RAN constitui um instrumento de disponibilização do solo agrícola para os agricultores, aprovado pelo DL
n.º 73/2009, de 31 de março e alterado pelo DL n.º 199/2015, de 16 de setembro, e contribui para a fixação
da população ativa na agricultura, para a valorização da paisagem, para o melhoramento da estrutura
fundiária e para o fomento da agricultura familiar.
De acordo com o regime jurídico da RAN, esta reserva abrange o conjunto das áreas que em termos
agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola (n.º1 do
art.º 2.º do DL 73/2009).
De acordo com o artigo 4.º do DL n.º 73/2009, de 31 de março), constituem objetivos da RAN:
a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do desenvolvimento da
atividade agrícola;
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b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola;
c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território;
d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais;
e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e uma
sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados das
gerações anteriores;
f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da
Natureza;
g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir
situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo».
Integram a RAN as unidades de terra que apresentam elevada ou moderada aptidão para a atividade
agrícola, correspondendo às classes A1 (unidades de terra com aptidão elevada para o uso agrícola
genérico) e A2 (unidades de terra com aptidão moderada para o uso agrícola genérico).
A classificação das terras é feita pela Direção Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (DGADR),
com base na metodologia de classificação da aptidão da terra recomendada pela Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), que considera as características agroclimáticas, da
topografia e dos solos.
Na ausência da referida classificação integram a RAN (de acordo com a classificação da capacidade de
uso do solo do antigo Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário - CNROA):
a) As áreas com solos das classes de capacidade de uso A, B e Ch;
b) As áreas com unidades de solos classificadas como baixas aluvionares e coluviais;
c) As áreas em que as classes e unidades referidas nas alíneas a) e b) estejam maioritariamente
representadas, quando em complexo com outras classes e unidades de solo.
As áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso
sustentado e de gestão eficaz do espaço rural. No entanto, são admitidos outros usos, que não o agrícola,
de áreas integradas na RAN, nomeadamente (artigo n.º 22 do DL n.º 73/2009):
g) Estabelecimentos de turismo em espaço rural, turismo de habitação e turismo de natureza,
complementares à atividade agrícola;
Estes usos só se podem verificar se não existir alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que
respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo-se localizar nas terras e solos
classificadas como de menor aptidão. Para além disso, apenas é permitida uma única utilização não
agrícola das áreas integradas na RAN.
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As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária concessão,
aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer prévio
vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN, a emitir no prazo de 25 dias (artigo n.º 23 do
Decreto-Lei n.º 73/2009).
Em relação à Planta da RAN do PDM Portimão, importa recordar que esta distingue os solos da RAN que
estão ou não inseridos no perímetro de rega do Alvor.
Em relação aos solos da RAN na Quinta da Rocha importa destacar a identificação de uma grande
mancha RAN na parte Norte da propriedade com cerca de 70 ha que corresponde à delimitação de
Espaços Agrícolas na Planta de Ordenamento do PDM de Portimão.
De acordo com o anteriormente referido para a Planta de Ordenamento, importa salientar que, dos cerca
de 70 ha de RAN, aproximadamente, cerca de 20 ha, não estão incluídos no Perímetro de Rega,
encontrando-se situados na envolvente do Caminho Municipal, na parte central da Quinta da Rocha.
Na Figura 143 estão representadas as áreas da propriedade classificadas como RAN, de acordo com a sua
delimitação na Planta de Condicionantes do PDM de Portimão. Estas áreas encontram-se quantificadas no
Quadro 91.

Fonte: PDM Portimão

Figura 143 - Extrato da Planta de RAN, com a localização da área de estudo.
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Quadro 91 - Área ocupada pela RAN na Quinta da Rocha.
Condicionante

Área (ha)

%

RAN

69

35

TOTAL

200

100

Carta de Reserva Ecológica Nacional de Portimão
A REN é uma estrutura biofísica que integra as áreas que pelo seu valor e sensibilidade ecológicos ou pela
exposição e suscetibilidade perante riscos naturais são objeto de proteção especial.
O regime jurídico da REN é o que consta do DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo
DL n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a redação do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do DL n.º
96/2013, de 19 de julho.
A RCM n.º 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de
novembro, aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional previstas no regime jurídico da
REN.
A REN é uma restrição de utilidade pública. Às áreas integradas em REN aplica-se um regime territorial
especial que estabelece condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo e que identifica os
usos e as ações compatíveis com os objetivos da REN para os vários tipos de áreas integradas.
A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos:
 Proteger os recursos naturais água e solo e salvaguardar sistemas e processos biofísicos

associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre por assegurarem bens e serviços ambientais
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas;
 Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação

marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa de vertentes,
contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a
sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;
 Contribuir para a conetividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da

Natureza (RFCN) e para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da
União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.
Como se constata, a Planta da REN do PDM de Portimão (Figura 144) apresenta duas zonas distintas de
REN. A primeira zona de REN é definida como Sapais da Ria de Alvor e do Rio Arade, no extremo Este
da propriedade. A outra zona é classificada como Faixa de Proteção das áreas de Sapal e situa-se na
fronteira interior da primeira zona de REN, estendendo-se para Sul e para o extremo Oeste da propriedade.
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A primeira zona de REN corresponde à zona denominada como Tapada Velha. A segunda zona de REN
abrange, na parte Este, a zona de Sapal denominada como Espargueira e, na parte Sul, a zona
denominada Vila Isabel.
O novo regime jurídico da REN veio alterar a designação das áreas incluídas na REN, assim como veio
introduzir ou eliminar algumas classes.
Como as zonas de REN existentes na área de estudo estão classificadas como Sapais da Ria de
Alvor e do Rio Arade e Faixa de Proteção das áreas de Sapal, apenas importa a tipologia de áreas
integradas na REN de proteção do litoral, mais concretamente, áreas de sapal.
De acordo com o artigo 20.º do DL n.º 239/2012, de 2 de novembro, “Nas áreas incluídas na REN são
interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em:
a) Operações de loteamento;
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c) Vias de comunicação;
d) Escavações e aterros;
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações
correntes de condução e exploração dos espaços florestais.
Consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os usos e ações que,
cumulativamente:
a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo i; e
b) Constem do anexo ii do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos artigos
seguintes, como:
i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou
ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.”
No Regulamento do PDM Portimão é mencionado no n.º 2 do Artigo 14.º que, sem prejuízo dos requisitos
estabelecidos no regime jurídico da REN, para a concretização dos usos e ações compatíveis com o
mesmo, são aplicáveis as condições de edificabilidade estabelecidas nos artigos 56.º-A, 56.º-B, 56.º-D e
56.º-E.
Na Figura 144 estão representadas as áreas da propriedade classificadas como REN, estas áreas
encontram-se quantificadas no Quadro 92.
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Fonte: PDM Portimão.

Figura 144 - Extrato da Planta de REN, com a localização da área de estudo.
Quadro 92 - Área ocupada pela REN na Quinta da Rocha.
Condicionante
Faixa de Proteção
Sapais da Ria de Alvor e Arade
TOTAL

Área (ha)
87
45
132

%
66
34
100

Áreas integradas no Aproveitamento Agrícola de Alvor
Como analisado anteriormente, parte da área em estudo encontra-se integrada em Perímetro de Rega, o
qual se encontra abrangido pelo regime da RAN. No que respeita a estas áreas, importa ter em conta que
se encontram sujeitas a regime jurídico próprio - Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento
Hidroagrícola (RJOAH).
As Obras de Aproveitamento Hidroagrícola têm como enquadramento legal o DL nº 269/82, de 10 de julho,
atualizado pelo DL nº 86/2002, de 6 de abril e alterado pelo DL nº 169/2005, de 26 de setembro.
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As obras de aproveitamento hidroagrícola são classificadas em função do seu interesse, estando o
Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor classificado como Obra do Grupo II23, ou seja, de interesse regional,
com elevado interesse para o desenvolvimento da região.
De acordo com o nº 1 do artigo 95º do RJOAH, são proibidas todas e quaisquer construções, atividades ou
utilizações não agrícolas de prédios das áreas beneficiadas, exceto as que, nos termos dos regulamentos
provisório e definitivo da obra, forem admitidos como complementares da atividade agrícola.
Na Fonte: DGADR, 2014.
Figura 145 apresentam-se as áreas de aproveitamento Hidroagrícola do Alvor, disponibilizada pela Direção

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), com incidência na área em estudo, contabilizadas
no Quadro 93.

Fonte: DGADR, 2014.

Figura 145 - Transposição das áreas integradas no Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor para a área em
estudo.
Quadro 93 - Área integradas no Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor, na Quinta da Rocha.

23

Condicionante

Área (ha)

%

RAN
TOTAL

49
200

25
100

Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2014, de 17 de março.
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 Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Portimão 2015-2019
O PMDFCI de Portimão constitui um instrumento operacional de planeamento, programação, organização e
execução de um conjunto de ações de prevenção que visam concretizar os objetivos estratégicos definidos
e quantificados no Plano Nacional de Defesa da Floresta (PNDF).
Em conformidade com o DL n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo DL n.º 17/2009, de 14 de janeiro, o
PMDFCI apresenta cinco eixos estratégicos com as seguintes ações:
 “Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;
 Redução da incidência dos incêndios;
 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios;
 Recuperar e reabilitar os ecossistemas;

 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz”.
O concelho de Portimão apresenta uma pequena área florestal, apresentando como espécie dominante o
eucalipto, representando 61% da área florestal do concelho. Os povoamentos de eucaliptos tornam-se
preocupantes, principalmente devido à grande inflamabilidade inerente a esta espécie.
Não sendo um concelho com grande área florestal, deve ser prestada atenção às zonas de interface
urbano-florestal, zonas agrícolas e incultos, dado que são zonas muito propícias à ocorrência de incêndios.
Neste concelho, e principalmente na freguesia da Mexilhoeira Grande a freguesia mais envelhecida e onde
existe maior abandono de áreas rurais, levando também ao abandono de certas atividades, tornando-a
mais vulnerável e suscetível a ocorrências de incêndios.
De acordo com o PMDFCI, relativamente à área ardida proveniente de incêndios florestais, no período
entre 2000 e 2014, não se registaram incêndios florestais na Quinta da Rocha (Figura 146).
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Fonte: PMDFCI 2015-2019 – Caderno I

Figura 146 - Mapa das áreas ardidas do concelho de Portimão, para o período 2000-2014, com a localização da
área de estudo.

Fonte: PMDFCI 2015-2019 – Caderno II

Figura 147 – Mapa de Perigosidade de Incendio Florestal no concelho de Portimão e extrato da respetiva carta
com a sobreposição da Quinta da Rocha, área de intervenção do projeto (incluindo projetos complementares).
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Segundo o Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal do concelho de Portimão (Figura 147), apresentado
no Desenho 05 – Enquadramento no Mapa de Perigosidade de Incêndio de PMDFCI de Portimão (Anexo
IV – Peças Desenhadas), a maior parte da área de estudo é classificada com uma perigosidade de
incêndio florestal “muito baixa”. No entanto, na Quinta da Rocha existem também zonas
classificadas com perigosidade de incêndio florestal “baixa”, a nordeste e sudeste da propriedade,
“alto” e “muito alto”, a sul e “alto” no centro, a este da área de estudo. Relativamente às áreas de
intervenção do projeto, os únicos que se enquadram em zonas classificadas com perigosidade
“alta” ou “muito alta” são: a Casa da Rocha, Casa do Garajau e Casa do Abelhuruco.
Em termos de projetos associados (áreas agrícolas, infraestruturas técnicas e acessos), inserem-se
essencialmente em zonas com perigosidade de incêndio florestal “muito baixo”.

Fonte: PMDFCI 2015-2019 – Caderno II

Figura 148 - Mapa de Risco de Incendio Florestal no concelho de Portimão e extrato da respetiva carta com a
sobreposição da Quinra da Rocha, área de intervenção do projeto (incluindo projetos complementares).
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Através do extrato do Mapa de Riscos de Incêndio do concelho de Portimão, apresentado na Figura 148 e
no Desenho 06 – Enquadramento do Mapa de Risco de Incêndio do PMDFCI de Portimão (Anexo IV –
Peças Desenhadas) com a sobreposição da área de estudo, verificamos apenas as áreas de intervenção
do projeto identificadas como Casa do Abelharuco, Hotel Rural, Casa do Garajau e Casa da Rocha
se localizam em zonas classificadas com riscos de incêndio “alto” ou “muito alto”. No entanto,
chama-se a atenção que estes locais já possuem pré-existências, caracterizado a maioria por edificado em
ruínas, que será alvo de reconstrução, sem ampliações.
O resto da propriedade enquadra-se em risco de incêndio “baixo” ou “muito baixo”.

 Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Portimão
O PMEPC de Portimão, disponibilizado no site da CMP, é um plano geral orientado para a generalidade
das situações de emergência decorrentes dos principais riscos previsíveis no Município, sendo
estabelecidos objetivos fundamentais, destacando-se o seguinte:
 “Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou imitar os efeitos de acidentes graves ou
catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de
normalidade”
De acordo com a cartografia de risco apresentada no PMEPC de Portimão, verifica-se que na área de
estudo, área intervenção do projeto e respetivos projetos associados inserem-se numa zona com
risco sísmico elevado.
Âmbito Local
 Domínio Público Hídrico (DPH) – Margens e Leitos de Cursos de Água
A Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, retificada pela Declaração de Retificação nº 4/2006, de 16 de janeiro,
alterada pelas Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro (1.ª Alteração), Lei n.º 34/2014, de 19 de junho (2.ª
Alteração), Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto (3.ª Alteração), estabelece a Titularidade dos Recursos
Hídricos.
A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a
Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as
bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas.
Na propriedade regista-se a ocorrência das seguintes linhas de água:
 Linhas de água com origem no interior da propriedade, identificadas na Edição de 2005 da Carta
Militar nº603 do IGeoE;
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 Linhas de água pertencentes a entes públicos, que confinam com a propriedade – Rio Alvor e
Ribeira de Odiáxere.
O presente regime jurídico aplica-se às águas subterrâneas ou superficiais e aos respetivos leitos e
margens, bem como às zonas de infiltração máxima, zonas adjacentes e as zonas protegidas (artigo 1.º da
Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro – Lei da titularidade dos recursos hídricos e artigos. 1.º e 2.º da Lei da
Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro).
De acordo com a legislação vigente (artigo 4.º respetivamente alíneas gg), hh) e jj), da Lei da Água), os
conceitos de largura da margem, leito e margem e consistem em:
Largura da margem: “a margem das águas do mar, bem como das águas navegáveis ou flutuáveis
sujeitas atualmente à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, com a largura de 50 m; margem
das restantes águas navegáveis ou flutuáveis com a largura de 30 m; margem das águas não navegáveis
nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, com a largura de
10 m (…).”
Leito: “o terreno coberto pelas águas quando não influenciados por cheias extraordinárias, inundações ou
tempestades, nele se incluindo os mouchões, lodeiros e areais nele formados por deposição aluvial (…).”
Margem: “faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas com largura
legalmente estabelecida.”
Em termos da titularidade dos recursos hídricos, integram o domínio público do Estado os leitos e
margens das águas do mar e de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis, sempre que tais leitos e
margens pertençam a entes públicos, assim como os leitos e margens das águas não navegáveis que
atravessem terrenos públicos do Estado.
De acordo com o artigo 61º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), estão sujeitas a prévia
concessão as seguintes utilizações privativas dos recursos hídricos do domínio público:
a) Captação de água para abastecimento público;
b) Captação de água para rega de área superior a 50 ha;
c) Utilização de terrenos do domínio público hídrico que se destinem à edificação de empreendimentos
turísticos e similares;
d) Captação de água para produção de energia;
e) Implantação de infraestruturas hidráulicas que se destinem aos fins referidos nas alíneas anteriores.
No caso de serem parcelas privadas de margens de águas públicas, artigo 21.º da Lei da titularidade dos
recursos hídricos, deverá atender-se o seguinte:
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2 - Nas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respetivo subsolo ou
no espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou
temporárias sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas
públicas correspondentes.
3 - Os proprietários de parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas devem mantê-las em
bom estado de conservação e estão sujeitos a todas as obrigações que a lei estabelecer no que
respeita à execução de obras hidráulicas necessárias à gestão adequada das águas públicas em
causa, nomeadamente de correção, regularização, conservação, desobstrução e limpeza.
A Quinta da Rocha já foi objeto de delimitação pela Comissão de Domínio Público Marítimo, o que ocorreu
no âmbito do processo nº 1.916/58, por parecer 2.980, garantindo assim a titularidade privada dos recursos
hídricos da área de intervenção do Projeto (Anexo 11, do Volume III - Anexos).

Fonte: Análise de Viabilidade Ambiental – Quinta da Rocha (OutrasPaisagens, Lda., fevereiro 2017).

Figura 149 - Delimitação do DPH para a área em estudo.
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