Water View, S.A.

P ROJETO DO E MPREENDIMENTO DE T URISMO EM
E SPAÇO R URAL (TER) – Q UINTA DA R OCHA ,
M EXILHOEIRA G RANDE , P ORTIMÃO
ESTUDO PRÉVIO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE, PARTE 2
OUTUBRO 2018

Outras Paisagens - Projetos de Arquitetura Paisagista, Lda.
Rua Dr. António Martins, n.º 39 - R/Chão | 1070-092 Lisboa
Tel.: 21 363 12 57

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

2

P ROJETO DO E MPREENDIMENTO DE T URISMO EM
E SPAÇO R URAL (TER) – Q UINTA DA R OCHA ,
M EXILHOEIRA G RANDE , P ORTIMÃO
ESTUDO PRÉVIO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE

ÍNDICE GERAL
VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE
Parte 1
Parte 2
VOLUME II – RESUMO NÃO TÉCNICO
VOLUME III – ANEXOS
VOLUME IV – PEÇAS DESENHADAS

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

3

P ROJETO DO E MPREENDIMENTO DE T URISMO EM
E SPAÇO R URAL (TER) – Q UINTA DA R OCHA ,
M EXILHOEIRA G RANDE , P ORTIMÃO
ESTUDO PRÉVIO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE
PARTE 2
ÍNDICE
6

EVOLUÇÃO DA ÁREA NA AUSÊNCIA DO PROJETO ........................................................................................................... 9

7

AVALIAÇÃO DE IMPACTES ................................................................................................................................. 12
7.1.

METODOLOGIA GERAL ............................................................................................................................. 12

7.2.

CLIMA .......................................................................................................................................................... 15

7.2.1.

METODOLOGIA ............................................................................................................................................... 15

7.2.2.

FASE DE CONSTRUÇÃO E DE EXPLORAÇÃO ...................................................................................................... 15

7.2.3.

SÍNTESE DE IMPACTES .................................................................................................................................... 15

7.3.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA.............................................................................................................. 16

7.3.1.

METODOLOGIA ............................................................................................................................................... 16

7.3.2.

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................................................................. 16

7.3.3.

FASE DE EXPLORAÇÃO ................................................................................................................................... 17

7.3.4.

COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS A E B ......................................................................................................... 17

7.3.5.

SÍNTESE DE IMPACTES .................................................................................................................................... 18

7.4.

SOLOS E USO DO SOLO ............................................................................................................................ 18

7.4.1.

METODOLOGIA ............................................................................................................................................... 18

7.4.2.

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................................................................. 18

7.4.3.

FASE DE EXPLORAÇÃO ................................................................................................................................... 19

7.4.4.

SÍNTESE DE IMPACTES .................................................................................................................................... 20

7.5.

RECURSOS HÍDRICOS .............................................................................................................................. 20

7.5.1.

METODOLOGIA ............................................................................................................................................... 20

7.5.2.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS................................................................................................................ 20

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

4

7.5.2.1.

FASE DE CONSTRUÇÃO .............................................................................................................................. 20

7.5.2.2.

FASE DE EXPLORAÇÃO .............................................................................................................................. 22

7.5.3.

RECURSO HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS.............................................................................................................. 24

7.5.3.1.

FASE DE CONSTRUÇÃO .............................................................................................................................. 24

7.5.3.2.

FASE DE EXPLORAÇÃO .............................................................................................................................. 24

7.5.4.

SÍNTESE DE IMPACTES .................................................................................................................................... 25

7.5.5.

COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS A E B ......................................................................................................... 25

7.5.6.

VULNERABILIDADE DO PROJETO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS .......................................................................... 26

7.6.

QUALIDADE DO AR .................................................................................................................................... 27

7.6.1.

METODOLOGIA ............................................................................................................................................... 27

7.6.2.

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................................................................. 28

7.6.3.

FASE DE EXPLORAÇÃO ................................................................................................................................... 29

7.6.4.

SÍNTESE DE IMPACTES .................................................................................................................................... 29

7.6.5.

COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS A E B ......................................................................................................... 29

7.6.6.

VULNERABILIDADE DO PROJETO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS .......................................................................... 30

7.7.

AMBIENTE SONORO .................................................................................................................................. 30

7.7.1.

METODOLOGIA ............................................................................................................................................... 30

7.7.2.

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................................................................. 31

7.7.3.

FASE DE EXPLORAÇÃO ................................................................................................................................... 33

7.8.

RESÍDUOS .................................................................................................................................................. 37

7.8.1.

METODOLOGIA ............................................................................................................................................... 37

7.8.2.

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................................................................. 38

7.8.3.

FASE DE EXPLORAÇÃO ................................................................................................................................... 39

7.8.4.

SÍNTESE DE IMPACTES .................................................................................................................................... 39

7.8.5.

COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS A E B ......................................................................................................... 40

7.9.

SISTEMAS ECOLÓGICOS .......................................................................................................................... 40

7.9.1.

ASPETOS GERAIS ........................................................................................................................................... 40

7.9.2.

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................................................................. 41

7.9.3.

FASE DE EXPLORAÇÃO ................................................................................................................................... 42

7.9.4.

SÍNTESE DE IMPACTES .................................................................................................................................... 43

7.10.

PAISAGEM .................................................................................................................................................. 43

7.10.1.

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS ......................................................................................................................... 43

7.10.2.

METODOLOGIA .......................................................................................................................................... 44

7.10.3.

FASE DE CONSTRUÇÃO .............................................................................................................................. 45

7.10.4.

FASE DE EXPLORAÇÃO .............................................................................................................................. 46

7.10.5.

SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................................................................... 46

7.11.

PATRIMÓNIO CULTURAL .......................................................................................................................... 47

7.11.1.

METODOLOGIA .......................................................................................................................................... 47

7.11.2.

FASE DE CONSTRUÇÃO .............................................................................................................................. 47

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

5

7.11.3.

FASE DE EXPLORAÇÃO .............................................................................................................................. 54

7.11.4.

SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................................................................... 54

7.12.
7.12.1.

METODOLOGIA .......................................................................................................................................... 54

7.12.2.

FASE DE CONSTRUÇÃO .............................................................................................................................. 54

7.12.3.

FASE DE EXPLORAÇÃO .............................................................................................................................. 56

7.12.4.

SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................................................................... 56

7.13.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES ....................................................................... 56

7.13.1.

METODOLOGIA .......................................................................................................................................... 56

7.13.2.

COMPATIBILIDADE COM OS IGT EM VIGOR ................................................................................................... 58

7.13.3.

FASE DE CONSTRUÇÃO .............................................................................................................................. 58

7.13.4.

FASE DE EXPLORAÇÃO ............................................................................................................................... 64

7.14.

8

SÓCIO ECONOMIA ..................................................................................................................................... 54

IMPACTES CUMULATIVOS ........................................................................................................................ 64

7.14.1.

CLIMA ....................................................................................................................................................... 64

7.14.2.

GEOLOGIA ................................................................................................................................................ 64

7.14.3.

SOLOS ...................................................................................................................................................... 64

7.14.4.

RECURSOS HÍDRICOS ................................................................................................................................ 64

7.14.5.

QUALIDADE DO AR ..................................................................................................................................... 65

7.14.6.

RUÍDO ...................................................................................................................................................... 65

7.14.7.

SISTEMAS ECOLÓGICOS ............................................................................................................................. 65

7.14.8.

PAISAGEM ................................................................................................................................................. 66

7.14.9.

PATRIMÓNIO CULTURAL ............................................................................................................................. 66

7.14.10.

SÓCIO ECONOMIA ...................................................................................................................................... 66

7.15.

SÍNTESE GLOBAL DE IMPACTES........................................................................................................................ 67

7.16.

COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES A E B............................................................................................................... 70

7.17.

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS ....................................................... 71

7.17.1.

METODOLOGIA .......................................................................................................................................... 71

7.17.2.

RESULTADOS ............................................................................................................................................ 73

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO ............................................................................................... 75
8.1

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS ..................................................................................................................... 75

8.2

MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL ............................................................................................................. 75

8.2.1

FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS .............................................................................. 75

8.2.2

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA ..................................................................................................................... 76

8.2.3

FASE FINAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS ........................................................................................................ 77

8.2.3.1

IMPLANTAÇÃO DOS ESTALEIROS E PARQUES DE MATERIAIS ...................................................................... 77

8.2.3.2

DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DOS SOLOS ................................................................................. 78

8.2.3.3

ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS........................................................................................... 78

8.2.3.4

CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ACESSOS .......................................................................................... 80

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

6

8.2.3.5

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA ............................................................... 80

8.2.3.6

GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS .................................................................................... 81

8.2.3.7

FASE FINAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS ................................................................................................... 82

8.3

MEDIDAS ESPECÍFICAS ............................................................................................................................ 83

8.3.1

CLIMA ....................................................................................................................................................... 83

8.3.2

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA ............................................................................................... 83

8.3.2.1
8.3.3

SOLOS E USO DO SOLO ............................................................................................................................. 84

8.3.4

RECURSOS HÍDRICOS ................................................................................................................................ 84

8.3.4.1

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS .......................................................................... 84

8.3.4.2

QUALIDADE DA ÁGUA ............................................................................................................................ 86
QUALIDADE DO AR..................................................................................................................................... 87

8.3.5
8.3.5.1

FASE DE CONSTRUÇÃO ......................................................................................................................... 87

8.3.5.2

FASE DE EXPLORAÇÃO ......................................................................................................................... 88
AMBIENTE SONORO ................................................................................................................................... 88

8.3.6
8.3.6.1

FASE DE CONSTRUÇÃO ......................................................................................................................... 88

8.3.6.2

FASE DE EXPLORAÇÃO ......................................................................................................................... 89
RESÍDUOS................................................................................................................................................. 89

8.3.7
8.3.7.1

FASE DE EXPLORAÇÃO ......................................................................................................................... 89
SISTEMAS ECOLÓGICOS............................................................................................................................. 90

8.3.8
8.3.8.1

FASE DE CONSTRUÇÃO ......................................................................................................................... 90

8.3.8.2

FASE DE EXPLORAÇÃO ......................................................................................................................... 90
PAISAGEM ................................................................................................................................................. 90

8.3.9

9

FASE DE CONSTRUÇÃO ......................................................................................................................... 83

8.3.9.1

FASE DE PROJETO ................................................................................................................................ 91

8.3.9.2

FASE DE CONSTRUÇÃO ......................................................................................................................... 91

8.3.9.3

FASE DE EXPLORAÇÃO ......................................................................................................................... 91

8.3.10

PATRIMÓNIO CULTURAL ........................................................................................................................ 92

8.3.10.1

FASE DE CONSTRUÇÃO ......................................................................................................................... 92

8.3.11

SÓCIO ECONOMIA ................................................................................................................................. 93

8.3.11.1

FASE DE CONSTRUÇÃO ......................................................................................................................... 93

8.3.11.2

FASE DE EXPLORAÇÃO ......................................................................................................................... 93

8.3.12

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES .............................................................................. 93

PLANO DE MONITORIZAÇÃO ............................................................................................................................. 94
9.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS ....................................................................................................................... 94

9.2

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS ................................................................................................ 94

9.2.1

PARÂMETROS A MONITORIZAR ......................................................................................................................... 94

9.2.2

TÉCNICAS, MÉTODOS ANALÍTICOS E EQUIPAMENTOS A UTILIZAR ......................................................................... 96

9.2.3

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM ....................................................................................................................... 96

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

7

9.2.4

LOCAIS DE AMOSTRAGEM ................................................................................................................................ 97

9.2.5

TRATAMENTO DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS ................................................................................... 97

9.2.6

MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS ................................................... 97

9.3

SISTEMAS ECOLÓGICOS .......................................................................................................................... 97

9.3.1

PARÂMETROS A MONITORIZAR ......................................................................................................................... 97

9.3.2

TÉCNICAS, MÉTODOS ANALÍTICOS E EQUIPAMENTOS A UTILIZAR ......................................................................... 97

9.3.3

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM ....................................................................................................................... 98

9.3.4

LOCAIS DE AMOSTRAGEM ................................................................................................................................ 98

9.3.5

TRATAMENTO DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS ................................................................................... 98

9.3.6

MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS ................................................... 98

9.4

PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO ................................................................... 99

10

LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO .............................................................................................. 100

11

CONCLUSÕES ................................................................................................................................................... 101

12

BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................................... 102

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO 3D DE SIMULAÇÃO ACÚSTICA. ..................................................................................... 34
FIGURA 2 - LOCALIZAÇÃO DA ETAR FACE À ÁREAS DE REN. ................................................................................................ 62

ÍNDICE DE QUADROS
QUADRO 1 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO DESCRITOR RUÍDO. ............................................................................................. 31
QUADRO 2- DISTÂNCIAS

CORRESPONDENTES A DIFERENTES NÍVEIS DE

LAEQ

ASSOCIADOS A EQUIPAMENTOS TÍPICOS DE

CONSTRUÇÃO. ................................................................................................................................................................... 32

QUADRO 3 – CONFIGURAÇÕES DE CÁLCULO UTILIZADOS NA MODELAÇÃO. ............................................................................. 34
QUADRO 4 – TRÁFEGO MÉDIO HORÁRIO ANUAL COM EMPREENDIMENTO. ............................................................................. 35
QUADRO 5 – NÍVEIS SONOROS DE RUÍDO RESIDUAL, RUÍDO PARTICULAR E RUÍDO AMBIENTE NOS RECETORES AVALIADOS. .... 36
QUADRO 6 - MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES APOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO (IMPACTES RESIDUAIS). ... 68
QUADRO 8 - SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTES DAS COMPONENTES AMBIENTAIS CONSIDERADAS NESTE ESTUDO. ......................... 74
QUADRO 9 – RELAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO (M) E AS COMPONENTES/FATORES AMBIENTAIS SOBRE AS QUAIS
CADA MEDIDA TEM EFEITOS POSITIVOS/PREVENTIVOS DURANTE A FASE DE CONSTRUÇÃO. ..................................................... 76

QUADRO 10 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS PARA OS ELEMENTOS IDENTIFICADOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO. .......... 92

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

8

6 EVOLUÇÃO DA ÁREA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Neste capítulo apresenta-se uma previsão da evolução da situação de referência para a área de estudo,
caso não se concretize o projeto em análise, nomeadamente a “Alternativa Zero”, considerando as
componentes ambientais analisadas no presente EIA.
Tal como na generalidade do território continental, a evolução dos parâmetros ambientais e biofísicos da
área de estudo na ausência do projeto dependerá do futuro uso do solo e das alterações decorrentes das
dinâmicas naturais. O uso do solo tem estreita relação com as atividades económicas desenvolvidas no
território. Consequentemente, a evolução da área na ausência do projeto foi estimada partindo da previsível
evolução socioeconómica.
No que respeita ao uso do solo, face à competitividade que este sector apresenta, não parece provável a
utilização dos solos com aptidão agrícola no âmbito de um projeto de aproveitamento não intensivo, que
não seja associado a uma outra atividade, como é o caso do projeto em análise, e que se encontra
associado ao turismo.
Por outro lado, a implementação de projetos de agricultura intensiva pode ser incompatível com a
classificação da área na Rede Natura 2000. Assim, pelo menos a curto e médio prazo, a evolução que se
afigura mais provável é a manutenção da ausência de utilização agrícola.
Do ponto de vista do uso do solo, não parece provável que os instrumentos de ordenamento alterem as
restrições atuais considerando a classificação do local na Rede Natura 2000. No entanto, considerando as
restrições à edificação, é provável, que o edificado seja reconstruído e que seja usado para habitação ou
para outros fins.
Um outro fator consiste na evolução climática, a qual parece consensual, determinará uma diminuição da
pluviosidade e um aumento da temperatura.
Assinala-se uma tendência para o aumento de turistas no Algarve, tendência que se verifica
ininterruptamente desde 2009 e, presume-se, irá manter-se. Se o crescimento do turismo é um aspeto
positivo, é de salientar que, no Algarve, é marcado por uma forte sazonalidade, apresentando um
acréscimo muito significativo das dormidas durante o Verão e uma forte diminuição durante os meses de
inverno. Os três meses de verão, Julho, Agosto e Setembro têm 42,6 % das dormidas, com um máximo em
Agosto, quando 76% das camas estão ocupadas (MEI, 2007).
A sazonalidade da procura turística determina também flutuações importantes na taxa de emprego, sendo
de sublinhar as características fortemente sazonais do desemprego nesta região. O Algarve é a região do
país onde os contratos de trabalho a termo têm um maior peso relativo, representando 19,5% da população
empregada na região (a média nacional é de 15,9%) (EURES - Portal Europeu Da Mobilidade Profissional,
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consultado em 2018). Por outro lado, a sazonalidade da procura turística aumentou, pelo menos entre 2008
e 2012, o que torna este fenómeno ainda mais preocupante (Vasco, 2014).
Ponderadas estas condicionantes, poderá indicar-se a evolução mais provável para os vários descritores:


Clima – não se prevê que a não implementação do projeto influencie a evolução do clima, a qual
foi avaliada por diversos autores e estimada por modelos de evolução climática;



Geologia e Geomorfologia – Trata-se de um descritor cuja evolução natural tem uma escala
temporal que ultrapassa os limites do procedimento de AIA. A curto, médio ou longo prazo, não se
preveem alterações significativas;



Solo e Uso do Solo – Não se preveem alterações significativas, considerando a hipótese provável
de não ser implementado no local um projeto de agricultura intensiva, como foi referido;




Recursos Hídricos – Não se preveem alterações relevantes;
Fauna, Flora e Habitats – Na ausência do projeto ocorrerão alterações significativas resultantes
da evolução natural da vegetação. Em concreto, desaparecerão as áreas de prados devido ao
crescimento dos matos. Este facto determinará uma redução acentuada das populações de Linaria
algarviana. Nas áreas de matos baixos onde ocorre Thymus camphoratus, ocorrerão o
adensamento dos matos e a sua evolução para matos altos. Este fato determinará uma forte
diminuição da densidade de Thymus camphoratus, uma vez que, como todos os tomilhos, é um
caméfito.
A fauna acompanhará esta evolução, diminuído ou mesmo desaparecendo as espécies
associadas a prados e meios abertos e aumentando as espécies associadas a matos;



Paisagem – No que respeita à paisagem, a evolução das áreas de matos determinará uma
diminuição da heterogeneidade da paisagem, e portanto uma diminuição do seu valor.
O edificado poderá continuar a degradar-se, hipótese menos provável mas que constituiria
também uma degradação da paisagem, ou mais provavelmente, será utilizada para outros fins,
designadamente habitação. Nesta última hipótese, não existirá diferença relativamente à
implementação do projeto;



Qualidade do Ar – Relativamente à qualidade do ar não se preveem alterações significativas. No
entanto, com o crescimento do turismo na região algarvia, é previsível que a presença de
visitantes e, consequentemente de automóveis aumente, o que poderá determinar uma ligeira
diminuição da qualidade;



Ambiente Sonoro – O ambiente sonoro seguirá a mesma tendência do ruído, face ao previsível
aumento de visitantes na Península da Rocha e do tráfego rodoviário.



Resíduos - A não concretização do projeto manterá a situação atual;
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Sócio-economia – A evolução do descritor de sócio-economia será determinada pelo uso futuro
da Quinta da Rocha, face à não implementação do projeto. Considerando que não será possível
implementar projetos agrícolas intensivos, esta componente não terá alterações. Sendo provável o
aproveitamento do edificado para outros fins que não o turístico, por exemplo para habitação
própria permanente, o papel económico desempenhado pela Quinta da Rocha será determinado
pelo uso atribuído ao edificado;



Património Cultural - relativamente ao património cultural não se preveem impactes significativos
resultantes do projeto e também não se preveem alterações significativas resultantes da não
implementação do projeto. O único aspeto relevante consiste na possibilidade de não ocorrer
recuperação do edificado, em particular dos elementos classificados como “casais rústicos”,
embora seja possível a sua recuperação para outras utilizações que não as turísticas;
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7 AVALIAÇÃO DE IMPACTES
7.1. METODOLOGIA GERAL
Neste capítulo procedeu-se à identificação, caracterização e avaliação dos impactes decorrentes da
implantação do projeto para todos os descritores ambientais considerados anteriormente. Para além das
metodologias específicas de cada descritor, procurou-se uniformizar a avaliação de impactes ambientais
aplicando a todos critérios comuns. Assim, e de modo a conferir homogeneidade na análise a realizar,
procedeu-se à caraterização dos impactes gerados pelo projeto de acordo com nove parâmetros. Para
cada parâmetro foram definidas classes, procedimento que permitiu efetuar uma avaliação
semiquantitativa, dando resposta aos requisitos legais. As classes consideradas foram as seguintes:
 Natureza - Foram considerados impactes positivos, negativos ou nulos;
 Tipo de impacte – Consoante se trate de impactes diretamente causados pela implementação do
projeto (impactes diretos) ou causados de forma indireta pelos processos que gera (impactes
indiretos);
 Área de influência – Considerou-se impactes locais, regionais, nacionais ou transfronteiriços;
 Probabilidade de Ocorrência – Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes
descritos e que depende do grau de conhecimento existente sobre as ações geradoras de impactes
e sobre os sistemas sobre os quais atua. Os impactes previsíveis foram considerados como: certo,
provável e improvável;
 Início - Classificou-se os impactes de acordo com a época prevista para o seu início,
nomeadamente, consoante ocorram na fase de construção ou de exploração/operação;
 Reversibilidade - Parâmetro que avalia o caráter reversível ou irreversível de cada um dos
impactes;
 Desfasamento no tempo – Foram considerados impactes imediatos, médio prazo (até cinco anos)
e longo prazo (mais de cinco anos);
 Magnitude – Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objetiva quanto possível, das
consequências sobre as várias variáveis ambientais e socioeconómicas. A magnitude pesa outros
parâmetros, designadamente a área afetada, a reversibilidade e a interação. Considerou-se
magnitude reduzida, moderada, elevada e muito elevada.
 Significância - Parâmetro que corresponde a uma avaliação global dos impactes, ponderados todos
os parâmetros anteriores, exceto a natureza, para cada componente ambiental. Consideraram-se
impactes: nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo, Pouco significativo, Significativo e
Muito significativo e Significância extrema.
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A definição dos parâmetros caraterizadores dos impactes ambientais apresenta várias dificuldades,
condicionantes e restrições, facto que explica que diferentes autores utilizem definições distintas.
Esta situação resulta, em primeira análise, da dificuldade em avaliar, com um mesmo parâmetro, variáveis
ambientais que são definidas por unidades diferentes. Acresce que a definição de muitas destas variáveis é
difusa, dificilmente quantificável e, frequentemente, subjetiva.
No sentido de ultrapassar este tipo de problemas alguns autores têm proposto metodologias de conversão
das diferentes variáveis ambientais em unidades comuns, das quais se salientam as unidades monetárias.
No entanto, após um período de ampla aceitação, surgiu também alguma polémica relativamente aos
aspetos práticos das metodologias de avaliação.
A magnitude é particularmente difícil de avaliar. De facto, embora seja fisicamente possível quantificar os
diferenciais de alguns parâmetros gerados pela implementação de um projeto (por exemplo: acréscimo dos
níveis sonoros, a perda de área agrícola, etc.), quando se procura introduzir neste parâmetro a avaliação
das consequências destas alterações, introduz-se também uma importante componente de subjetividade.
Neste contexto, no âmbito dos procedimentos de AIA, é crucial compreender que a magnitude dos
impactes é um parâmetro que resulta de uma análise pericial efetuada pelos autores de cada descritor e
que, por muito rigorosa e fundamentada que seja esta avaliação, comporta sempre alguma subjetividade.
Por maioria de razão a significância é uma avaliação subjetiva.
Neste capítulo foram também abordados os eventuais efeitos 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, de acordo com a 4ª alteração RJAIA (Anexo V, do DL n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro).
As implicações das projeções das alterações climáticas à escala da região enquadrante, o Algarve, e à
escala do projeto foram analisadas nos descritores específicos, que estão diretamente relacionados com
sectores considerados prioritários na região e com o projeto em análise, nomeadamente, recursos hídricos,
agricultura, biodiversidade, turismo, saúde humana, segurança de pessoas e bens e zonas costeiras e mar.
Relativamente à população e saúde humana, serão identificados e avaliados eventuais impactes no
descritor da socioeconomia.
Em termos dos riscos do projeto para o ambiente ou património cultural, foram contemplados no descritor
correspondente, quando aplicável (alínea d, número 5, do Anexo V, do DL n.º 152-B/2017).
A mesma situação ocorreu, relativamente às tecnologias e substâncias utilizadas no projeto (alínea f,
número 5, do Anexo V do DL n.º 152-B/2017).
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Realça-se também que diz respeito aos riscos de catástrofes aos quais o projeto pode ser vulnerável, de
acordo com a 4ª alteração RJAIA (número 9, do Anexo V, do DL n.º 152-B/2017), estes serão analisados e
avaliados no descritor respetivo. Face à tipologia de projeto em questão, não são expetáveis impactes
associados a riscos de acidentes graves.
Ainda numa análise global e não discriminativa relativa aos descritores, pode afirmar-se que o projeto em
análise apresenta aspetos que, à partida, minoram os impactes associados, designadamente:
 O Empreendimento TER da Quinta da Rocha será implementado através da reconstrução das préexistências na propriedade, não havendo novas construções;
 O projeto pretende conjugar o potencial do Turismo em Espaço Rural com a salvaguarda das
condicionantes ecológicas e de servidões identificadas, com vista à definição da melhor solução
técnico-económica e ambiental;
 As infraestruturas técnicas propostas tiveram por base as redes existentes no local, ou seja, o
projeto tentou conjugar a melhor solução técnica com o adequado uso dos recursos disponíveis
subjugando-se às condicionantes locais existentes;
 As soluções propostas no projeto tiveram em consideração os seguintes critérios de trabalho:
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 e mínimas
alterações das funções;
 Proposta de 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, onde cerca de 20% do efluente tratado será aproveitado para fins
não potáveis, nomeadamente para rega do espaço envolvente ao Hotel Rural, e suas sanitas e
urinóis;
 O projeto prevê a adoção de soluções sustentáveis, nomeadamente a instalação de painéis solares
nos edifícios a reabilitar, de forma a garantir uma elevada eficiência nas águas quentes sanitárias,
bem como a colocação de luminárias solares (iluminação exterior);
 O projeto de integração paisagística proposto teve como pressupostos as seguintes preocupações:
- O reaproveitamento das espécies existentes na propriedade, potenciando a sua presença;
- A criação de um espaço diversificado e bem-adaptado às condições edafo-climáticas da região,
recorrendo principalmente a espécies autóctones de Portugal Continental;
- Uma distribuição espacial das diversas zonas/ espécies adaptadas à topografia e ocupação atual
do terreno em estudo;
- A possibilidade de utilização interna do produto da atividade agrícola na unidade de turismo e
venda para o exterior. Adoção de soluções paisagísticas que optem para seleção de espécies
vegetais autóctones adaptadas às condições edafo-climáticas do local, à reabilitação ambiental e
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paisagísticas de áreas que o requeiram e garantam a manutenção dos valores naturais e
paisagísticos em presença.

7.2. CLIMA
7.2.1. Metodologia
Para a avaliação dos impactes no clima associados ao Projeto em apreciação (incluindo Projetos
associados), foram analisadas as ações previstas em cada uma das fases do mesmo e as suas
implicações na eventual alteração das condições climáticas, à escala local.

7.2.2. Fase de Construção e de Exploração
As intervenções previstas no Projeto (incluindo Projetos associados) não terão qualquer influência sobre o
Clima local ou da região em que se insere.
No que respeita aos aspetos globais do clima, salienta-se o aumento das emissões de poluentes
atmosféricos derivados da queima de hidrocarbonetos devido ao tráfego rodoviário gerado pelo projeto e
dispersão de poeiras, o que numa perspetiva global poderá contribuir para o aumento dos Gases com
Efeito de Estufa (GEE). No entanto, os montantes são insignificantes à escala global e a análise deste
fenómeno ultrapassa o âmbito deste estudo. A análise e quantificação destes efeitos em termos de impacte
ambiental serão tratadas no descritor “Qualidade do Ar”.
Conclui-se assim, que não há impactes a assinalar sobre este descritor, quer durante a fase de
construção, quer durante a fase de exploração do Projeto. No entanto, poderá interferir com algumas
variáveis ambientais, determinando a dispersão de poeiras e poluentes atmosféricos, e também do ruído,
as quais serão analisadas nos descritores específicos.

7.2.3. Síntese de Impactes
Em síntese, os impactes ao nível do clima são Nulos, uma vez que as intervenções previstas e a tipologia
de projeto em questão não suscitarão nenhuma alteração nas variáveis climáticas.
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7.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
7.3.1. Metodologia
A avaliação dos impactes do Projeto na geologia e geomorfologia baseou-se quer no conhecimento,
através das peças de projeto e infraestruturas técnicas (projetos associados) e respetiva memória
descritiva, das atividades expectáveis nas fases de construção e exploração do projeto, quer no
conhecimento dos elementos geológicos e geomorfológicos afetados.

7.3.2. Fase de Construção
Os principais impactes na geologia e geomorfologia ocorrem na fase de construção. Nesta fase, são
impactantes sobre o meio geológico e as seguintes componentes do projeto:
 Instalação do estaleiro;
 A beneficiação de acessos viários existentes;
 A implementação de uma ETAR compacta (Solução A da rede de drenagem de águas residuais
proposta);
 A realização de valas ao longo das vias para as novas redes propostas (ex.: rede de abastecimento
de água potável).
Está prevista a instalação do estaleiro de apoio à obra na área de intervenção do projeto, nomeadamente
no interior do logradouro do futuro Hotel Rural, num terreno atualmente sem utilização, junto ao edificado
existente em ruínas (Desenho 16 – Localização do Estaleiro e Caminhos de Obra, do Volume IV – Peças
Desenhadas). Face à sua localização no logradouro, as alterações nas condições geológicas e
geomorfológicas passíveis de originar impactes negativos sobre este descritor encontram-se minimizadas.
Assim, prevê-se que os impactes ao nível da geologia e geomorfologia sejam pontuais e reduzidos,
associados a eventuais obras de escavação e terraplanagens, na execução das infraestruturas técnicas
(ex.: rede de abastecimento de água, recuperação de fossas estanques e ETAR compacta), e beneficiação
dos acessos viários existentes.
Nesta fase de Estudo Prévio, ainda não é possível estimar os volumes de movimentação de terras
necessários à implantação do Empreendimento TER – Quinta da Rocha. Salienta-se, contudo que, ao
aproveitar o relevo natural e os acessos existentes na Quinta da Rocha e sua envolvente, tentando
minimizar o impacto volumétrico causado, o Estudo Prévio reduz a necessidade de proceder a escavações
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e terraplenagens significativas, sendo estas reduzidas às valas de infraestruturas e beneficiação de
acessos viários existentes.
Considera-se, assim que os impactes associados ao Empreendimento TER serão negativos, diretos,
locais, certos, irreversíveis, imediatos, de Magnitude Reduzida e pouco significativos.

7.3.3. Fase de Exploração
Na fase de exploração, não são previsíveis alterações na geologia e geomorfologia, para além do descrito
na fase de construção, pelo que se consideram impactes Nulos.
Em termos de sismicidade, estando a Quinta da Rocha inserida como zona de intensidade X (elevada
intensidade sísmica), os impactes serão acrescidos com a existência de elementos vulneráveis,
nomeadamente edifícios, infraestruturas técnicas, vidas humanas e atividades económicas associadas,
sendo os impactes assim considerados como negativos, diretos, locais, provável, irreversíveis,
imediatos a Curto Prazo e de Magnitude Moderada e pouco significativos. No entanto, estes impactes
serão minimizados na fase de construção com implementação de regulamentação específica e medidas de
construção antissísmica, apresentadas no Capítulo 8.

7.3.4. Comparação das Alternativas A e B
Comparando as alternativas propostas dos projetos complementares, nomeadamente da rede de
drenagem de águas residuais, conclui-se que a Solução A, ao manter o mais possível a situação existente,
com recursos às fossas já existentes, melhorando-as, bem como a execução da ETAR compacta para o
tratamento de efluentes minimiza mais os impactes associados à geologia e geomorfologia, do que a
Solução B, que para além de mais escavação de infraestruturas tem também a instalação de estações
elevatórias. Ao optar pela Solução A, existe uma redução significativa das atividades de escavação
necessárias, em relação a uma alternativa em que se propõe a ligação à infraestrutura pública, com a
necessidade de abertura de valas para a instalação da nova rede de drenagem no interior da Quinta da
Rocha.
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7.3.5. Síntese de Impactes
Em síntese, pode afirmar-se que os impactes ao nível geológico e geomorfológico são negativos, devido à
alteração residual da topografia e do ambiente geológico e geomorfológico dos locais de implementação do
Estaleiro e instalações provisórias, beneficiação dos acessos existentes, bem como execução das
infraestruturas técnicas (ex.: rede de abastecimento de água e ETAR). Aplicadas as medidas de
minimização, designadamente àquelas que dizem respeito ao risco sísmico, a sua significância será muito
pouco significativa.
Por outro lado, mesmo que seja considerado de baixa densidade, temos o acréscimo de pessoas e
elementos vulneráveis na área de estudo, a considerar na eventual ocorrência de sismos.

7.4. SOLOS E USO DO SOLO
7.4.1. Metodologia
Neste ponto, faz-se a avaliação dos impactes resultantes da implantação do Projeto e de projetos
associados, durantes as fases de construção e exploração, considerando as ações e características do
mesmo potencialmente geradoras de alterações no solo e no seu uso atual.
Os impactes gerados nos solos decorrentes da implementação do projeto podem dividir-se em dois grupos:
 Impactes nas zonas adjacentes às edificações;
 Impactes nas áreas agrícolas.

7.4.2. Fase de Construção
Os impactes nas zonas adjacentes às edificações ocorrerão sobretudo na fase de construção, com a
implementação das soluções de enquadramento paisagístico previstas para o Hotel e para cada casa de
campo. Os impactes consistem na plantação e manutenção de plantas usadas como ornamentais, sendo
os impactes associados praticamente nulos. Releva-se um ligeiro aumento dos nutrientes do solo, em
resultado das adubações, mas de magnitude muitíssimo inferior àquela que ocorreria durante o uso
agrícola da propriedade. Salienta-se também que os pavimentos e caminhos de acesso serão permeáveis,
não se prevendo alterações significativas nas condições de infiltração da água nos solos.
Ainda em fase de construção, poderá ocorrer a contaminação dos solos por hidrocarbonetos,
contaminação que, a ocorrer, será acidental e excecional e poderá ser minimizada através das medidas
específicas previstas neste EIA, considerando-se improvável, aplicadas as medidas de minimização. TrataEstudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
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se de ocorrências possíveis, mas de dimensão muito reduzida, negativas, direta, local, certo,
reversíveis com a conclusão das obras, imediato, e de magnitude praticamente nula, e pouco
significativo.

7.4.3. Fase de Exploração
Os impactes da agricultura nos solos foram objeto de uma extensa literatura científica, incluindo os seus
impactes em ecossistemas mediterrânicos. Entre os aspetos mais significativos que as práticas agrícolas
podem dar origem, salienta-se:
 As alterações das características microbiológicas dos solos;
 A contaminação de freáticos;
 Alteração das taxas de erosão ou, eventualmente, de pedogénese.
Naturalmente, estes impactes dependem do tipo de práticas agrícolas que serão implementadas para cada
cultura prevista no projeto, aspetos que não estão ainda definidos. No entanto, salienta-se que as práticas
agrícolas propostas são de agricultura extensiva e, que estas estão hoje regulamentadas e sujeitas a
escrutínio ambiental. É exemplo disso a aplicação do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de
setembro que refere a obrigação, pelos Estados Membros da União Europeia, da elaboração de um Código
ou Códigos de Boas Práticas Agrícolas, a aplicar pelos agricultores, tendo em vista eliminar ou minimizar os
riscos da poluição de origem agrícola. Esta obrigação foi traduzida no Despacho n.º 1230/2018, de 5 de
fevereiro, que aprova e publica o novo Código de Boas Práticas Agrícolas. Trata-se de ocorrências
possíveis, mas de dimensão muito reduzida, negativas, direta, local, certo, reversíveis com a
conclusão das obras, imediato, e de magnitude praticamente nula, e pouco significativo.
No que respeita aos impactes relativos à contaminação de águas subterrâneas com produtos químicos
agrícolas, salienta-se que, de acordo com o descritor de recursos hídricos subterrâneos, do ponto de vista
hidrogeológico os aquíferos da área tem um interesse muito reduzido, devido às fracas características
hidráulicas das formações geológicas presentes. Do ponto de vista da qualidade da massa de água
subterrânea, salienta-se o carácter “Bom” (na área de estudo) e “Medíocre” (na envolvente) da situação
atual. Neste contexto, qualquer contaminação de origem agrícola, sendo negativa se ocorrer, será direta,
local, irreversível, imediata e terá baixa magnitude. Acrescem as medidas de boas práticas agrícolas,
cuja implementação foi anteriormente citada. Será ainda permanente durante o período em que ocorrer a
atividade agrícola.
É importante notar que os impactes associados à atividade agrícola são comuns à generalidade da
atividade agrícola praticada em território nacional.
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7.4.4. Síntese de Impactes
Como súmula conclusiva pode dizer-se que os impactes previstos nos solos são negativos, mas de muito
baixa significância. Face ao uso agrícola previsto, são ainda certos.

7.5. RECURSOS HÍDRICOS
7.5.1. Metodologia
Na avaliação de impactes do projeto (incluindo projetos associados) sobre os recursos hídricos foram tidas
em conta as principais ações/atividades a realizar em cada fase do projeto, suscetíveis de alterarem as
características das massas de água superficiais e subterrâneas, em termos quantitativos e qualitativos. Os
impactes expectáveis sobre os recursos hídricos foram analisados para as fases de construção e
exploração.

7.5.2. Recursos Hídricos Superficiais
7.5.2.1. Fase de Construção
As principais ações do projeto passíveis de causar impactes sobre os recursos hídricos superficiais,
resultam da instalação e funcionamento do estaleiro, incluindo maquinaria e veículos afetos à obra.
Assim, os principais impactes expectáveis associados ao Empreendimento TER – Quinta da Rocha, na
fase de construção estarão relacionados com os seguintes aspetos:
 Em termos quantitativos:
- O recurso água associado ao processo de reconstrução das casas de campos e do hotel rural e
aos projetos associados e complementares, bem como associado a medidas de atenuação da
formação de poeiras, como a aspersão de água nos acessos e zonas intervencionadas. Esta água
será provavelmente proveniente do canal de rega existente na propriedade da Quinta da Rocha
(Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor). No entanto, é de referir que o recurso a esta água será
reduzido, localizado e específico a determinadas etapas da construção, sendo a etapa de
betonagem, aquela que requer maiores quantidades de água. A água será proveniente de
autobetoneiras, no qual o betão vem pronto das centrais de betonagem. É ainda de salientar o tipo
de construção prevista, associado a técnicas de construção em terra com recurso a taipa e adobe.
Por outro lado, o projeto carateriza-se por 18 edificações (um hotel rural e nove casas de campo),
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com uma área bruta de construção reduzida (3.238 m²), sendo que projeto não prevê a ampliação
das áreas construídas, mas a recuperação e utilização das edificações pré-existentes.
A água potável utilizada pelos trabalhadores no estaleiro provirá de água engarrafada.
Considera-se, assim que em termos qualitativos, o impacte associado ao Empreendimento TER
será negativo, direto, local, certo, reversível, imediato, de magnitude reduzida e pouco
significativo.


Em termos qualitativos:
- Aumento dos Sólidos Suspensos Totais – SST (e consequente turbidez) nas linhas de águas
localizadas na envolvente da Quinta da Rocha (Rib.ª Odiáxere, Rio Alvor e Ria de Alvor) e próximos
da área de intervenção do projeto (incluindo projetos associados e complementares), bem como nos
sapais existentes (formações aluvionares periodicamente alagadas pela água salgada e ocupadas
por vegetação halofítica ou, em alguns casos, por mantos de sal), localizados a sudeste e oeste da
propriedade. Este aumento é consequência de erosão e transporte de partículas de granulometria
fina a média, a partir de áreas decapadas, sem coberto vegetal, e mais expostas à erosão, bem
como a movimentação de terras, mesmo que em reduzidas quantidades, associadas à realização de
valas e à instalação da ETAR (infraestruturas técnicas), beneficiação de acessos e movimentação e
operação de maquinaria e veículos afetos à obra.
No entanto, de acordo com a situação de referência, no interior da propriedade não existem cursos
de água superficiais permanentes, existindo diversas valas preferencialmente para drenagem da
água sub-superficial dos terrenos, sendo que os efeitos de aumento dos SST terão provavelmente
mais efeitos nas linhas de água superficiais permanentes existentes na envolvente da Quinta da
Rocha e nos sapais localizados na propriedade, nomeadamente as intervenções associadas à
reconstrução das casas de campo, nomeadamente, Casa da Ria, Casa do Garajau, Casa da Horta,
Casa da Rocha e Casa da Praia e hotel rural (quinta agrícola) e projetos associados e
complementares.
Tendo em consideração as características do projeto, nomeadamente de reconstrução do edificado
existente, com reduzida área de construção e beneficiação dos acessos existentes, as atividades de
escavação e movimentação de terras são reduzidas. Por outro lado, de acordo com as medidas de
gestão ambiental da empreitada proposta para a fase de construção, conforme apresentado no
Capítulo 8, que deverão ser cumpridos pelo empreiteiro, espera-se que os impactes associados
sejam reduzidos. Acresce a distância dos locais de obra relativamente aos corpos de água
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superficiais que é, no mínimo, de 40m, razão pela qual se prevê que a generalidade das partículas
fique retida nos solos e na vegetação.
Tendo em consideração as áreas e distâncias dos terrenos a intervencionar relativamente aos leitos
das linhas de água e sapais, assim como zonas aplanadas dos sectores este e oeste da
propriedade com declives quase nulos, classifica-se o impacte como: negativo, certo, efeito direto,
local, provável, reversível, de curto prazo, de magnitude reduzida.
- Deposição, por via húmida e seca, de partículas sólidas (poeiras) originadas nas frentes de
obra (parcelas e acessibilidades locais) e pela circulação de camiões e outros tipos de maquinaria.
Este impacte, de magnitude muito reduzida, encontra-se fortemente condicionado pelas condições
atmosféricas, nomeadamente pela precipitação e pelo regime de ventos. Face à distância
relativamente às linhas de água, este efeito será muito moderado. Acresce que, comparando com
outros tipos de afetação dos corpos de água, o aumento da turbidez não constitui uma alteração
grave. Classifica-se o impacte como: negativo, efeito direto, de âmbito local, improvável,
temporário, reversível, imediato, de magnitude muito reduzida.
- Derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e
veículos, afetos às obras. Neste âmbito, não são expectáveis impactes sobre a qualidade da
água superficial, quer ao funcionamento do estaleiro, quer à movimentação e operação de
maquinaria e veículos afetos à obra. Com efeito, estes impactes poderiam resultar de derrames
acidentais de substâncias poluentes utilizadas na maquinaria (como óleos e combustíveis), o que se
afigura como muito pouco provável, tendo em conta a inexistência de linhas de água superficiais
permanentes na propriedade e tendo em conta a exigência e requisitos, em termos de gestão
ambiental da obra, que deverão ser cumpridos pelo empreiteiro. Uma vez que todos os efluentes e
resíduos resultantes da obra serão corretamente geridos, de acordo com as medidas de gestão
ambiental da empreitada propostas no Capítulo 8, espera-se que não haja impactes resultantes
destas situações.
- Derrame acidental ou incorreto encaminhamento dos efluentes domésticos provenientes do
Estaleiro. Da mesma forma, não são expectáveis impactes, uma vez que se prevê o recurso a
sanitários móveis de obra, controlados por empresa certificada.

7.5.2.2. Fase de Exploração
Na fase de exploração, os impactes nos recursos hídricos superficiais associados ao Empreendimento TER
– Quinta da Rocha, relacionam-se essencialmente com os seguintes aspetos:
 Em termos quantitativos:
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- Utilização da água da rede municipal para abastecimento público – Será através da ligação à
rede de distribuição de água municipal de Portimão, que é proveniente do sistema multimunicipal do
Barlavento Algarvio, predominantemente de origem superficial captada na Barragem do Funcho, e
mais tarde reforçada com a Barragem de Odelouca. Relativamente à rede de rega para os espaços
ajardinados e áreas agrícolas da Quinta da Rocha, está previsto recorrer-se ao canal de rega,
proveniente do aproveitamento hidroagrícola do Alvor e à reutilização de cerca de 80% da água
tratada proveniente da ETAR. Assim, face ao recurso de origens de água superficiais em detrimento
de captações subterrâneas, bem como medidas de atenuação do consumo de água do
empreendimento, considera-se o impacte como negativo, efeito direto, de âmbito local, certo,
reversível, de longo prazo, de magnitude reduzida.
- Risco de inundação associado ao empreendimento TER – Quinta da Rocha. De acordo, com os
resultados apresentado no estudo de hidráulica fluvial desenvolvido pela Orthodrome, Engenheiros
Consultores Lda. (Anexo 7 do Volume III -Anexos) conclui-se que no cenário de ausência de
maremoto, em situação de temporal, em 2100, se prevê a possibilidade de inundação de uma
edificação, a Casa da Horta (cenário A). 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 (cenário B e C). Por
outro lado, o projeto apresenta uma reduzida área impermeabilizada (baixa área de construção), e
inclui medidas que contribuem para a infiltração das águas, como seja a proposta de pavimentos
permeáveis e semipermeáveis (saibro estabilizado). Assim, com a implementação das medidas de
minimização propostas no Capítulo 8, conclui-se que o impacte associado se classifica como
negativo, efeito direto, de âmbito local, provável, reversível, imediato e de magnitude reduzida.
Em termos qualitativos:
- Falhas no funcionamento e eventual avaria da ETAR compacta proposta, que irá tratar os
efluentes domésticos provenientes das fossas estanques localizadas junto às casas de campo, bem
como provenientes do hotel rural.
No entanto, esta ETAR tem como pressupostos: a reutilização da água para fins não potáveis (para
rega, sanitas e urinóis do Hotel Rural), cerca de 20% após tratamento, e os restantes 80% serão
enviados para o troço final do canal de água de regadio existente na propriedade, para rega, bem
como a adoção de um sistema de tratamento completo e eficiente, de forma a minimizar o impacto
ambiental. Para isso, a solução proposta passou pela colocação de fossas estanques e de caixas
intercetoras de gorduras, em cada uma das casas de campo, e apenas um equipamento (ETAR)
capaz de tratar todas as águas residuais do empreendimento (casas de campo e hotel rural). Por
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outro lado, as estimativas de efluentes produzidos pelo empreendimento TER são reduzidas,
nomeadamente 11,4 m³/dia, correspondente a 160 l/hab/dia (capitação de esgoto) e 71 habitantes
equivalente. Também tendo em consideração a tipologia do Projeto (direcionado para uma exploração
com maior consciência ambiental), bem como as medidas de minimização propostas no Capítulo 8,
não é expectável que a mesma venha a ser deficitária em termos de manutenção dos equipamentos
associados. Por outro lado, de acordo com a situação de referência, sabe-se que o estado global da
massa de água costeira – Ria de Alvor, localizada na envolvente da Quinta da Rocha é Inferior a Bom,
tendo como pressões significativas os setores aquicultura e agrícola, apesar de não estar associado à
propriedade.
Assim, classifica-se o impacte como: negativo, efeito direto, de âmbito local, provável, reversível,
imediato, de magnitude reduzida.

7.5.3. Recurso Hídricos Subterrâneos
7.5.3.1. Fase de Construção
Na fase de construção, os potenciais impactes com algum significado sobre o meio hidrogeológico poderão
resultar de descargas acidentais de substâncias poluentes utilizadas nos equipamentos e
maquinaria afetos à obra, no solo ou no meio hídrico, provocando a contaminação dos recursos hídricos
subterrâneos. No entanto, os recursos hídricos, do ponto de vista hidrogeológico tem interesse muito
reduzido, devido às fracas características hidráulicas das formações geológicas presentes. Do ponto de
vista da qualidade da massa de água subterrânea, salienta-se o estado global “Bom” da situação atual,
apesar de na envolvente da propriedade o estado ser “Medíocre”. Assim, e atendendo a que serão
adotados normas e procedimentos rigorosos tendentes a evitar e a minimizar situações deste tipo, o meio
hídrico subterrâneo não será atingido, considerando-se, portanto, impactes nulos.

7.5.3.2. Fase de Exploração
Os impactes gerados nos recursos hídricos subterrâneos decorrentes da implementação do projeto
poderão dever-se às seguintes atividades:


Utilização de produtos químicos nas áreas agrícolas (projeto associado);



Mau funcionamento ou avaria das fossas estanques implementadas junto às casas de campo e/ou
ETAR compacta.

Em termos qualitativos, no que respeita aos impactes relativos à contaminação de águas subterrâneas
com produtos químicos agrícolas, salienta-se que, de acordo com o descritor de recursos hídricos
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subterrâneos, do ponto de vista hidrogeológico tem interesse muito reduzido, devido às fracas
características hidráulicas das formações geológicas presentes. Do ponto de vista da qualidade da massa
de água subterrânea, salienta-se o estado global “Bom” da situação atual. Neste contexto, qualquer
contaminação de origem agrícola, sendo negativa se ocorrer, terá magnitude reduzida a moderada. Por
outro lado, atualmente as práticas agrícolas estão regulamentadas e sujeitas a escrutínio ambiental, sendo
os Estados Membros da União Europeia obrigados a elaborar um Código ou Códigos de Boas Práticas
Agrícolas, a aplicar pelos agricultores, tendo em vista eliminar ou minimizar os riscos da poluição de origem
agrícola. Em Portugal, esta obrigação foi traduzida no Despacho n.º 1230/2018, de 5 de fevereiro, que
aprova e publica o novo Código de Boas Práticas Agrícolas. Desta forma, o impacte classifica-se como
nulos ou negativos, efeito direto, de âmbito local, provável, reversível, imediata, de magnitude
reduzida a moderada e pouco significativo.
O mau funcionamento, avaria/rutura das fossas estanques implementadas nas casas de campo e/ou
ETAR compacta será pouco provável, tendo em consideração a tipologia do projeto (direcionado para
uma exploração com maior consciência ambiental segmento de população com elevado rendimento), bem
como as medidas de minimização propostas no Capítulo 8, não é expectável que venham a ser deficitárias
em termos de manutenção dos equipamentos associados. Assim, o impacte classifica-se como negativo
(em caso de acidente), efeito direto, de âmbito local, pouco provável, reversível, imediato e de
magnitude reduzida.

7.5.4. Síntese de Impactes
Em síntese, pode afirmar-se que os impactes ao nível dos recursos hídricos são nulos ou negativos,
sendo os negativos fundamentalmente devido aos consumos de água previstos, bem como o aumento dos
SST nos cursos de água na envolvente/sapais e deposição de poeiras, associados aos trabalhos de
construção. Os impactes negativos também estão associados a contaminação dos recursos hídricos por
eventuais falhas de funcionamento/avaria da ETAR e fossas estanques e a utilização de produtos químicos
nas áreas agrícolas. No seu conjunto, avaliam-se como pouco significativos.

7.5.5. Comparação das Alternativas A e B
Em termos de recursos hídricos, comparando as soluções A e B, verifica-se que a solução B ao optar pela
ligação às infraestruturas públicas (rede de drenagem residual municipal), evita a eventual contaminação
acidental dos recursos hídricos locais, devido a hipotéticas falhas de funcionamento das fossas estanques
e/ou ETAR compacta. No entanto, considera-se pouco provável esta contaminação, uma vez que o Projeto
em questão está direcionado para uma exploração com consciência ambiental, bem como a
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implementação das medidas de minimização propostas no Capítulo 8, não sendo expectável que venha a
ser deficitária em termos de manutenção dos equipamentos associados.

7.5.6. Vulnerabilidade do Projeto às Alterações Climáticas
Recursos Hídricos - Prevê-se que no futuro, no cenário pessimista (e mais realista, tendo em conta as
tendências atuais) e projetado para o final do século XXI, o sistema Bravura-Lagos tem consumos
semelhantes à oferta. Isto significa que a oferta pode não ser suficiente para satisfazer as necessidades
totais, levando ao colapso do sistema, sendo este o caso mais preocupante. O aquífero de QuerençaSilves e os sistemas de Odeleite e Beliche-Tavira e de Odelouca encontram-se numa fase intermédia, no
entanto, as alterações prevêem-se substanciais devido à diminuição do escoamento nas bacias
hidrográficas e da recarga no aquífero.
Extrapolando os resultados para o total da área do Algarve, no futuro espera-se uma diminuição da água
disponibilizada para todos os tipos de usos do solo, mais acentuada no cenário mais pessimista e projetado
para o final deste século, sendo a diminuição mais pronunciada nos cobertos de solo naturais (floresta e
matos). Da mesma forma, os resultados indicam uma subida das necessidades de irrigação para todas as
culturas, sendo essa necessidade mais pronunciada para a irrigação de vegetais e de campos de golfe.
Também no cenário mais pessimista e no final do século, deverá ser necessário utilizar a maior parte da
água subterrânea e a superficial atualmente captada em barragens para satisfazer as necessidades de
consumo. O potencial de reutilização de águas residuais é pequeno, quando comparado com as
necessidades totais de água no Algarve, o que está de acordo com a predominância de utilização de água
para irrigação, que não produz águas residuais.
Antevê-se que o stress hídrico do consumo superficial passe de moderado a severo, e que o do consumo
subterrâneo passe de severo a extremo.
Zonas Costeiras - Os impactos mais relevantes, que resultam do aquecimento global e do aumento do
nível medio das águas do mar, são: o aumento do risco de inundação e a deslocação de zonas húmidas; a
aceleração da erosão costeira; o aumento das inundações associadas as tempestades e a intrusão salina
nos aquíferos de água doce e a penetração de água salgada nos estuários.
Quanto aos galgamentos oceânicos, consideram-se as zonas ocupadas com tecido urbano como áreas de
importância máxima. No Algarve, de um modo geral, nas zonas galgadas não se observa área significativa
de tecido urbano, exceto para Monte Gordo, Povoação do Farol na Ilha da Culatra, Praia de Faro (zona
urbanizada da Península do Ancão), Vale do Lobo, Quarteira, Albufeira, Portimão e Lagos, pelo que se
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admite que a totalidade da faixa costeira do Algarve não irá observar no futuro, e para as condições
modeladas, significativa vulnerabilidade ao galgamento em 2100, apesar dos resultados apontarem para
um maior impacte desta ameaça quando comparado com as condições atuais.
Os pontos críticos (hotspots) com maior vulnerabilidade em 2100 face à subida do nível médio do mar e
impacte de tempestades, por ordem decrescente, são a povoação do Farol na lha de Culatra, Monte Gordo,
Portimão, Quarteira e a Península do Ancão.
Pela tipologia e características do projeto em causa, nomeadamente caracterizado por possuir uma baixa
área bruta de construção (3.238 m2) composto por 18 edificações dispersas na propriedade, na maioria em
ruínas, não estando prevista a ampliação das áreas construídas, mas apenas a recuperação e utilização
das edificações pré-existentes, não existe um aumento da área impermeabilizada. Os caminhos de
acesso previstos serão permeáveis, não se prevendo alterações significativas nas condições de
infiltração da água nos solos. Por outro lado, em termos de necessidade de água pelo Projeto, considera-se
que a maior exigência serão as áreas agrícolas (projeto associado). No entanto, o Projeto procura atenuar
este efeito pelo recurso a diferentes fontes, para além do canal de rega existente, como seja o
reaproveitamento de cerca de 80% das águas residuais tratadas e a acumulação de águas pluviais.
De acordo com os resultados de risco de inundação (Orthodrome) obtidos no cenário A, numa situação que
considera apenas os efeitos provenientes das alterações climáticas, correspondente à cota 2,85 (NMM),
verifica-se que apenas para a Casa da Horta não é possível garantir que não será inundada e
exclusivamente em situação de temporal.
Assim, face ao exposto anteriormente, a nível local, na propriedade da Quinta da Rocha, conclui-se que o
Projeto alvo de análise é pouco vulnerável às alterações climáticas.

7.6. QUALIDADE DO AR
7.6.1. Metodologia
No que diz respeito à qualidade do ar, foram consideradas as alterações passíveis de ocorrer nas fases de
construção e exploração do Projeto. A avaliação foi efetuada de forma qualitativa, atendendo às
ações/atividades inerentes ao projeto e os poluentes atmosféricos típicos emitidos.
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7.6.2. Fase de Construção
As possíveis alterações da qualidade do ar resultam da emissão de poluentes atmosféricos, associada à
queima de combustíveis fósseis, (em particular o gasóleo) em motores de combustão, presentes nos
veículos e maquinaria afeta aos trabalhos, quer a emissão de poeiras, que determinam o aumento da
concentração de material particulado no ar, na sequência das obras associadas à materialização do
empreendimento.
As emissões de material particulado resultarão principalmente da circulação de máquinas e veículos afetos
à obra, que assumirão maiores dimensões caso ocorra em terrenos e vias não asfaltadas, de
movimentações e transporte de terras, operações no estaleiro de apoio à obra e exposição de solos à
erosão eólica. No entanto, prevê-se que as movimentações e o transporte de terras sejam reduzidos para o
Projeto em questão, minimizando a formação de poeiras.
As emissões de partículas dependem das características do solo, do volume e tipo de tráfego, da distância
percorrida e da velocidade a que os veículos circulam, sendo mais intensas nos períodos mais secos do
ano e nos dias mais ventosos, pela facilidade de suspensão das poeiras em épocas menos húmidas; estas
emissões serão mais expressivas nas zonas de atividades mais intensas de obra e nas vias onde se venha
a verificar maior circulação de veículos e maquinaria (principalmente em vias não pavimentadas).
As atividades a que se associam as emissões de poeiras serão temporárias, limitadas ao período de obra
e assumem um carácter local, por se encontrarem essencialmente restritas à área de intervenção e
envolvente direta.
O aumento da concentração de material particulado no ar tem impactes ao nível da redução da visibilidade,
e no incómodo para as populações que residem ou circulam na envolvente à área de intervenção, no
entanto, embora tenha um efeito perturbador, não representa riscos para a saúde dos indivíduos que
contactam diretamente com estas poeiras.
Refere-se ainda que à circulação de veículos e máquinas afetas à obra estarão também associadas
emissões de gases de combustão que poderão contribuir, ainda que de forma menos relevante, para a
degradação da qualidade do ar.
A produção de gases devido à operação dos motores de combustão dos veículos de transporte e
equipamentos utilizados na obra poderão envolver a emissão de poluentes como monóxido de carbono
(CO), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), Compostos Orgânicos Voláteis (COV), partículas e
fumos negros e compostos de chumbo (Pb), resultantes de combustíveis fósseis.
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De uma forma geral, a presença destes poluentes na atmosfera poderá ser responsável por alterações
localizadas na qualidade do ar, dependendo de uma série de variáveis, entre as quais as condições
meteorológicas do local, a topografia da zona, a natureza e o período de duração das várias operações,
assim como o tipo e características dos equipamentos utilizados.
Contudo, no caso presente, dada as características e dimensão do projeto, é expectável que a queima de
combustíveis em veículos e equipamentos seja circunscrita a um reduzido número de ocorrências,
assumindo reduzido significado, a que acresce a boa qualidade do ar atual na zona de construção do
empreendimento TER.
Os impactes resultantes, que estarão essencialmente relacionados com a emissão de poeiras, serão
negativos, diretos, local, provável, reversíveis, imediato, de magnitude reduzida a média e muito
pouco significativos, sendo facilmente minimizáveis através de cuidados e boas práticas ambientais a
adotar em obra, propostos no Capítulo 8.

7.6.3. Fase de Exploração
Para a fase de exploração não são expectáveis impactes negativos na qualidade do ar. Efetivamente, não
se prevê que, a entrada em funcionamento do Empreendimento TER – Quinta da Rocha possa provocar
alterações relevantes na qualidade do ar, face à baixa ocupação proposta, nomeadamente um total de 32
quartos e 64 camas, distribuídos pelo hotel rural e as casas de campo.
Concluindo, para a fase de exploração não são expectáveis impactes negativos.

7.6.4. Síntese de Impactes
Em síntese, pode afirmar-se que os impactes ao nível da qualidade da qualidade do ar são Nulos ou
Negativos, sendo os negativos fundamentalmente devido à circulação e funcionamento de maquinaria e
veículos na obra. Ponderando todos os impactes descritos para a qualidade do ar, avaliam-se globalmente
como muito pouco significativos.

7.6.5. Comparação das Alternativas A e B
Comparando as soluções A e B, conclui-se que a solução A é menos impactante, em termos de
dispersão de poeiras e emissão de poluentes atmosféricos, uma vez que a solução B caracteriza-se por um
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maior número de intervenções a realizar no empreendimento TER - Quinta da Rocha, nomeadamente
associado aos projetos associados e consequentemente maior quantidade e movimentação de maquinarias
e veículos associados à obra.

7.6.6. Vulnerabilidade do Projeto às Alterações Climáticas
Apesar de alguns dos poluentes referidos anteriormente associado às intervenções a realizar na fase de
construção serem conhecidos como desempenhando um papel fundamental nos fenómenos das
Alterações Climáticas e depleção da camada de Ozono, para o projeto em análise serão muito reduzidos e
temporários. Por outro lado, a tipologia e as características do empreendimento TER indicam que não
contribui para o agravamento da situação.
Relativamente à vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas, verificamos que as alterações
climáticas contribuirão para uma degradação gradual da qualidade do ar, o que poderá terá consequências
ao nível de saúde pública e conforto nos ocupantes do empreendimento, bem como níveis de stress nos
sistemas ecológicos existentes na envolvente. Salientando-se, no âmbito da qualidade do ar, a presumível
redução do coberto vegetal, o consequente aumento das áreas de solo nu, o que poderá determinar um
aumento de partículas no ar, particularmente em dias com ventos fortes.

7.7. AMBIENTE SONORO
7.7.1. Metodologia
A proposta do Empreendimento de TER da Quinta da Rocha refere-se à reconstrução de edifícios
existentes, em tipologias de Turismo em Espaço Rural concretamente uma unidade de Hotel Rural, com 12
quartos, e 9 unidades de Casas de Campo.
Tipicamente, a emissão sonora para o exterior dos edifícios a reconstruir, pode ser considerada
desprezável, sendo a geração de ruído derivada essencialmente do tráfego rodoviário afeto aos mesmos.
Neste sentido, tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa
fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao ambiente
sonoro gerado exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo
por base dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados.
A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível proceder-se-á à
sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de Ruído Ambiente associados à
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execução ou não do projeto. Seguidamente apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação
considerados no descritor ruído.
Quadro 1 – Critérios de avaliação no descritor ruído.
Termos de Impacte
Natureza
Efeito (Tipo de
Impacte)
Probabilidade de
ocorrência
Reversibilidade
Desfasamento no
tempo
Área de
Influência
Magnitude
(Impactes
Negativos)

Positivo
Nulo
Negativo
Direto
Indireto
Certa
Provável
Incerta
Reversível
Irreversível
Imediatos, médio
prazo, longo prazo
Local, Regional,
Nacional
Nula
Reduzida
Moderada
Elevada

Significância

Pouco Significativo
Significativo
Muito Significativo

Critérios
Redução dos níveis sonoros existentes.
Manutenção dos níveis sonoros existentes.
Aumento dos níveis sonoros existentes.
Origem no projeto (construção e exploração)
Modificação de tráfego em vias existentes
Consideram-se os impactes Prováveis
Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis
Considera-se os efeitos imediatos
Considera-se os efeitos locais
 Níveis sonoros previstos iguais à Situação de Referência.
 Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em não mais de 6
dB(A).
 Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais de 6
dB(A) mas em não mais de 15 dB(A).
 Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais de 15
dB(A).
 Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a dever ao projeto
 Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis (DL 9/2007).
 Ultrapassagem, em mais de 10 dB(A), dos limites legais aplicáveis (DL 9/2007).
Fonte: SHIU, setembro 2018.

7.7.2. Fase de Construção
A fase de construção será caracterizada pelas atividades construtivas de edificação e tem associada a
emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias típicas, destacando-se a utilização de
maquinaria pesada em operações de escavação, terraplenagem e betonagem e a circulação de veículos
pesados para transporte de materiais e equipamentos, e de veículos ligeiros para deslocação de
trabalhadores afetos à obra.
A utilização de máquinas e equipamentos ruidosos nas obras e na zona de estaleiro de apoio às diversas
ações executadas e nos acessos a estes locais, tenderão a aumentar pontualmente e de forma temporária
os níveis de ruído na sua envolvente. Os níveis de ruído gerados durante as obras são, normalmente,
temporários e descontínuos em função de diversos fatores, tais como o tipo, modo de utilização e estado
de conservação dos equipamentos utilizados, o tipo de operações realizadas, o período de duração, pelo
que poderão variar num intervalo alargado de valores.
Devido às características específicas das frentes de obra, nomeadamente a existência de um grande
número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com rigor, é usual

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

31

efetuar apenas uma abordagem qualitativa dos níveis sonoros associados, tendo por base o estatuído
legalmente no que concerne à emissão sonora de equipamentos para uso no exterior.
Assim, indicam-se, no quadro seguinte, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos
Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando:
 fontes sonoras pontuais;
 um meio de propagação homogéneo e quiescente;
 os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de
novembro.
Quadro 2- Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de construção.

Tipo de equipamento
Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras
e apiloadores vibrantes)
Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras,
com rasto contínuo
Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras,
com rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo
carregadora, empilhadores em consola c/ motor de
combustão, gruas móveis, compactadores (cilindros
não vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de
pressão hidráulica
Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção,
motoenxadas

P: potência instalada efetiva (kW);
Pel: potência elétrica (kW);
m: massa do aparelho (kg);
L: espessura transversal de corte (cm)
P8
8<P70
P>70
P55
P>55

LAeq
=65
40
45
>46
32
>32

LAeq
=55
126
141
>146
100
>102

LAeq
=45
398
447
>462
316
>322

P55
P>55

25
>26

79
>81

251
>255

10
>10
35
52
>65
12
13
>13
14
>15
10
16
16
28

32
>31
112
163
>205
37
41
>40
45
>47
32
50
50
89

100
>99
355
516
>649
116
130
>126
141
>147
100
158
158
282

P15
P>15
m15
Martelos manuais, demolidores e perfuradores
15<m30
m>30
Gruas-torres
Pel2
Grupos eletrogéneos de soldadura e potência
2<Pel10
Pel>10
P15
Compressores
P>15
L50
50<L70
Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras
70<L120
L>120
Fonte: SHIU, setembro 2018.

Distância à fonte [m]

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à propagação
sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir significativamente. De
qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente,
ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo medições efetuadas a
cerca de 10 metros de distância de frentes de obra típicas, e segundo dados bibliográficos, são usuais, no
geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais
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de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações extremamente ruidosas, como seja a utilização de
martelos pneumáticos.
No caso em apreço, os recetores sensíveis mais próximos localizam-se a mais de 150 metros de distância
da área de intervenção, pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, ainda que possa ter um
incremento pontual e limitado no tempo, em termos médios não venha a variar significativamente ao longo
da fase de construção.
De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do ruído
gerado durante a fase de construção, admitindo uma adequada gestão de impactes por parte da Licença
Especial de Ruído (caso seja necessária), e a duração das obras na proximidade de cada recetor, na fase
de construção prevêem-se:
 Impactes negativos, diretos e indiretos, locais, prováveis, reversíveis, imediato, de magnitude
reduzida e muito pouco significativos em todos os recetores sensíveis envolventes à área de
intervenção;
 Relativamente à Magnitude do impacte, apenas se pode referir que ela será superior nos recetores
sensíveis que se encontram mais próximos da área de intervenção.

7.7.3. Fase de Exploração
Na fase de exploração, para além do normal funcionamento da atividade no empreendimento TER e da
fonação humana associada, que em termos médios energéticos se estima que a emissão sonora seja
pouco expressiva, o empreendimento TER, composto pelo Hotel Rural e Casas de Campo têm como fonte
sonora relevante para o exterior apenas o tráfego rodoviário associado. De referir, que o projeto não prevê
a introdução de fontes sonoras relevantes, tendo como objetivo a integração no meio natural e paisagístico
existente, num ambiente sonoro pouco humanizado, com vista ao usufruto do meio natural, em particular a
observação de aves na Ria de Alvor.
Para além da avaliação do impacte no ambiente sonoro dos recetores sensíveis potencialmente mais
afetados, dada a proposta de edificação de novos recetores sensíveis, dando cumprimento ao disposto no
número 1, do artigo 12º – Controlo prévio das operações urbanísticas, será também avaliada a
compatibilidade do ambiente sonoro decorrente, com os limites legais aplicáveis (artigo 11º do RGR).
Assim, com o objetivo de prospetivar os níveis sonoros nos recetores sensíveis pelo ruído do tráfego
rodoviário associado ao empreendimento, foi desenvolvido um modelo de simulação acústica 3D, com
recurso ao software CadnaA.
O software CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, mediante os métodos de cálculo definidos
pelo utilizador, sejam determinados todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e os diferentes
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recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando os vários parâmetros com influência,
nomeadamente a topografia e os obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas predominantes,
permitindo a análise individual dos níveis sonoros em recetores específicos, ou a análise global, mediante
mapas de ruído.
Foi utilizada a cartografia 3D do terreno (curvas de nível com equidistância 1 metro), pelo que estão aí
minimizadas as incertezas extrínsecas da modelação, as quais se adicionam às incertezas intrínsecas do
software CadnaA, que correspondem a um valor mediano de cerca de 2 dB(A), de acordo com diversos
estudos já efetuados.
Na figura seguinte apresenta-se o aspeto 3D do modelo desenvolvido.

Fonte: SHIU, setembro 2018.

Figura 1 – Ilustração do modelo 3D de simulação acústica.

Para a modelação das fontes sonoras associadas ao projeto foram usados os métodos de cálculo
recomendados pelo DL nº 146/2006, de 31 de julho (que fez a transposição da Diretiva 2002/49/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002).
Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados
complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de apresentação.
De acordo com os dados específicos do presente estudo e com a experiência adquirida em outros estudos
já desenvolvidos, tendo por base as diretrizes da APA, afigurou-se adequado efetuar as seguintes
atribuições aos parâmetros de cálculo/apresentação, que se apresentam no quadro seguinte.
Quadro 3 – Configurações de cálculo utilizados na modelação.

Geral

Software
Máximo raio de busca
Ordem de reflexão
Erro máximo definido para o cálculo

CadnaA – Versão BPM XL
2000 metros
2ª ordem
0 dB
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Métodos/normas de cálculo:
Tráfego Rodoviário
Absorção do solo

Meteorologia

Mapa de Ruído

Avaliação de ruído
nos recetores

NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

α = 0,7 (dada prevalência de solos semipermeáveis)
Diurno: 50%
Percentagem de condições favoráveis
Entardecer: 75%
diurno/entardecer/noturno
Noturno: 100%
Temperatura média anual
17 ºC
Humidade relativa média anual
65 %
Malha de Cálculo
5X5 metros
Tipo de malha de cálculo (variável/fixa)
Fixa
Altura ao solo
4 metros
Código de cores
Diretrizes APA (2011)
Altura acima do solo
1,5 metros acima do piso mais desfavorável
Distância mínima recetor-fachada
3,5 metros (DL nº 146/2006)
Distância mínima fonte/refletor
0,1 metros
Fonte: SHIU, setembro 2018.

Na ausência de estudo de tráfego específico, para determinar a geração de tráfego do projeto recorreu-se à
bibliografia aplicável, nomeadamente aos documentos Trip Generation Manual editado pelo Institute of
Transportation Engineers (ITE) e Parking Área Noise Recommendations for the Calculation of Sound
Emissions of Parking Areas, Motorcar Centers and Bus Stations 6. Revised Edition (LfU-Studie 2007)
editado por Bayerisches Landesamt für Umwelt, que permitem relacionar os volumes de tráfego gerado
com a quantidade e tipologia de estacionamento disponível.
Considerando a respetiva base de dados LfU-Studie 2007, e por segurança, a ocupação total do
estacionamento disponível (uma unidade de Hotel Rural com 12 quartos e 9 unidades de Casas de
Campo), foi estimado o tráfego gerado derivado da movimentação típica associada a hotéis de pequena
dimensão (<100 camas) com os seguintes movimentos por hora: diurno 0,11; entardecer 0,06; noturno
0,02).
Tendo por base a metodologia apresentada anteriormente apresenta-se no Quadro 4 os dados de Tráfego
Médio Horário Anual (TMHA) considerados no presente estudo.
Quadro 4 – Tráfego Médio Horário Anual com empreendimento.
Lotes
Hotel Rural
Casas de Campo
Total

Diurno
Entardecer
Ligeiros Pesados Ligeiros
Pesados
2
0
1
0
1
0
1
0
3
0
2
0
Fonte: SHIU, setembro 2018.

Noturno
Ligeiros Pesados
0,5
0
0,5
0
1
0

TMDA
33
20
53

Nas rodovias do interior da Quinta da Rocha, o tráfego foi distribuído proporcionalmente pelo
estacionamento disponível para as diferentes secções / lotes, e foi considerado pavimento regular em terra
batida e a velocidade de circulação de 40 km/h.
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Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os níveis
sonoros contínuos equivalentes ponderados A do ruído associado às infraestruturas rodoviárias, na
fachada e piso mais desfavorável dos recetores sensíveis existentes na envolvente do projeto e
potencialmente mais expostos (R01 a R07; R12 a R15; R18 e R19) e dos recetores sensíveis previstos
(R01; R8; R09, R10; R11; R16; R17; R20 a R26), que se localizam nas peças desenhadas do apêndice
Erro! A origem da referência não foi encontrada., conjuntamente com os mapas de ruído.
Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído do tráfego rodoviário com projeto, foram
calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo, para os indicadores Lden e Ln, cujas
peças desenhadas se apresentam no Volume IV – Peças Desenhadas (Desenho 26 - Mapa de Ruído
Particular para o Indicador Lden e Desenho 27 - Mapa de Ruído Particular para o Indicador Ln).
No Quadro 5 apresentam-se os níveis sonoros de Ruído Residual (Referência) de cada Ponto de Medição,
os resultados previsionais associados ao Ruído Particular nos recetores e o Ruído Ambiente prospetivado
(soma energética do Ruído de Residual com o Ruído Particular).

Quadro 5 – Níveis sonoros de Ruído Residual, Ruído Particular e Ruído Ambiente nos recetores avaliados.
Recetores /
Ponto medição

Ruído de Referência
(medições in situ)
Ld Le Ln Lden

Ruído Particular [dB(A)]

Ruído Ambiente [dB(A)]

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Emergência Sonora
[dB(A)]
Ld Le Ln Lden

R01/ Ponto 1

45

41

37

46

20

20

17

24

45

41

37

46

a)

a)

a)

a)

R02/ Ponto 1

45

41

37

46

18

18

16

23

45

41

37

46

0

0

0

0

R03/ Ponto 1

45

41

37

46

30

30

28

35

45

41

38

46

0

0

1

0

R04/ Ponto 2

47

45

43

50

32

32

29

36

47

45

43

50

0

0

0

0

R05/ Ponto 2

47

45

43

50

27

27

24

31

47

45

43

50

0

0

0

0

R06/ Ponto 2

47

45

43

50

22

22

20

27

47

45

43

50

0

0

0

0

R07/ Ponto 2

47

45

43

50

44

42

39

47

49

47

44

52

2

2

1

2

R08/ Ponto 3

44

39

37

45

25

25

22

29

44

39

37

45

a)

a)

a)

a)

R09/ Ponto 2

47

45

43

50

37

34

32

40

47

45

43

50

a)

a)

a)

a)

R10/ Ponto 3

44

39

37

45

36

33

31

39

45

40

38

46

a)

a)

a)

a)

R11/ Ponto 2

47

45

43

50

38

36

33

41

48

46

43

51

a)

a)

a)

a)

R12/ Ponto 2

47

45

43

50

31

28

26

34

47

45

43

50

0

0

0

0

R13/ Ponto 2

47

45

43

50

37

32

29

38

47

45

43

50

0

0

0

0

R14/ Ponto 2

47

45

43

50

34

30

27

35

47

45

43

50

0

0

0

0

R15/ Ponto 4

47

44

42

50

33

33

30

37

47

44

42

50

0

0

0

0

R16/ Ponto 4

47

44

42

50

30

30

27

34

47

44

42

50

a)

a)

a)

a)

R17/ Ponto 4

47

44

42

50

30

30

27

34

47

44

42

50

a)

a)

a)

a)

R18/ Ponto 4

47

44

42

50

34

34

31

38

47

44

42

50

0

0

0

0

R19/ Ponto 4

47

44

42

50

37

37

34

41

47

45

43

50

0

1

1

0

R20/ Ponto 4

47

44

42

50

30

30

28

35

47

44

42

50

a)

a)

a)

a)

R21/ Ponto 3

44

39

37

45

33

33

30

37

44

40

38

46

a)

a)

a)

a)
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Recetores /
Ponto medição

Ruído de Referência
(medições in situ)
Ld Le Ln Lden

Ruído Particular [dB(A)]

Ruído Ambiente [dB(A)]

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Emergência Sonora
[dB(A)]
Ld Le Ln Lden

R22/ Ponto 3

44

39

37

45

31

31

28

35

44

40

38

46

a)

a)

a)

a)

R23/ Ponto 3

44

39

37

45

34

34

31

38

44

40

38

46

a)

a)

a)

a)

R24/ Ponto 5

44

38

36

45

32

32

29

36

44

39

37

45

a)

a)

a)

a)

R25/ Ponto 5

44

38

36

45

30

30

27

34

44

39

37

45

a)

a)

a)

a)

R26/ Ponto 5

44

38

36

45

26

26

24

31

44

38

36

45

a)

a)

a)

a)

a) – Recetores propostos
Fonte: SHIU, setembro 2018.

A análise do quadro anterior permite constatar que, em termos de Ruído Particular e de Ruído Ambiente
(considerando a emissão sonora de forma majorativa do tráfego derivado da ocupação total do
empreendimento aldeamento turístico) todos os recetores avaliados, potencialmente mais afetados pelo
ruído do projeto em análise, cumprem os limites de exposição aplicáveis para ausência de classificação
acústica (número 3 do artigo 11º do RGR – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)].
Os resultados dos recetores propostos (R01; R8; R09, R10; R11; R16; R17; R20 a R26) demostram ainda
que o ambiente sonoro decorrente cumprem os limites legais aplicáveis, pelo que conforme o disposto no
número 1, do artigo 12º – Controlo prévio das operações urbanísticas, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro, 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.
Refere-se ainda que no empreendimento não estão previstos equipamentos com emissão sonora relevante
para o exterior e ao tráfego rodoviário (infraestruturas de transporte) não é aplicável o Critério de
Incomodidade.
De acordo com o explicitado anteriormente, para a fase de exploração prevêem-se impactes: negativos,
diretos e indiretos, local, prováveis, reversíveis, imediato, de magnitude nula a reduzida e muito
pouco significativos (pontuação -1)., em todos os recetores sensíveis avaliados.

7.8. RESÍDUOS
7.8.1. Metodologia
A avaliação de impactes de resíduos e gestão de resíduos foi desenvolvida para as fases de construção e
exploração do projeto em análise. Procedeu-se à identificação dos resíduos produzidos prováveis em cada
uma das fases do projeto e foram avaliados os impactes no ambiente e nos sistemas de gestão existentes.
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7.8.2. Fase de Construção
A produção de resíduos na fase de construção, associados à reconstrução das pré-existências e projetos
associados e complementares, cingem-se essencialmente aos Resíduos de Construção e Demolição
(RCD) e em menor quantidade aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU’s) e resíduos perigosos.
No Capítulo 4.9 do presente EIA foram identificados os principais resíduos, nomeadamente os referentes à
tipologia “17 - Resíduos de Construção e de Demolição (incluindo solos escavados de locais
contaminados)” associados às operações de reconstrução das edificações, equipamentos e serviços que
compõem o Empreendimento TER – Quinta da Rocha, das infraestruturas técnicas, bem como a
beneficiação de acessos viários e estacionamentos.
Por outro lado, serão também produzidos, em menor quantidade, resíduos com características equiparadas
à tipologia “20 - Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos
serviços), incluindo as frações recolhidas seletivamente”, em reduzidas quantidades, associadas às
atividades de funcionamento normal do estaleiro social e equipamentos/viaturas, bem como a atividades de
desmatação (ex.: cartão, plástico, vidro, resíduos orgânicos, etc.).
Pontualmente, poderão ser produzidos resíduos perigosos associados à tipologia “13 - Óleos Usados e
Resíduos de Combustíveis Líquidos”, “15 - Embalagens, Absorventes, materiais filtrantes, panos de
limpeza e vestuário de proteção”, bem como resíduos da tipologia “18 01 - Resíduos de maternidades e do
diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças em seres humanos”, em caso de ocorrência de acidente
na obra.
A valorização e/ou deposição final dos resíduos (ex.: material não conforme, restos de tubagem,
embalagens, óleos usados provenientes da manutenção de máquinas e equipamentos in situ) deve ser
realizada de acordo com a legislação vigente, sem pôr em risco a saúde pública e o ambiente. Assim,
deverão ser definidos no plano de gestão ambiental da fase de construção mecanismos de
acondicionamento adequados, procedimentos de manuseamento, triagem e armazenamento, transporte e
destino final em conformidade com a legislação em vigor, procedimentos de atuação em situações de
emergência, nomeadamente de resposta em caso de derrame de produtos/resíduos perigosos e, deverão
ser estabelecidos registos de produção de resíduos. Assim, durante esta fase, será adotado um sistema de
gestão de resíduos (a definir no caderno de encargos que integrará o procedimento de contratação da
empreitada), que cumprirá o estabelecido no regime geral da gestão de resíduos e de acordo com as
medidas de minimização apresentadas no Capítulo 8.
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Face ao exposto, considera-se que os impactes associados à produção e gestão de resíduos serão
negativos, diretos, locais, certo, reversíveis, imediatos e de magnitude reduzida a média.

7.8.3. Fase de Exploração
Na fase de exploração, a quantidade de resíduos produzidos reduzir-se-á significativamente, em
comparação com a fase de construção, estando associados, essencialmente, às atividades de alojamento
turístico, às atividades de recreio e lazer proporcionadas pelo mesmo, assim como às atividades de
manutenção de infraestruturas (ex.: rede drenagem de águas residuais domésticas e pluviais) e trabalhos
de manutenção dos espaços verdes, áreas agrícolas e florestais, sendo que neste caso, os resíduos
verdes produzidos poderão ser reutilizados e integrados de forma planeada e controlada no solo, como
fonte de fertilizante natural. Assim, de acordo com o identificado no Subcapítulo 4.9, prevê-se a produção
de resíduos, em quantidades reduzidas, nas tipologias “13 - Óleos Usados e Resíduos de Combustíveis
Líquidos”, “20 - Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos
serviços), incluindo as frações recolhidas seletivamente”.
Conclui-se assim, que os impactes dos resíduos, na fase de exploração serão Negativos, Diretos, Locais,
Provável, Reversíveis, Imediatos, de Magnitude Reduzida e Muito Pouco Significativos.
No caso de reutilização dos resíduos verdes como fertilizante natural na agricultura, de forma controlada
serão Positivos, Diretos e Indiretos, Locais, Certo, Irreversíveis, de Curto Prazo a Longo Prazo, de
Magnitude Moderada e Muito Pouco Significativos.

7.8.4. Síntese de Impactes
Em síntese, pode afirmar-se que os impactes ao nível dos resíduos Positivos e Negativos, relacionado
com a possibilidade de integração dos resíduos verdes no solo (fertilizante natural) e as diversas tipologias
de resíduos produzidos decorrente das atividades e manutenção do empreendimento, respetivamente. Na
sua globalidade, ponderando o facto se estarem previstos sistemas de recolha e tratamento de resíduos
adequados, de não serem produzidos resíduos tóxicos, avaliam-se os impactes como muito pouco
significativos (pontuação -1).
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7.8.5. Comparação das Alternativas A e B
Comparando as soluções A e B, conclui-se que a solução A é menos impactante, em termos de produção
de resíduos principalmente na fase de construção, uma vez que por constituir uma opção mais próxima da
situação existente, envolve menos intervenções e consequentemente minimiza a quantidade de resíduos
produzidos.

7.9. SISTEMAS ECOLÓGICOS
7.9.1. Aspetos gerais
No que respeita à análise de impactes sobre a fauna, a flora e vegetação, a tipologia do projeto apresenta
várias características que minimizam, à partida, os impactes sobre a fauna, a flora e a vegetação:


Não serão efetuadas novas construções, toda a edificação prevista consiste na recuperação de
construções já existentes, pelo que, neste âmbito não haverá afetação direta de habitats naturais;



As infraestruturas foram projetadas nos locais onde já existem estradas, evitando a afetação de
áreas atualmente pouco perturbadas;



Todas as intervenções agrícolas foram planeadas por forma a não afetar os valores biológicos
mais importantes da Quinta da Rocha, designadamente habitats e espécies protegidas.

Esta situação pode ser considerada como sendo o resultado da implementação de medidas que minimizam
os impactes do projeto, na fase de desenvolvimento do mesmo. Acresce que o número de camas previstas
no projeto é reduzido, quer no contexto do concelho de Portimão, quer no contexto da Península do Alvor,
facto que minimiza a pressão humana decorrente do projeto.
Neste contexto, é possível definir dois grupos de impactes potenciais, de acordo com as fases em que
atuam:


Impactes na fase de construção, decorrentes das atividades de obra;



Impactes na fase de exploração, decorrentes do funcionamento das casas de campo, do hotel, e
das atividades agrícolas.

Estes impactes são detalhados nas alíneas seguintes.
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7.9.2. Fase de Construção
Os impactes na fase de construção decorrem das obras de recuperação do edificado e da implementação
dos planos de integração paisagística para cada logradouro, assim como das obras de melhoria dos
acessos existentes. Os impactes associados são de dois tipos:


Afetação de vegetação nos logradouros – Este impacte terá magnitude quase nula, dada a
reduzida área afetada e considerando que se retirou do projeto qualquer afetação de habitats
classificados ou de espécies protegidas. Serão assim afetadas exclusivamente áreas de prados,
por vezes ruderalizados. Os impactes serão ainda minimizados pela colocação do estaleiro de
obra em local também ele sujeito a obra. Os impactes serão ainda praticamente nulos, direto,
local, certos, irreversíveis no período de funcionamento do projeto, imediato e de
significância muito pouco significativa.
Os impactes associados à beneficiação das vias e instalação de infraestruturas ao longo dos
acessos existentes são praticamente nulos, devido ao facto de as áreas a beneficiar estarem já
ocupadas pelas vias.



Aumento dos níveis de perturbação – Efeito que ocorrerá devido à implementação das obras.
Os níveis de ruído e a presença de maquinaria e trabalhadores inerentes à obra geram
comportamentos de fuga e evitamento das áreas onde a perturbação ocorre, sobretudo na fauna
de mamíferos e na avifauna.
Os impactes deste tipo podem resultar significativos se incidem sobre comunidades sensíveis a
este fator. No entanto, a avifauna da área do projeto apresenta poucas espécies sensíveis a este
fator. Particularmente os accipiteriformes, grupo mais sensível à perturbação, têm três espécies
com estatuto de conservação desfavorável na área de projeto. Duas delas, a Águia-sapeira
(Circus aeruginosus) e a Águia-cobreira (Circaetus gallicus), ocorrem irregularmente na área de
projeto. Por outro lado, a afetação do Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) parece
pouco provável, porque as obras ocorrerão durante o dia, e esta espécie é noturna. A afetação do
Andorinhão-real (Tachymarptis melba) é também pouco provável, uma vez que esta ave ocorre na
Quinta da Rocha em sobrevoo de alimentação, usualmente longe do solo.
Neste contexto, a afetação mais provável consiste na eventual diminuição da presença do
Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) durante a fase de obra, espécie que se encontra em
expansão em Portugal.
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Assim, estima-se os impactes associados como negativos, direto, local, prováveis e parcialmente
reversíveis com a finalização das obras, imediato, e de baixa magnitude.

7.9.3. Fase de Exploração
Os impactes na fase de exploração decorrem do funcionamento da atividade turística e da atividade
agrícola. No primeiro caso, a principal consequência será o aumento dos níveis de perturbação, que poderá
afetar a fauna de vertebrados superiores.
Como foi explicado no ponto anterior, a principal consequência será a eventual diminuição da presença do
Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus).
A presença de visitantes no total de 64 camas, constitui um aumento razoável da presença humana da
península, mas esse aumento dificilmente afetará de forma significativa os sapais e a avifauna associada,
por 3 motivos:


A presença de visitantes, sobretudo no Sapal Oeste é já hoje muito significativa, tendo-se
verificado que dezenas de pessoas visitam este local, sobretudo ao fim de semana. Muitas delas
são observadores de aves ou fotógrafos amadores, que procuram proximidade relativamente às
aves, gerando frequentemente situações de perturbação, já descritas na situação de referência.
Estas considerações não excluem a necessidade de implementar medidas de minimização, quer
no sapal Leste, quer no sapal Oeste, como medida cautelar;



A generalidade das atividades não ocorrerá nos sapais, que são os locais mais importantes do
ponto de vista da conservação, mas sim nas áreas não húmidas da Quinta da Rocha;



Por último, nestas áreas, a perturbação significativa da única espécie com estatuto de ameaça
que, potencialmente, pode ocorrer de forma regular, designadamente o Noitibó-de-nuca-vermelha
(Caprimulgus ruficollis) é pouco provável, porque esta espécie tem hábitos noturnos e a atividade
das pessoas será, sobretudo, diurna.

No que respeita à atividade agrícola prevêem-se impactes positivos na fauna e impactes praticamente
nulos na flora e vegetação. Esta avaliação decorre dos seguintes aspetos:


Em ecossistemas mediterrânicos o principal fator limitante à produção primária é a água. Em
campos agrícolas a água é fornecida às plantas durante o período seco, facto que aumenta a
produtividade primária. Este facto justifica a importância atribuída às áreas de pequena dimensão
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e em estrutura de mosaico para a conservação das aves, sobejamente documentada pela
bibliografia (e.g.: Vickery, 2012). Assim, é provável que as densidades de aves aumentem;


A futura ocupação agrícola foi planeada de forma a evitar a afetação de habitats classificados e a
afetação de espécies da flora raras ou ameaçadas, designadamente Linaria algarviana e Thymus
camphoratus existentes na Quinta da Rocha.

Assim classificam-se os impactes associados como negativos na fauna, certos, apenas parcialmente
reversíveis, considerando alguma capacidade de adaptação dos animais durante a fase de funcionamento
e de baixa magnitude.

7.9.4. Síntese de Impactes
Como síntese, numa análise cautelar e maximizando a ocorrência de impactes negativos, prevê-se a
ocorrência de impactes nulos na flora e vegetação e a ocorrência de impactes totais negativos mas
muito pouco significativos na fauna.

7.10.

PAISAGEM

7.10.1. Considerações prévias
Neste capítulo, são avaliados os impactes resultantes da implementação do projeto em estudo, para cada
uma das fases de ocorrência (construção e exploração).
Na avaliação dos impactes de um projeto sobre a Paisagem devem-se considerar as características
inerentes à paisagem bem como as características do próprio Projeto, já que será o resultado da
combinação das duas a ditar as novas características visuais e, consequentemente, a “nova paisagem”.
As características visuais da paisagem foram já analisadas na situação de referência. Verificou-se que a
área em estudo apresenta uma Qualidade Visual Média e Alta, em que a classe mais elevada corresponde,
no geral, a áreas de sapal. No que respeita à Sensibilidade Visual da Paisagem na área em estudo, esta
varia entre áreas com sensibilidade Média Baixa, Média e Média Alta, sendo o sapal Oeste a zona de maior
sensibilidade paisagística e a zona central, de cotas mais elevadas, a de menor sensibilidade.
Relativamente às características visuais do Projeto interessa descrever, de forma sucinta, as intervenções
mais relevantes do ponto de vista do seu potencial impacte na paisagem:
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Reconstrução das edificações existentes, algumas das quais em ruínas, para reconversão em
Hotel Rural e Casas de Campo, concentrados em dez núcleos edificados e respetivos
logradouros.



Tratamento paisagístico das áreas de logradouro, privilegiando a utilização de espécies
autóctones e/ou a manutenção das espécies existentes, numa área de cerca de 7,2 hectares.

Ao nível dos projetos complementares estão previstas as seguintes intervenções:


Beneficiação da rede de caminhos existente;



Projeto de intervenção agrícola e florestal, numa área de cerca de 50 hectares, prevendo a
recuperação de culturas anteriormente existentes na Quinta da Rocha, designadamente,
amendoal, pomar de citrinos, olival, figueiral, alfarrobal, vinha e uma área de horta e de
culturas arvenses. Prevê-se ainda a instalação de uma pequena área de carvalhal.

Em síntese o projeto em estudo consiste na reabilitação de edifícios existentes, sem aumento das
volumetrias ou implementação de novos elementos construídos com potencial efeito de intrusão visual.
Prevê-se a alteração do coberto vegetal nas áreas de logradouro e nas áreas de intervenção agrícola e
florestal.

7.10.2. Metodologia
Em termos metodológicos esta avaliação é feita através da análise das características visuais das
infraestruturas previstas em projeto, e tendo por base as características da Paisagem da área em estudo
(Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual).
Com a execução deste Projeto, que consiste na reconstrução de edifícios existentes, sem aumento das
volumetrias ou implementação de novos elementos construídos com potencial efeito de intrusão visual.
Prevê-se a alteração do coberto vegetal nas áreas de logradouro e nas áreas de intervenção agrícola e
florestal.
Os impactes ao nível estrutural relacionam-se com as alterações nos elementos que constituem as
componentes básicas da paisagem, causando perturbações ou mesmo alterações das características das
sub-unidades de paisagem identificadas. Os impactes visuais dizem respeito ao efeito provocado nos
potenciais observadores pelas alterações na qualidade visual da paisagem nas áreas visíveis.
Para a determinação da Magnitude dos impactes gerados, considerou-se o grau de alteração na paisagem
introduzido pelo projeto.
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7.10.3. Fase de Construção
É durante a fase de construção que são empreendidas muitas das ações mais relevantes, das quais podem
resultar impactes de carácter definitivo, isto é, com tendência para se prolongarem na fase de exploração e
durante todo o período de vida útil do Projeto. À fase de construção associa-se a implementação das
principais medidas mitigadoras, destinadas a reduzir a magnitude dos impactes desde já detetados no
Projeto.
Na fase de construção, os principais impactes que se preveem resultarão das seguintes ações:


Implantação e funcionamento das infra-estruturas de apoio à obra.

Diz respeito à área de estaleiro para parqueamento de viaturas de apoio à construção, instalação de
contentores e armazenamento temporário de materiais e resíduos, assim como aos caminhos de
obra. A localização do estaleiro está prevista para um local atualmente sem utilização aparente, na
proximidade de um arruamento municipal, estimando-se uma área de 1000 m2. O local previsto
apresenta Sensibilidade Paisagística Média.
No que respeita aos caminhos de obra prevê-se a utilização da rede de caminhos atualmente
existentes. Após a conclusão da obra a área de estaleiro destinar-se-á ao parque de viaturas do Hotel
Rural. Assim, prevê-se um impacte negativo, direto, local, certo, temporário, reversível, de
magnitude reduzida. O grau de significância será pouco significativo.


Criação de uma imagem de desordem associada às atividades de Obra

Afetando a envolvente imediata dos edifícios a reconstruir e ao longo dos caminhos existentes,
resultante da movimentação de veículos, deposição temporária de material de obra e funcionamento
de máquinas com eventual aumento de concentração de poeiras em suspensão no ar.
Prevê-se um impacte negativo, direto, local, certo, temporário, reversível, de magnitude
reduzida. O grau de significância será pouco significativo.


Alteração do coberto vegetal existente

Corresponde à implementação do projeto de integração paisagística dos logradouros e projeto de
intervenção agrícola e florestal. Consistirá no tratamento paisagístico da área envolvente às edificações
reabilitadas assim como na reintrodução de culturas agrícolas tradicionais da região. Considera-se que esta
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intervenção contribuirá para um enriquecimento paisagístico da área em estudo conferindo-lhe uma maior
heterogeneidade e complexidade, pela reintrodução de culturas agrícolas anteriormente presentes.
Assim, prevê-se que as intervenções previstas provoquem um impacte positivo, direto, local, certo,
permanente, reversível, de magnitude moderada. O grau de significância será pouco significativo.

7.10.4. Fase de Exploração
Como já foi referido, os principais impactes expectáveis para a fase de exploração para o descritor
“Paisagem” serão decorrentes dos principais impactes identificados na fase de construção como de
carácter permanente. É ainda de salientar que a perpetuação destes impactes leva a que estes se
assumam como mais significativos.
Assim, os impactes esperados para a fase de exploração resultarão essencialmente das seguintes ações:


Reconstrução de um conjunto edificado pré-existente e integração paisagística da área envolvente
imediata (logradouros);



Reintrodução de culturas agrícolas em substituição dos prados atuais, os quais estão a evoluir
para matos, numa área de cerca de 50 hectares, numa área de Qualidade Visual Média,
Capacidade de Absorção Visual Média e Alta e Sensibilidade Paisagística Média e Média Baixa.

Dada a valorização do edificado existente, segundo métodos construtivos tradicionais, e a reintrodução de
culturas agrícolas tradicionais da região e anteriormente presentes na propriedade, considera-se que o
impacte na paisagem será positivo, direto, local, certo, irreversível, a curto prazo, de magnitude
reduzida e pouco significativo.

7.10.5. Síntese de Impactes
Como resumo, pode dizer-se que os impactes associados à implementação do projeto são globalmente
positivos e ocorrerão em fase de funcionamento. Decorrem da reintrodução das culturas agrícolas
tradicionais da região conferindo à paisagem uma maior heterogeneidade e complexidade.
Assim, na sua globalidade, consideram-se os impactes associados como sendo positivos, embora de
significância muito baixa.
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7.11.

PATRIMÓNIO CULTURAL

7.11.1. Metodologia
Procede-se de seguida a uma avaliação dos impactes do projeto sobre o património, tendo em conta os
seguintes fatores: natureza, ordem, magnitude, significância, período temporal, reversibilidade,
probabilidade de ocorrência e incidência espacial.

NATUREZA:
POSITIVO...……….……
NULO...…………….……
NEGATIVO. ………. ….

ORDEM:
+
0
-

SIGNIFICÂNCIA:
ELEVADA……….……….
MÉDIA ………….……….
BAIXA………….………

MAGNITUDE:
D
I
C

P. TEMPORAL:
E1
M1
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
CERTO........................
PROVÁVEL.................
IMPROVÁVEL.............
DESCONHECIDO.......

DIRECTO. …………
INDIRECTO. ………
CUMULATIVO. ……
IMEDIATO................
CURTO PRAZO........
MÉDIO/ LONGO.......

ELEVADA...……….…
MÉDIA …. ……………
BAIXA...………………

E
M
B

REVERSIBILIDADE:
im
cp
mlp

TEMPORÁRIO…......
PERMANENTE……....

T
P

INCID. ESPACIAL:
c
p
i
d

LOCAL.....................
ENVOLVENTE.........
REGIONAL...............

L
e
R

Da análise da proposta do projeto podemos concluir que o mesmo não terá qualquer tipo de impacte sobre
o património arqueológico conhecido, dado que se trata de uma operação de reabilitação de habitações
atualmente em más condições. O projeto de reabilitação pretende ainda manter as técnicas antigas
construtivas e este aspeto merece ampla concordância, dado que se preserva as antigas técnicas
construtivas. Em relação ao restante território que compõe a propriedade, mantem-se a sua utilização
agrícola.

7.11.2. Fase de Construção
Assim, em relação aos elementos identificados durante a pesquisa de gabinete e sobre os quais não se
identificaram, in situ, essas evidências:
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Elemento A - Cetária
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento B – Cetária (Lameira)
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento C - Tholos
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento D - Vestígios diversos
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento E - Vestígios diversos
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento F - Vestígios diversos
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento G - Necrópole
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

LOCAL.....................

L

Elemento H - Vestígios diversos
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento I - Vestígios diversos
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento J - Vestígios diversos
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento K - CNS 18815
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento L - Menir
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento M - Estela menir
NATUREZA:
NULO...…………….……

ORDEM:
0

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

E em relação aos restantes, que foram identificaram durante a prospeção do terreno:

Elemento 1 - Estrutura
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 2 - Cetária
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 3 - Edifício
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento 4 - Nora
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 5 - Casal rústico
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 6 - Achado isolado
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 7 - Casal rústico
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

52

Elemento 8 - Casal rústico
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 9 - Casal rústico
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 10 - Casal rústico
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 11 - Casal rústico
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento 12 - Núcleo de sílex
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Face ao anteriormente exposto, conclui-se que os impactes no património cultural são nulos (Elementos
A a M) e positivos (Elementos 1 a 12).

7.11.3. Fase de Exploração
Na fase de exploração os impactes no património cultural são nulos.

7.11.4. Síntese de Impactes
Em síntese, pode afirmar-se que os impactes ao nível do património cultural são nulos (Elementos A a M)
e positivos (Elementos 1 a 12) na fase de construção. Na fase de exploração os impactes são nulos.

7.12.

SÓCIO ECONOMIA

7.12.1. Metodologia
Neste ponto procede-se à identificação e avaliação de impactes nos aspetos socioeconómicos, bem como
questões da população e saúde pública da área de estudo e envolvente, considerando as escalas de
análise regional e local. Nas fases de construção e exploração são avaliadas as potencialidades do projeto
no que se refere ao incremento local e regional do emprego e das atividades económicas, bem como a
forma como poderá influenciar as dinâmicas demográficas em cada uma das fases.

7.12.2. Fase de Construção
Na fase de construção de um projeto deste tipo, os impactes sobre os fatores socioeconómicos poderão
resultar dos seguintes aspetos:
 Dinamização das atividades económicas, particularmente aquelas ligadas à construção civil;
Emissão de ruído e de poluentes atmosféricos;
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 Perturbação das acessibilidades;
 Presença de um maior número de pessoas (trabalhadores afetos à obra).
O principal impacte decorre da dinamização económica no sector da construção civil, devido à necessidade
de contratar empresas e trabalhadores especializados para proceder às obras. Este facto gerará também
impactes positivos indiretos, pelo facto da presença de trabalhadores dinamizar também as atividades
económicas de restauração, aspeto importante se as obras decorrerem fora do período balnear. Dentro do
sector da construção civil, serão ainda dinamizados setores de comercialização e transporte de materiais.
Pelo exposto, resulta que são expetáveis alterações que configuram impactes de caracter positivo e
negativo, sendo que a maior parte dos impactes previsíveis nesta fase são certos e diretos. São também
localizados, temporários, minimizáveis e reversíveis. Referem-se, de seguida, de forma detalhada, os
principais impactes expetáveis, identificando-os e caracterizando-os, e referindo as ações geradoras dos
mesmos.
Como aspetos negativos, referem-se aqueles que foram descritos com maior detalhe nos descritores de
qualidade do ar e ambiente sonoro, acrescendo um aumento do tráfego rodoviário.
A circulação de viaturas pesadas de e para as zonas de obra e estaleiro far-se-á pela EN 125 e, na
proximidade da área de estudo, por estradas e caminhos municipais. O aumento do tráfego de pesados
nessas vias, principalmente nas horas de ponta, constitui um impacte negativo, já que causa
perturbação nas condições de circulação normais e potencia uma situação de menor segurança rodoviária.
Trata-se de um impacte certo, direto, reversível, imediato, globalmente pouco significativo, já que,
dada a natureza das obras a realizar, não se prevê que o fluxo de veículos pesados assuma grande
relevância. Por outro lado, à exceção da EN125, as estradas e caminhos municipais em redor da área de
estudo apresentam um fluxo de tráfego reduzido.
Ao contrário dos aspetos de cariz negativo, acima referidos, inerentes à perturbação das
acessibilidades, às degradações pontuais da qualidade de vida das populações que residem na
maior proximidade dos locais em obra, identificam-se aspetos de cariz positivo, relacionados com
presença de trabalhadores e com a dinâmica que a construção do empreendimento introduz nas
atividades económicas locais. Efetivamente, espera-se um impacte positivo sobre o quadro
socioeconómico local (nível de freguesia) associado aos aspetos acima referidos, de magnitude média,
face às características socioeconómicas da zona onde se insere (zona rural, caracterizada por um quadro
socioeconómico algo “deprimido”), certo, reversível. Salienta-se, neste âmbito, que se estima o
investimento global aproximado de 6,5 milhões de euros.
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7.12.3. Fase de Exploração
Pretende-se neste capítulo avaliar de que forma a concretização do empreendimento e a sua exploração
poderá influenciar e/ou ter efeitos (negativos ou positivos) sobre o ambiente socioeconómico local. Prevêse a criação de criação de um total de cerca de 32 postos de trabalho fixos, ao fim de 5 anos de
exploração. É importante salientar o carácter não sazonal destes postos de trabalho, porque contradiz a
sazonalidade inerente ao emprego ligado ao turismo, no Algarve.
O projeto assegura a recuperação e a continuidade de desenvolvimento de culturas agrícolas e
florestais tradicionais e típicas da Quinta da Rocha, o que só por si, constitui um impacte positivo,
certo e direto, embora de pequena magnitude e significância, atendendo à área envolvida.
A criação de emprego direto e indireto e a dinamização das atividades económicas locais constituem
fatores da maior relevância, ambos contribuindo para a criação de um quadro socioecónomico mais
favorável à fixação de população e à diminuição das taxas de desemprego.
Globalmente, considera-se o impacte significativo, permanente e certo.
Por último, salienta-se que o tipo de empreendimento previsto não é gerador de um turismo de
massas, logo, não é suscetível de induzir efeitos negativos como a presença massiva de visitantes, a
perturbação/afetação das condições locais, o tráfego automóvel excessivo, a “descaracterização” da área
onde se insere.

7.12.4. Síntese de Impactes
Em síntese, pode afirmar-se que os impactes ao nível da socio economia são positivos na fase de
construção, pelo estímulo económico que constitui vive na proximidade e também positivos na fase de
exploração, pelo incremento na economia local. Trata-se de um impacte significativo, que, aliás, constitui
um dos principais objetivos do projeto.

7.13.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES

7.13.1. Metodologia
De todos os Instrumentos de Gestão Territorial identificados no capítulo 5.13 apenas os Planos Especiais
de Ordenamento de Território (PEOT) e os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), para
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além de vincularem entidades públicas, vinculam direta e imediatamente os particulares. Refere-se no
entanto que os PEOT prevalecem sobre os planos municipais.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que desenvolve as bases da política pública de
solos, de ordenamento do território e de urbanismo, os PEOT, compreendem os planos de ordenamento de
áreas protegidas, os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, os planos de ordenamento
da orla costeira e os planos de ordenamento dos estuários, constituindo estes, instrumentos elaborados
pela administração central, que se destinam a salvaguardar objetivos de interesse nacional com
repercussão territorial, estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e a assegurar
a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território.
Para além dos instrumentos acima indicados, também o Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT), os planos sectoriais com incidência territorial, os planos regionais de ordenamento do
território e os planos intermunicipais e ordenamento do território, vinculam as entidades públicas, não
sendo estes direta e imediatamente vinculativos para os particulares.
Assim, é apresentada a análise de compatibilidade do projeto com os IGT em vigor, dado o seu carácter
regulamentar aplicável ao projeto. Numa perspetiva de “contextualização” e para a compreensão das
dinâmicas territoriais na área em estudo, será efetuada também a análise dos restantes Planos de âmbito
nacional, indicados no capítulo 5.13.
Assim, na avaliação dos impactes nas condicionantes e ordenamento do território foram verificados e
analisados os seguintes fatores:
 compatibilidade do projeto com as medidas e disposições estabelecidas nos IGT aplicáveis ao
concelho de Portimão, com especial incidência nos PEOT;
 compatibilidade do projeto em estudo com a respetiva classe de Ordenamento em que se insere,
(PDMP);
 compatibilidade do projeto com as condicionantes legais aplicáveis à área em estudo, constantes da
Planta de Condicionantes do PDM e outras servidões e restrições de utilidade pública aprovadas por
diplomas legais.
Embora não constitua um IGT, dado o seu caráter orientador no que se refere à elaboração e revisão dos
instrumentos de gestão florestal e municipal, será englobada no presente capítulo a análise do PMDFCIPortimão.
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7.13.2. Compatibilidade com os IGT em vigor
Da caracterização realizada na situação de referência verifica-se que os objetivos do Projeto vão ao
encontro de objetivos de índole estratégica definidos em documentos de referência, nomeadamente a
Estratégia Turismo 2027.
Seguidamente, far-se-á uma análise mais pormenorizada em relação a um conjunto de IGT que, pela sua
natureza, contém orientações de gestão ou disposições regulamentares que é necessário compatibilizar
com o projeto em análise.

7.13.3. Fase de Construção
Face à tipologia do projeto, os impactes no descritor de Ordenamento do Território e Condicionantes, a
ocorrer, restringir-se-ão à Fase de Construção, com a implantação das infraestruturas e reconstrução das
construções existentes.
No entanto, consultados os instrumentos de gestão territorial, verifica-se que o projeto não apenas é
compatível, como até concretiza o ordenamento proposto para a área. Neste âmbito, salientam-se os
seguintes aspetos:


No âmbito do PNPOT

Neste âmbito, o projeto concretiza, pelo menos duas das15 opções estratégicas de base territorial,
designadamente:
o

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 (…)”
Considerando a fragilidade natural traduzida na classificação em Rede Natura 2000 e o
desenvolvimento de atividades económicas sustentáveis, à agricultura, floresta, o turismo e o
lazer.

o

“D3 – Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial”
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“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 (…) e o
turismo, moldado e suportado por um património natural, cultural e simbólico
diferenciado, constroem mosaicos económicos com funcionalidades diversificadas que
precisam ser potenciadas”.
Neste âmbito, salientam-se as características do projeto, a sua inserção no património natural
e o carácter diferenciado da oferta turística que se pretende disponibilizar.


No âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – Salienta-se a compatibilidade do
projeto, por não afetar nenhum dos valores protegidos pelos anexos I e II da Directiva Habitats,
conforme é descrito no capítulo 5.9 de Sistemas Ecológicos.



No âmbito do Estratégia Turismo 2027 – O no que respeita à Estratégia de Turismo 2017, o
projeto concretiza o “Eixo 1 — Valorizar o território e as comunidades, designadamente as
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 e Estruturar e promover ofertas que respondam à procura turística.”, uma
vez que é um projeto alicerçado no património ambiental e paisagístico da Quinta da Rocha.



No âmbito do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF do Algarve)–
O projeto concretiza o objetivos gerais propostos destaca-se (ponto v) da alínea a)número 3,
do Artigo 5.º do DR 17/2006), designadamente: Dinamizar o aproveitamento dos espaços
florestais para recreio e lazer, tornando-os mais atractivos com o objectivo de desenvolver o
turismo florestal, (…) 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;



No que respeita ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) –
O projeto concretiza o objetivo estratégico de “Qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer”,
concretizando o opções estratégicas propostas (Capítulo III – Estratégia territorial, no Ponto 1 –
Opções estratégicas), cumprindo o objetivo 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”;
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No âmbito deste diploma, 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”. Também neste contexto, o projeto concretiza a orientação do PROTAL.


Relativamente ao Plano de Gestão de Região Hidrográfica que integram a Região
Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGBH RH8) - 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.

Neste âmbito o projeto é compatível com o Plano, uma vez que os impactes sobre os Recursos Hídricos
previstos no projeto são de magnitude muito baixa. Verifica-se que esta tipologia de Projeto não cria na
generalidade impactes negativos significativos nos recursos hídricos, na medida que possui áreas
reduzidas impermeabilizadas, bem como não possui atividades poluidoras que possam pôr em risco a
qualidade das águas. Por outro lado, o abastecimento de água através da rede pública, a escolha de
pavimentos permeáveis ou semipermeáveis, entre outras medidas, favorece a infiltração e recarga das
massas subterrâneas.
Em termos de consumo de água para rega, a partir da Associação de Regantes, prevê-se que seja pouco
significativo e minimizável através das boas práticas e medidas de atenuação propostas no presente EIA.
No âmbito do ordenamento municipal, designadamente do Plano Diretor Municipal de Portimão, a análise é
mais detalhada, embora o projeto não apresente, igualmente, qualquer incompatibilidade.
No que respeita às Classes e Categorias de Espaço contidas na Planta de Ordenamento do PDM de
Portimão, a Quinta da Rocha alberga os Espaços Agrícolas, categoria que corresponde a solos integrados
na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e que, na propriedade, ocupam cerca de 70 ha. Localizam-se
aproximadamente na parte norte da propriedade. É de referir que apenas cerca de 17 ha não estão
incluídos no perímetro de rega do Alvor.
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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) (alínea g):
“Estabelecimentos de turismo em espaço rural, turismo de habitação e turismo de natureza,
complementares à atividade agrícola”. A legislação enquadrante da RAN é, assim, compatível com o uso
que o projeto pretende implementar, designadamente um uso turístico integrado numa paisagem agrícola e
natural. Acresce que não está prevista nenhuma nova edificação e, que mesmo os caminhos de acesso se
encontram já construídos, sendo os caminhos que anteriormente ligavam as vias principais à Quinta da
Rocha e ao seu edificado.
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
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 agroflorestal 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.
Parte da área do projeto está ainda integrada em Reserva Ecológica Nacional (REN). A Quinta da Rocha
abrange duas tipologias de REN (ver capítulo 5.13.2 – Instrumentos de Gestão Territorial):


No extremo Este da propriedade, no chamado Sapal Leste, a REN é definida como Sapais
da Ria de Alvor e do Rio Arade. Esta área situa-se dentro da propriedade, mas fora das
áreas de projeto;



Em torno desta faixa, e na zona Oeste da propriedade existe a tipologia de Faixa de
Proteção das 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;
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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.”

O projeto foi desenvolvido por forma a que nenhuma infraestrutura e nova construção seja efetuada em
REN, porque todas as intervenções ocorrerão em estruturas já existentes, designadamente edificações a
recuperar, caminhos a melhorar, e fossas sépticas sejam transformadas em fossas estanques. A ETAR irá
localizar-se, também, fora das áreas de REN, como se pode comprovar na Figura 2.

Figura 2 - Localização da ETAR face à áreas de REN.

No âmbito do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Portimão 2015-2019, como foi
explicado no capítulo 5.13.2 – Instrumentos de Gestão Territorial, da Situação de Referência, verifica-se
que a maior parte da área de estudo é classificada com uma perigosidade de incêndio florestal “muito
baixa”. Existindo também zonas classificadas como “baixa”, a nordeste e sudeste da propriedade, “alto” e
“muito alto”, a Sul e “alto” no centro e a Este da área de estudo.
Relativamente às áreas de intervenção do projeto, enquadram-se em zonas classificadas com perigosidade
“alta” ou “muito alta” as Casa da Rocha, Casa do Garajau e Casa do Abelharuco.
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De acordo com o disposto no Ofício n.º 25/DAU/RA/17 da Câmara Municipal de Portimão (Anexo 12 do
Volume III -Anexos)) é necessário executar operações de limpeza de matos, no âmbito da Aplicação do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.
Estas ações pretendem dar resposta ao DL nº17/2009 de 14 de Janeiro, que no artigo 15º (Redes
secundárias de faixas de gestão de combustível) determina o seguinte:
“(…) Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta
contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável:
a) Pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante
numa largura não inferior a 10 m; (…)”
“(…)2 - Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham
terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas,
fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de
50 m à volta daquelas edificações ou instalações medida a partir da alvenaria exterior da
edificação, de acordo com as normas constantes no anexo do presente decreto -lei e que dele faz
parte integrante.(…)”
Assim, foram delimitadas as áreas a ser intervencionadas nas ações de limpeza, e submetidas a aprovação
do ICNF (Anexo 12 do Volume III -Anexos).
Esta delimitação foi cruzada com a cartografia de habitats, com base no Plano Sectorial, e foram definidos
os tipos de intervenção para cada área.
Os projetos associados (áreas agrícolas, infraestruturas técnicas e acessos), inserem-se essencialmente
em zonas com perigosidade de incêndio florestal “muito baixo”.
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.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Portimão assinala o risco sísmico da zona, assunto
que é detalhado no descritor de Geologia.
Estes dois Planos não apresentam normas que impeçam a reconstrução do edificado.
Em conclusão, nenhum dos Instrumentos de Gestão do Território apresenta normas que conflituem com o
projeto. Pelo contrário, o projeto concretiza as orientações de ordenamento indicadas por alguns Planos.
Neste âmbito, porque concretiza as diretrizes de ordenamento indicadas para a área, os impactes deste
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projeto são positivos. São também direto, locais, certo, irreversível, de magnitude reduzida, e, muito
pouco significativo, considerando a reduzida dimensão do projeto.

7.13.4. Fase de exploração
Na fase de exploração não ocorrerão alterações ao uso do território, pelo que não ocorrerão impactes.

7.14.

IMPACTES CUMULATIVOS

7.14.1. Clima
Não se prevendo impactes no descritor de clima, não ocorrerão impactes cumulativos com outros
descritores.

7.14.2. Geologia
Os impactes identificados para o descritor de geologia restringem-se a algumas áreas onde haverá
construção, não se identificando qualquer ação do projeto, ou de outros projetos que interfiram de forma
sinergística, determinando a ocorrência de impactes cumulativos.

7.14.3. Solos
Do ponto de vista dos impactes cumulativos, os contaminantes gerados pelas futuras práticas agrícolas da
Quinta da Rocha acrescentar-se-ão aos contaminantes gerados pelos campos agrícolas circundantes,
salientando-se as áreas integradas do Sistema de Rega da Barragem da Bravura. Constituem, assim, uma
pequena fração do total destas áreas e não se identificam causas para ocorrerem efeitos sinergísticos.

7.14.4. Recursos hídricos
No caso em estudo, os impactes cumulativos restringem-se ao acréscimo no uso das águas oriundas da
rede pública de abastecimento de água de Portimão. Tendo o concelho mais de 50.000 habitantes, de
acordo com os censos de 2011, prevê-se que o consumo associado ao projeto seja muito pouco relevante.
O uso das águas para rega, ou oriundas da ETAR, não interferirão com quaisquer outros usos, no primeiro
caso porque são oriundas de canal de rega, que aqui se encontra no seu térmico, não havendo usos a
jusante, e no segundo caso porque são geradas internamente à Quinta da Rocha.
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Assim, a análise de impactes cumulativos não altera a análise anteriormente efetuada.

7.14.5. Qualidade do ar
Os impactes cumulativos decorrentes da implementação do projeto decorrem do acréscimo de circulação
de veículos e do consequente aumento da emissão de poeiras, particularmente nas estradas não
asfaltadas. Julga-se este impacte pouco relevante, dada a classificação global de Bom, da qualidade do
ar da zona, não alterando a avaliação anteriormente efetuada.

7.14.6. Ruído
À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projetos concretos localizados na envolvente
da atividade em avaliação, que possam vir a influenciar o ambiente sonoro futuro, para além das fontes
existentes atualmente.
Dado a atual ocupação e uso do solo ser rural, não possuindo atualmente nenhuma atividade económica
associada, e considerando as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM em vigor é previsível
que o ambiente sonoro futuro seja semelhante ao atual, e que tal como acontece atualmente, compatível
com os limites legais aplicáveis.
Assim, a análise de impactes cumulativos não altera a análise anteriormente efetuada.

7.14.7. Sistemas ecológicos
Os impactes na fauna e na flora e vegetação são muito reduzidos, pelo que é difícil indicar impactes
cumulativos relevantes. No entanto, importa salientar que a avifauna da Quinta da Rocha sofre já níveis de
perturbação razoáveis devido à frequência com que ocorrem observadores de aves, visitantes ou
mariscadores. Na ausência da implementação das medidas de minimização propostas, designadamente da
vedação do sapal Leste, condicionando a visitação, a presença de visitantes oriundos da Quinta da Rocha
poderia contribuir para, num futuro próximo, determinar níveis de perturbação críticos. Caso de opte pela
implementação das medidas de minimização, não parece provável a ocorrência de impactes cumulativos.
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7.14.8. Paisagem
A paisagem, pelo seu carácter integrador é um dos descritores onde é mais fácil a ocorrência de impactes
cumulativos. No entanto, desconhecem-se quais as intervenções no território que estão previstas ou em
estudo para as bacias visuais onde a Quinta da Rocha se integra.
No âmbito da Quinta da Rocha, os impactes positivos na paisagem poderão somar-se ao eventual Plano de
Recuperação dos Sapais que prevê a renaturalização, e que se encontra em estudo. Neste caso, a
concretizar-se, os impactes positivos serão acrescidos, porque seria fortemente aumentado o valor
paisagístico da propriedade.

7.14.9. Património cultural
Na área de património não se preveem impactes, pelo que também não haverá impactes cumulativos.

7.14.10. Sócio economia
A sócio economia é talvez o descritor em que os impactes ambientais assumem um carácter cumulativo
mais claro, uma vez que o tecido económico funciona como um todo e o estímulo económico associado à
implementação do projeto tem benefícios.
Assim, a oferta turística de qualidade proporcionada pelo projeto só é pertinente com a elevada qualidade
ambiental da Ria de Alvor. Do mesmo modo, as mais valias económicas do projeto só se realizarão devido
à existência de outras ofertas turísticas e comerciais nas proximidades, no concelho, ou na região algarvia.
Por último, a aposta num turismo diferenciador, que não se restringe à época balnear, apresenta vantagens
muito importantes na uniformização da oferta sazonal de emprego, que no Algarve apresenta diferenças
muito importantes entre o período balnear e outros períodos do ano.
No entanto, o efeito da integração no tecido económico circundante é da própria natureza dos impactes
socioeconómicos, isto é, em termos económicos os impactes de qualquer projeto só se realizam através da
integração com os impactes de outros projetos, pelo que foram já anteriormente descritos, não se
identificando motivos para acrescer a avaliação efetuada como capítulos anteriores.
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7.15.

Síntese global de impactes

No Quadro 6, é apresentada a matriz síntese de impactes após a implementação das medidas de
minimização previstas neste projeto, sendo representados os impactes mais relevantes para cada descritor.
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Quadro 6 - Matriz síntese de impactes apos a implementação das medidas de minimização (impactes residuais).
DESCRITOR
Clima
Geologia e
Geomorfologia

Solos e Uso do Solo

IMPACTE

Alteração do clima
Terraplanagens e
escavações
Risco sísmico
Plantação de
plantas
ornamentais
Contaminação por
Hidrocarbonetos

Recursos Hídricos

Atividade agrícola

Recursos Hídricos
Superficiais

Recursos Hídricos
Subterrâneos

Qualidade do Ar

Ambiente Sonoro

Utilização da rede
municipal de
abastecimento
Risco de
inundação
Falha da ETAR
(Solução A)
Contaminação
com produtos
agrícolas
Falhas no sistema
de tratamento de
efluentes
Emissão de
poluentes (Fase
de construção)
Emissão de
poluentes (Fase
de funcionamento)
Emissão de ruído
(Fase de
construção)

NATUREZA

TIPO DE IMPACTE

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

PROBABILIDADE

INÍCIO

REVERSIBILIDADE

DESFASAMENTO
NO TEMPO

MAGNITUDE

SIGNIFICÂNCIA

Nulo

Nulo

Nulo

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Nulos (0)

Negativo

Direto

Local

Certo

Construção

Irreversível

Imediato

Reduzida

Direto

Local

Provável

Exploração

Irreversível

Desconhecido

Moderada

Muito pouco significativo
(-1)

Negativo
Aproximadamente
Nulo

Nulo

Nulo

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Negativo

Direto

Local

Certo

Construção

Reversível

Imediato

Reduzida

Negativo

Direto

Local

Certo

Exploração

Reversível

Imediato

Reduzida

Negativo

Direto

Local

Certo

Exploração

Reversível

Longo prazo

Reduzida

Negativo

Direto

Local

Provável

Exploração

Reversível

Imediato

Reduzida a
moderada

Negativo

Direto

Local

Provável

Exploração

Reversível

Imediato

Reduzida

Negativo

Direto

Local

Certo

Exploração

Reversível

Imediato

Reduzida a
moderada

Negativo

Direto

Local

Provável

Exploração

Reversível

Imediato

Reduzida

Negativo

Direto e indireto

Local

Provável

Construção

Reversível

Imediato

Reduzida a
média

DE OCORRÊNCIA

Nulo (0)

Nulo

Nulo

Não aplicável

Exploração

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Negativo

Direto e indireto

Local

Provável

Construção

Reversível

Imediato

Reduzida
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Muito pouco significativo
(-1)

Pouco significativo (-2)

Muito pouco Significativo
(-1)
Nulos a pouco significativo
(-1)

DESCRITOR

IMPACTE
Emissão de ruído
(Fase de
funcionamento)

Resíduos

Fauna, Flora, Vegetação,
Habitats e
Biodiversidade

Paisagem

Património Cultural

TIPO DE IMPACTE

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

PROBABILIDADE

INÍCIO

REVERSIBILIDADE

DESFASAMENTO
NO TEMPO

MAGNITUDE

Negativo

Direto e indireto

Local

Provável

Exploração

Reversível

Imediato

Reduzida

Reduzida a
média

DE OCORRÊNCIA

Produção de
resíduos (Fase de
construção)
Resíduos urbanos

Negativo

Direto

Local

Certo

Construção

Reversível

Imediato

Negativo

Local

Provável

Construção

Reversível

Resíduos verdes

Positivo

Direto
Diretos e
indirecto

Local

Certo

Exploração

Irreversíveis

Imediato
Curto a longo
prazo

Afetação da
vegetação
Perturbação direta
(Fauna)
Recuperação do
edificado e
reintrodução de
culturas
tradicionais
Elementos A a M
Elementos 1 a 12

Praticamente
nulo

Direto

Local

Certo

Construção

Irreversível

Imediato

Quase nula

Imediato

Reduzida

Construção

Positivo e
negativo
Positivo

Socio Economia
Ordenamento do
Território

NATUREZA

Funcionamento
Concretização das
opções de
ordenamento

Reduzida

Negativo

Direto

Local

Provável

Construção

Positivo

Direto

Local

Certo

Exploração

Irreversível

Curto prazo

Reduzida

Nulo

Nulo

Nulo

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Positivo

Direto

Local

Certo

Exploração

Irreversíveis

Curto prazo

Reduzida

Direto

Local e Regional

Certo

Exploração

Reversível

Direto

Local e Regional

Certo

Exploração

Reversível

Imediato

Direto

Local e Regional

Certo

Construção

Irreversível

Imediato

Positivo
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Muito pouco significativo
(-1)

Moderada

Parcialmente
reversível

Imediato

SIGNIFICÂNCIA

Média

Muito pouco significativo
(-1)

Pouco significativo (+2)

Muito pouco significativo
(+1)
Significativo (+3)

Média
Reduzida

Muito pouco significativo
(+1)

7.16.

Comparação das Soluções A e B

Comparando as soluções A e B, conclui-se que as soluções são muito idênticas em termos de quase todos
os descritores. Relembra-se que estas alternativas dizem apenas respeito a um pormenor de projeto, que
consiste na utilização das fossas sépticas associadas a uma ETAR compacta (Solução A) ou na ligação à
rede municipal de esgotos (Solução B).
As diferenças de projeto capazes de produzir impactes consistem, no caso da Solução B, em abrir uma
vala para construção de esgotos em fase de obra, e, no caso da Solução A, num ligeiro acréscimo na
circulação de veículos pesados, necessários para apoio da laboração da ETAR e para a limpeza das
fossas. Em ambos os casos, a avaliação rigorosa de impactes carece de um detalhe técnico que, em fase
de estudo prévio, não está disponível. No entanto, são já seguros os seguintes aspetos:


No descritor de geologia, poderá haver necessidade de afetar o substrato rochoso
subjacente para a construção da vala na solução B, embora este substrato não apresente um
valor geológico relevante;



No descritor de solos, na solução B, haverá necessidade de proceder a uma escavação por
forma a permitir a ligação à rede municipal, mas essa ligação decorrerá maioritariamente ao
longo dos acessos já existentes, onde a utilização agrícola dos solos não ocorre. Na Solução
A, não haverá afetação;



No descritor de recursos hídricos, os impactes associados são muito semelhantes, porque
em ambos os casos se garante o processamento adequado dos efluentes. Acresce apenas a
extensão das obras, na Solução B;



No que respeita à qualidade do ar e ao ambiente sonoro, a minimização das obras que a
Solução A oferece é mais favorável, embora os impactes associados às obras, nestes
descritores sejam reduzidos;



Quanto ao descritor de Resíduos, aparentemente, a Solução A é menos impactante, porque
gera menos resíduos, pelo menos em fase de obra;



Nos sistemas ecológicos os impactes que diferenciam as duas soluções dizem respeito aos
níveis de perturbação, sendo que a Solução A é mais favorável, porque minimiza as obras,
embora a necessidade de operação de veículos pesados em fase de funcionamento tenha
sinal contrário. Torna-se difícil ponderar estes dois efeitos;

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

70



Também na paisagem as duas soluções têm impactes próximos, embora a Solução A
minimize os impactes negativos em fase de obra;



No que respeita ao descritor de sócio-economia, os impactes associados são semelhantes,
porque em ambas as soluções garantem o funcionamento do projeto;



No que respeita ao descritor de ordenamento do território, importa garantir a
compatibilidade da Solução B com a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola
Nacional, caso sejam atravessadas. Este aspeto deverá ser analisado no desenvolvimento
do futuro projeto de execução, encontrando-se as soluções adequadas.

Embora os impactes sejam muito próximos, esta análise sugere que a Solução A gera impactes negativos
de menor magnitude.

7.17.

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS

7.17.1. Metodologia
O D.-L. n.º 151-B/2013 na sua redação atual, no seu anexo V (a que se refere o n.º 1 do Art.º 13.º e o n.º 2
do Art.º 14.º) define o conteúdo mínimo do EIA. No seu número 6, discrimina (negrito nosso):
“6 - Descrição e hierarquização dos impactes ambientais significativos (efeitos diretos e indiretos,
secundários e cumulativos, a curto, médio e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e
negativos) decorrentes do projeto e das alternativas estudadas, resultantes da existência do
projeto, da utilização dos recursos naturais, da emissão de poluentes, da criação de perturbações
e da forma prevista de eliminação de resíduos e de efluentes. Esta hierarquização de impactes
deve fundamentar-se numa análise qualitativa, a qual deve ser traduzida num índice de
avaliação ponderada de impactes ambientais.”
Face a esta formulação, é obrigatório, no âmbito de um EIA apresentar um índice de avaliação ponderada
de impactes ambientais. Porém, face a esta obrigatoriedade legal, importa salientar alguns aspetos:


Este tipo de abordagem tem sido ensaiado em múltiplas áreas técnicas e visa obter um modelo
decisório, supostamente suportado matematicamente. Deste modo, tornar-se-ia a decisão objetiva,
tecnicamente neutra, e não subjetiva;



No entanto, no âmbito de um procedimento de AIA há necessidade de integrar num modelo
decisório único um enorme número de variáveis distintas, as quais são medidas em unidades
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também distintas. Não podem, por isso, ser matematicamente relacionadas para obter um valor
final. Por exemplo, uma estimativa da concentração de poeiras (parâmetro importante para a
qualidade do ar), não pode ser relacionado com a área de um habitat natural ocupado, nem
somando, porque são coisas distintas, nem multiplicando, porque as unidades do valor final seriam
absurdas (ha de habitat x mg/m3). Resumindo, a impossibilidade de desenvolver um índice global
para avaliar todos os impactes em simultâneo, não consiste numa dificuldade técnica, mas resulta
da própria natureza das variáveis;


Estas abordagens tentam ultrapassar esta dificuldade atribuindo arbitrariamente uma pontuação a
cada componente. No caso de AIA este procedimento poderá traduzir-se na atribuição de uma
pontuação positiva ou negativa aos impactes de cada componente ambiental (fauna, flora,
património, etc.). Naturalmente, esta solução não permite ultrapassar a dificuldade de base, porque
esta pontuação não tem significado real, isto é: não corresponde à medição de uma variável, é
arbitrária. Poderá desenhar-se uma chave de atribuição de pontuação que seja compatível com
aquilo que parece ser sensato, mas este procedimento constitui, de facto, uma solução subjetiva;



Para além da impossibilidade de avaliar objetivamente os impactes de cada componente ambiental
através das mesmas variáveis é também impossível encontrar um escalar objetivo que permita
conjugar os vários valores obtidos para cada descritor. Por exemplo, qual a ponderação relativa que
deve ser atribuída aos descritores de Ruído e de Património? Será que um impacte máximo no
descritor de ruído é mais, menos ou igualmente importante do que um impacte máximo no
património? E porquê?

Não existe, assim, uma abordagem matemática que possa substituir a avaliação e decisão políticas sobre
os projetos sujeitos a EIA, após uma correta identificação e valorização dos impactes parciais.
Estas considerações servem para salientar que, embora se apresente aqui uma proposta de
desenvolvimento de um índice, o melhor adaptado possível às necessidades dos procedimentos de AIA em
Portugal, designadamente às suas práticas usuais e objetivos, este índice não deve substituir a decisão
política. Neste contexto, propõe-se a seguinte formulação:
n
IGI =

 Nat x (Sgi )
2

i=1
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Sendo: IGI denominado Índice Global de Impactes; Nat a natureza do impacte que pode tomar os valores 1 (impacte negativo), 0 (impacte nulo) ou +1 (impacte positivo); e Sgi a significância dos impactes para a
componente ambiental i, pontuada de 0 a 5, do seguinte modo:


Nulo ou inexistente – Pontuação 0;



Muito pouco significativo – Pontuação 1;



Pouco significativo – Pontuação 2;



Significativo – Pontuação 3;



Muito significativo – 4;



Significância extrema – 5.

N é o número de componentes ambientais consideradas individualmente (Fauna e flora, socioeconómica,
etc.). O índice é, como se vê, aditivo somando as significâncias de cada componente ambiental. No
entanto, tal como em muitas outras abordagens estatísticas, considera-se o quadrado desse valor. A
utilização de funções quadradas, frequente em muitas metodologias estatísticas, permite aumentar o peso
dos valores extremos. Por exemplo, esta abordagem é utilizada no ajustamento das retas de regressão aos
resultados amostrais, através da utilização do chamado Método dos Quadrados Mínimos.
No caso em análise, é também indispensável aumentar o peso dos valores extremos, porque, por exemplo,
parece intuitivo que um impacte negativo de significância extrema num descritor (pontuação 5) deva ter
maior valor do que cinco impactes não significativos em cinco descritores (igualmente pontuação 5), ou que
três impactes pouco significativos (pontuação 6).

7.17.2. Resultados
Aplicando os valores atribuídos aos impactes em cada descritor/componente ambiental, obtêm-se um valor
final positivo de + 5 pontos (resultado do índice). No quadro seguinte, apresentam-se os valores utilizados
para o cálculo deste valor, também apresentados na última coluna do quadro anterior.
Verifica-se que as componentes que apresentam impactes positivos são a socioeconómica, Paisagem,
Ordenamento do Território e Património. Este resultado é a regra geral nas intervenções humanas no
território porque usualmente visam o desenvolvimento social ou económico. Existe ainda um descritor
em que o impacte é nulo (clima).
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Clima

Geologia

Solos

Ambiente sonoro

Recursos hídricos

Resíduos

Qualidade do ar

Sistemas ecológicos

Património

Paisagem

Sócio economia

Ord.do Território

Quadro 7 - Significância dos impactes das componentes ambientais consideradas neste estudo.

0

‐1

‐1

‐1

‐2

‐1

‐1

‐1

+1

+2

+3

+1
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8 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO
8.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
Na sequência da etapa anterior, de identificação e avaliação de impactes ambientais, neste capítulo são
identificadas e descritas as medidas ambientais adequadas e necessárias que deverão ser adotadas de
forma a minimizar ou compensar os impactes ambientais negativos e potenciar os impactes ambientais
positivos do projeto, tornando-o, deste modo, ambiental e socialmente equilibrado e sustentável.
As medidas propostas podem ser agrupadas em dois tipos:
 Medidas de caráter geral, consistindo em recomendações que configuram boas práticas ambientais
e que, portanto, beneficiam mais do que um descritor, sendo consideradas de âmbito transversal e
essencialmente direcionadas para a fase de construção;
 Medidas de minimização e de compensação de impactes, específicas, por descritor, consistindo em
ações a implementar, quer em fase prévia ao início da fase de construção, quer durante a
construção e exploração do projeto, podendo ser da responsabilidade do proponente ou do
empreiteiro.
Na definição das medidas gerais e específicas, por descritor, foi tido em consideração o conteúdo do
documento “Medidas de minimização gerais da fase de construção” da APA, tendo sido retidas as medidas
passíveis de ser aplicadas ao projeto em causa.
Nos pontos seguintes são apresentadas as medidas ambientais a adotar.

8.2 MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL
8.2.1 Fase de preparação prévia à execução das obras
As medidas seguidamente descritas são especialmente direcionadas para as atividades construtivas,
nomeadamente instalação e gestão do(s) estaleiro(s), atividades da obra, circulação de veículos,
funcionamento de maquinaria e outras atividades, destinando-se a serem integradas num posterior plano
de gestão ambiental da empreitada, a cargo da entidade executante, de modo a garantir a sua efetiva
aplicação. Deste modo, e para facilitar o entendimento quanto à sua aplicabilidade, foram agrupadas
segundo a fase da obra e atividades a que se destinam. Por outro lado, foram mantidas a numeração e o
mais possível, a redação original (de acordo com o documento da APA), para melhor se perceber a
integração dessas medidas na empreitada associada ao projeto em análise.
No Quadro 8 são apresentadas as medidas de minimização e compensação e a sua relação com as
componentes/fatores ambientais sobre as quais cada medida tem efeitos positivos/preventivos durante a
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Fase de Construção. Sendo posteriormente apresentadas a listagem com cada uma das medidas
propostas.
Quadro 8 – Relação entre as Medidas de minimização (M) e as componentes/fatores ambientais sobre as quais cada
medida tem efeitos positivos/preventivos durante a Fase de Construção.
Componente/Fator Ambiental

Identificação da medida de minimização Fase de Construção

Solo e Uso do Solo

M3; M6; M7; M9; M10; M14; M15; M16; M17; M18; M19; M20; M21; M22;
M23; M33; M35; M37; M38; M41; M43; M45; M48; M49

Geologia e Geomorfologia

M3; M6; M7; M9; M10; M14; M16; M21; M22; M23

Recursos Hídricos

M3; M4; M6; M7; M9: M15; M19; M21; M22; M23; M27; M30; M33; M35;
M36; M37; M38; M41; M43; M45; M47; M48; M49; M53

Fauna, Flora e Habitats

M3; M6; M7; M9; M10; M21; M22; M23; M30; M31; M37

Paisagem

M3; M5; M6; M7; M9; M10; M11; M20; M21; M22; M23; M50; M51; M54;
M55

Qualidade do Ar

M3; M6; M24; M27; M30; M33; M36; M37; M42

Ambiente Sonoro

M3; M6; M24; M31; M32; M33; m34; M39

Resíduos

M3; M6; M11; M19; M40; M41; M42; M43; M44; M45; M46; M49

Socioeconomia

M1; M2; M24; M25; M26; M27; M28; M29: M30; M31; M33; M34; M28

Património Cultural

M3; M6; M7; M12; M13; M21; M22; M23

8.2.2 Fase de execução da obra
M1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à
população, designadamente a afetação das acessibilidades;
M2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento
de eventuais reclamações;
M3. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos
trabalhos;
M4. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação
das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos,
designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de Abril e o fim de
Junho.
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M5. Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento
paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e
respetiva integração na área envolvente.
M6. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos
os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na
fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da
obra, e sujeito à aprovação do dono da obra.

8.2.3 Fase final da execução das obras
8.2.3.1 Implantação dos estaleiros e parques de materiais
M7. O estaleiro e parque de materiais e viaturas devem localizar-se no interior da área de intervenção –
“Hotel Rural”; devem ser privilegiados locais de declive reduzido, e com acesso a Caminho da Rocha e a
caminhos existentes, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem
ser ocupados os locais identificados nas Plantas de Condicionantes do PDM Portimão (Desenho 07 –
Enquadramento na planta de condicionantes do PDM de Portimão e Desenho 16 – Localização do
estaleiro e acessos de obra, do Volume IV – Peças Desenhadas). Não devem ser ocupados os seguintes
locais:
- Áreas do domínio hídrico;
- Áreas inundáveis;
- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
- Perímetros de proteção de captações;
- Áreas classificadas da RAN ou da REN;
- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza;
- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
- Áreas de ocupação agrícola;
- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
- Zonas de proteção do património.
M8. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, se necessário, de forma a evitar os impactes
resultantes do seu normal funcionamento.
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8.2.3.2 Desmatação, limpeza e decapagem dos solos
M9. As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos
devem ser limitados às zonas estritamente indispensáveis;
M10. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra;
M11. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização;
M12. Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve-se efetuar o
acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e proceder a prospeção arqueológica das áreas
cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação de referência.
8.2.3.3 Escavações e movimentação de terras
M13. Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve-se efetuar o
acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a movimentação dos solos,
nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico;
M14. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando
repetição de ações sobre as mesmas áreas;
M15. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e
o transporte sólido;
M16. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de maior pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo
deslizamento;
M17. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de
modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção);
M18. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser
armazenados em locais com características adequadas para depósito;
M19. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final
adequado;
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M20. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade;
M21. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito não
deve ocupar as condicionantes identificadas na Plantas de Condicionantes do PDM de Portimão (Desenho
07, do Volume IV – Peças Desenhadas). A seleção dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes
áreas:
- Áreas do domínio hídrico;
- Áreas inundáveis;
- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
- Perímetros de proteção de captações;
- Áreas classificadas da RAN ou da REN;
- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza;
- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
- Áreas de ocupação agrícola;
- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
- Zonas de proteção do património.
M22. Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução das
obras, estas devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, para minimizar o transporte
e não devem ser provenientes dos locais identificados como condicionantes no Desenho 07, do Volume IV
– Peças Desenhadas. Os locais selecionados deverão ainda cumprir os seguintes requisitos:
- As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, para
minimizar o transporte;
- As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em linhas de água, leitos e
margens de massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de
proteção de captações de água; áreas classificadas da RAN ou da REN; áreas classificadas para a
conservação da natureza; outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar
espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; locais
sensíveis do ponto de vista geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com
ocupação agrícola; áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; e zonas de proteção do
património.
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8.2.3.4 Construção e reabilitação de acessos
M23. Para aceder aos locais de intervenção, deverão ser utilizados acessos existentes, não se prevendo a
necessidade de abertura de novos acessos. Na abertura de novos caminhos no interior do
empreendimento TER – Quinta da Rocha, deverão ser privilegiadas as áreas destinadas à futura circulação
interna do empreendimento, de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das
zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso;
M24. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública,
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações.
M25. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou
em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local;
M26. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego submeter previamente os
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização;
M27. Garantir a limpeza regular dos acessos e das áreas afetas à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.
8.2.3.5 Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria
M28. Devem ser escolhidos os percursos mais adequados para as viaturas afetas à obra, minimizando a
passagem pelo interior da cidade de Portimão e privilegiando a utilização de vias periféricas (AE22/EN
253);
M29. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades
moderadas;
M30. Assegurar o transporte de materiais de natureza polvorenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras;
M31. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor
ruído possível;
M32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção;
M33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma
a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à
emissão de ruído;
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M34. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor;
M35. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistema
de drenagem de águas pluviais;
M36. Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local da obra, de forma a evitar o
levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria;
M37. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos,
nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras;
M38. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos
rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados;
M39. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.

8.2.3.6 Gestão de produtos, efluentes e resíduos
M40. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis
de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos
finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos;
M41. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
M42. São proibidas queimas a céu aberto;
M43. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados
em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem
das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem;
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M44. Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), os resíduos
de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.
M45. Os óleos e lubrificantes usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques,
para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem;
M46. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos;
M47. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de
acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques
ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento;
M48. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma
a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os
solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.
M49. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento
e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.
8.2.3.7 Fase final da execução das obras
M50. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem
do estaleiro e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre
outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do
início dos trabalhos;
M51. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como
os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos;
M52. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra;
M53. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter
sido afetados pelas obras de construção;
M54. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – através da
reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a
descompactação e arejamento dos solos;
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M55. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a
necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção.

8.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS
8.3.1 Clima
Embora se tenha considerado não haver lugar à proposta de medidas de mitigação no âmbito do descritor
“Clima” apresentam-se, algumas recomendações que se prendem, essencialmente, com os efeitos que as
alterações climáticas poderão vir a ter sobre o clima atual.
Assim, indicam-se algumas diretrizes que possam vir a ser consideradas em fases mais avançadas do
projeto e comportamento que podem reduzir o volume de emissões de GEE:
- Implementação de coberturas verdes;
- Utilização de veículos elétricos sobretudo na fase de exploração;
- Utilização de materiais resistentes ao frio e ao calor;
- Utilização de fontes de energia alternativas - eólica e/ou solar, compostagem e biomassa;
- Adoção de soluções tecnológicas e organizativas mais exigentes do ponto de vista do uso eficiente da
energia;
- Melhorias na envolvente dos edifícios existentes aquando da sua requalificação, nos equipamentos
interiores e na sua utilização de forma mais racional;
- Utilização racional da água, com introdução de sistemas de reciclagem e posterior aproveitamento das
mesmas;
- A integração paisagística e as zonas verdes devem recorrer a espécies autóctones.

8.3.2 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia
8.3.2.1 Fase de Construção
 Os estaleiros, parques de materiais e zonas de depósito de terras sobrantes devem localizar-se
preferencialmente no interior da área a construir, nomeadamente na zona identificada no Desenho
16 – Localização do Estaleiro e acessos de obra (Anexo IV – Peças Desenhadas) para evitar ou
minimizar movimentações de terras e abertura de acessos;
 As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos
devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra e, sempre que
possível, no período de menor precipitação para evitar fenómenos erosivos;
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 Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra,
nomeadamente nas áreas alvo do projeto de espaços exteriores a desenvolver;
 Propõe-se também que a terra viva proveniente da decapagem seja utilizada no recobrimento das
áreas que sofreram movimentações de terras, sendo de prever, em caso de excesso, a sua
utilização na melhoria de outros solos;
 Se se verificar ocorrência de terras sobrantes, as mesmas deverão ser encaminhadas para destino
final adequado. No caso de ser necessário recorrer a manchas de empréstimo de terras, estas
deverão localizar-se fora de áreas mais sensíveis.
 Cumprir com a regulamentação portuguesa, em termos da resistência sísmica em edificações;
 O cálculo das estruturas (construções) deverá respeitar os critérios de segurança sísmica para
regiões com risco de sismicidade elevada;
 Criar mecanismos de fiscalização sistemáticos e eficientes das obras de construção e reforço, para
melhorar ou garantir a qualidade do produto final, as construções a edificar ou reforçar, incluindo a
respetiva resistência sísmica.

8.3.3 Solos e Uso do Solo
O descritor de solos beneficiará ainda com as medidas de minimização gerais previstas neste EIA,
particularmente com aquelas que visam minimizar a possibilidade de contaminação acidental dos solos.
A principal medida de minimização de impactes direcionada ao descritor de solos, consiste na observância
das boas práticas agrícolas e no cumprimento das normas legais.

8.3.4 Recursos Hídricos
8.3.4.1 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos
a) Fase de Projeto
 Na ETAR compacta proposta, recomenda-se que esta seja dimensionada para a utilização do
efluente tratado na rega dos espaços verdes e áreas agrícolas propostas e uso doméstico (sanitas e
urinóis do Hotel Rural);
 Recomenda-se a instalação de caleiras para o aproveitamento das águas da chuva, caídas sobre
superfícies impermeáveis e sobre-elevadas. Estas águas, deverão ser armazenadas em depósito e,
utilizadas na rega dos espaços ajardinados e/ou áreas agrícolas;
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 Os acessos, vias pedonais e ciclovias deverão, não comprometendo a sua função, ser o mais
permeáveis possível;
 Recorrer nos espaços exteriores à utilização de espécies de baixo consumo de água e adequadas
ao clima da região. Deve-se dar a primazia à seleção de espécies vegetais com resistência à seca.
Estas plantas são, em geral, espécies autóctones da região e devem ser agrupadas no terreno de
acordo com as necessidades de água. A par deste planeamento, devem também ser eliminadas
periodicamente as espécies infestantes que utilizam parte da água fornecida;
 Recomenda-se a rega gota-a-gota para rega de árvores e arbustos não devendo, no entanto, ser
utilizada para regar grandes superfícies, aplicando-se em linhas ou faixas (arbustos, árvores e
canteiros). A rega por aspersores tem uma maior eficiência na rega de grandes superfícies
(relvados) e, se efetuada de um modo correto adapta-se a qualquer configuração do terreno,
permitindo variar a dotação da rega consoante as necessidades e reduzindo os efeitos associados
ao escoamento superficial.
 Implementar medidas que promovam o uso eficiente da água nos edifícios do empreendimento TER
(casas de campo e hotel rural), equipamentos e serviços, nomeadamente:
- Autoclismos de dupla descarga ou com interrupção de descarga e com um consumo inferior a 6
litros por descarga;
- Torneiras temporizadas e/ou de comando eletrónico (com sensor de proximidade) e com consumo
inferior a 4 L/min;
- Chuveiros com caudal de aproximadamente 7 L/min;
- Manutenção do nível do tanque abaixo do bordo para evitar perdas por transbordamento;
- Recirculação da água em tanques, que consiste na instalação de recirculação, total ou parcial, da
água.
b) Fase de Construção
 Confinar as terras provenientes da escavação em locais afastados dos cursos de água
(permanentes e temporários) e salinas da Quinta da Rocha localizados perto das áreas de
intervenção dos projetos (incluindo projetos complementares), por forma a evitar o seu arrastamento
para o curso de água durante episódios extremos de precipitação;
 Nos períodos mais secos e ventosos, aspergir os materiais de granulometria mais fina, passíveis de
dispersão e subsequente deposição nos cursos de água;
 Nas áreas de intervenção do projeto (futuras casas de campo e hotel rural) onde se verifique a
necessidade de recorrer ao corte de vegetação este deverá ser o mais restritivo possível e as áreas
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pedonais, ciclovias, vias de acesso e estacionamentos deverão usar soluções construtivas porosas,
facilitando estas medidas a infiltração das águas em detrimento da impermeabilização do solo;
 Instalar contador no estaleiro, para controlo e monitorização dos consumos de água, facilitando
deste modo a identificação de situações anómalas, nomeadamente desperdício de água e/ou fugas
não identificadas.
 Relativamente ao estudo desenvolvido relativamente ao risco de inundação (Orthodrome,
Lda.,2018) recomenda-se:
- Reparação ou reconstrução dos diques envolventes da totalidade do perímetro da Quinta da
Rocha a uma cota que impeça a inundação em preia mar e condições normais de temporal (2,5 a
3,0 NMM).
- Subir a cota de implantação das casas e respetivos acessos que se encontram em cotas mais
baixas quando da reconstrução, se possível.
- Ligação ao sistema de alerta de tsunami da proteção civil ou a comunicação da ocupação de
empreendimento a proteção civil.
c) Fase de Exploração
 Deverá ocorrer a reparação imediata de avarias ou situações de incomodidade da rede de
abastecimento de água, da rede de irrigação, de forma a minimizar consumos excessivos e perdas
de água.
8.3.4.2 Qualidade da Água
a) Fase de Construção
 Instalar separador de hidrocarbonetos junto do parqueamento das máquinas;
 O armazenamento de combustível (caso tal esteja previsto) terá de ser efetuado em reservatório
estanque com bacia de retenção com volume igual ou ligeiramente superior ao volume do
reservatório e, preferencialmente, coberto;
 Todos e quaisquer resíduos terão de se encontrar afastados de locais preferenciais de escorrência
de águas superficiais e, principalmente, afastados dos cursos de água (temporários e permanentes)
e salinas, próximos das áreas de intervenção;
 O manuseamento/armazenamento de óleos tem de ser efetuado em local impermeabilizado e
coberto. Este local deverá ter vala perimetral que conduza eventuais derrames ou águas
contaminadas para um separador de óleos e gorduras, previamente à libertação para o meio hídrico
ou para a ETAR.
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b) Fase de Exploração
 Recomenda-se a manutenção periódica e monitorização da ETAR compacta que receberão os
efluentes do empreendimento TER (casas de campo e hotel rural), de tal forma que em caso de
acidente ou incidente, as intervenções sejam céleres, minimizando-se assim a contaminação do
meio hídrico recetor;
 Aplicar na prática agrícola, boas práticas agrícolas, de forma a evitar a utilização excessiva de
adubos e pesticidas e a gestão incorreta das grandes quantidades de resíduos orgânicos gerados
nas explorações agrícolas, que poderão ser fontes de contaminação dos solos, dos recursos
hídricos e/ou ar;
 Os resíduos produzidos no empreendimento TER e que serão de natureza bastante diversa, terão
de ser devidamente acondicionados, garantindo-se o seu encaminhamento para destino final
através de empresas certificadas para tal.

8.3.5 Qualidade do Ar
8.3.5.1 Fase de Construção
 Controlar as condições de limpeza dos locais de obra e estaleiro, no sentido de evitar acumulação
de terras e zonas de emissão de poeiras suscetíveis de serem ressuspensas, quer por ação do
vento, quer por ação da movimentação de veículos;
 Proceder ao humedecimento periódico, através de aspersão controlada de água, dos locais onde
poderão ocorrer, durante a realização dos trabalhos, maiores emissões de poeiras (caminhos não
asfaltados, zonas de trabalho, depósito de terras, etc.);
 Manter limpos os acessos aos locais de obra e estaleiro, através de lavagens regulares dos pneus
das máquinas e camiões afetos às obras, sobretudo quando houver que recorrer às estradas,
nomeadamente a EN 125;
 Assegurar que as normas vigentes respeitantes ao recobrimento das cargas dos veículos que
transportam materiais (terras, areias, etc.) estão a ser corretamente executadas, em particular para
os veículos que circulem nas estradas locais (EN 125);
 Adotar medidas de gestão de tráfego visando diminuir as emissões de poeiras, nomeadamente
através definição de percursos de circulação e imposição de limites de velocidade;
 Acondicionar os montes de detritos e depósitos de terras, com o objetivo de evitar o seu arraste pelo
vento;
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 Manter limpos os acessos a estaleiros e locais de obras;
 Manutenção dos equipamentos, máquinas e veículos afetos à obra que produzem emissões
atmosféricas e utilização, sempre que possível, de práticas menos poluentes.
8.3.5.2 Fase de Exploração
 Recomenda-se que se proceda à manutenção dos equipamentos e veículos afetos ao
empreendimento, por forma a assegurar o seu correto funcionamento, e consequentemente a
minimização das emissões de poluentes atmosféricos.

8.3.6 Ambiente Sonoro
Para a fase de construção, apenas existem limites específicos a cumprir se ocorrerem atividades junto a
Escolas ou Hospitais, nos horários de funcionamento desses estabelecimentos, ou junto a Habitações, no
horário 20h-8h de dias úteis e/ou ao fim-de-semana e/ou feriados, e se as atividades tiverem duração
superior a 30 dias (Artigo 14.º e 15.º do Decreto-Lei 9/2007).
Para a fase de exploração, considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, quando
se prevê a ultrapassagem dos critérios legais de exposição máxima (artigo 11.º do RGR) ou do critério de
incomodidade (Artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007).
Dado que não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de Impactes
Significativos, apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer medida de minimização de ruído
específica, ainda que se abordem em seguida alguns aspetos julgados relevantes relativamente às
Medidas de Minimização, no sentido de garantir o efetivo cumprimento dos requisitos legais.

8.3.6.1 Fase de Construção
Na fase de construção deverão ser verificadas as medidas estabelecidas pela APA no documento Medidas
de Minimização Gerais da Fase de Construção, de onde se destacam as seguintes medidas no âmbito do
ambiente sonoro:
 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor
ruído possível.
 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica
nos

termos

da

legislação

aplicável

e

que

se

encontrem

em

bom

estado

de

conservação/manutenção.
 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
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gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído.
 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
 Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruído.
De referir ainda, por corresponder a uma exigência legal:
 Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em
mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do DL 9/2007.
Acrescenta-se ainda que:
 As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas dos recetores
identificados ou de outros edifícios habitacionais, ou com sensibilidade ao ruído.
8.3.6.2 Fase de Exploração
Para a fase de exploração, de acordo com os resultados obtidos, perspetiva-se o cumprimento dos limites
legais nos recetores sensíveis existentes e propostos, e a ocorrência de impactes pouco significativos, pelo
que se apresenta como desnecessária a definição de qualquer medida de minimização de ruído específica
para esta fase.

8.3.7 Resíduos
8.3.7.1 Fase de Exploração
 Recomenda-se que a recolha de RSU’s gerados no empreendimento TER seja efetuada em
contentores específicos para este tipo de resíduos. Estes contentores deverão ficar localizados em
zona predefinida, em locais devidamente identificados e impermeabilizados e cobertos. Os
contentores e os outros equipamentos de armazenamento de resíduos (ecopontos) devem estar
devidamente identificados com uma placa referindo o tipo de resíduo que se destinam. Os resíduos
deverão ser armazenados em condições que evitem a sua dispersão e contaminação da área em
redor (contaminação do solo e / ou água);
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 Reutilizar na atividade agrícola prevista na Quinta da Rocha, de forma planeada e controlada os
resíduos verdes provenientes da manutenção das áreas verdes e agrícolas, como fonte de
fertilizante natural.

8.3.8 Sistemas Ecológicos
8.3.8.1 Fase de Construção
As medidas de minimização mais relevantes foram integradas no projeto e consistiram no seu
desenvolvimento de forma a evitar a afetação das zonas mais importantes para a conservação de habitats
e espécies. Em concreto, foi evitada qualquer afetação de habitats do anexo I da Directiva Habitats, assim
como de espécies classificadas no anexo II, designadamente Linaria algarviana e Thymus camphoratus.
Preconiza-se ainda a manutenção do condicionamento de acesso ao Sapal Leste, como forma de
minimizar a perturbação da fauna.
Neste contexto, não foram identificadas outras medidas passíveis de minimizarem os impactes na fauna,
flora e vegetação, excetuando-se as medias de carácter geral, apresentadas no capítulo 8.2.

8.3.8.2 Fase de Exploração
Em fase de exploração as medidas passíveis de diminuir os impactes na flora e vegetação são de dois
tipos.


Cumprimento das boas práticas agrícolas;



Manutenção das vedações dos sapais Leste e Oeste, minimizando a presença de visitantes
nestes locais particularmente importantes para a conservação da avifauna.

8.3.9

Paisagem

As medidas de controlo dos impactes na Paisagem atrás identificados, mitigadoras dos negativos e, se
possível, potenciadoras dos impactes positivos, deveriam ser desde já enquadradas na fase de Projeto de
Execução. Com efeito, para um resultado mais eficaz, ou seja, menos impactante, a implantação do projeto
deveria obedecer a critérios de natureza paisagística a considerar desde a fase de projeto. Neste sentido,
destacaram-se três fases essenciais para a implementação de medidas: Projeto, Construção e Exploração.
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8.3.9.1

Fase de Projeto

Dentro das medidas a introduzir na fase de projeto destaca-se elaboração de um Projeto Global de
Recuperação/Integração Paisagística que deverá assegurar a Integração Paisagística, assentando na
utilização de espécies autóctones e características da região.

8.3.9.2

Fase de Construção

Dentro das medidas a introduzir na fase de construção, para minimização dos impactes paisagísticos
negativos, destacam-se as seguintes:
 Balizamento claro da área de intervenção de forma a conter quaisquer intervenções negativas em
elementos importantes da paisagem envolvente, nomeadamente, povoamentos florestais;
 Execução de estruturas de proteção física (vedações ou barreiras) acompanhadas da respetiva
identificação para todos os elementos naturais e culturais considerados como relevantes e a
manter;
 Aspersão hídrica periódica, particularmente durante o período estival, na área de estaleiro e nos
acessos à obra, de forma a reduzir a emissão de poeiras e/ou outros materiais, provocada pela
deslocação de maquinaria pesada;
 Recolha e transporte de entulhos para o local de depósito definitivo apropriado, a indicar pelo
Dono da Obra, assegurando que não são efetuados lançamentos de terras e/ou entulhos nas
linhas de água;
 Revolvimento, no final da obra, dos solos das áreas ocupadas por estaleiros, parques de
máquinas, vias e acessos provisórios, de forma a descompactá-los e arejá-los e a reconstituir, na
medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio;
 Preservação das árvores de maior porte e longevidade existentes na propriedade. Se a sua
localização atual não for compatível com o uso futuro deve-se, sempre que possível, recorrer-se
ao transplante das mesmas.
 Acompanhamento da Obra por uma equipa pluridisciplinar que inclua um(a) arquiteto(a)
paisagista.

8.3.9.3

Fase de Exploração

 Verificação in loco da eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística preconizadas
e adotadas, com sua eventual correção/aferição.
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8.3.10 Património Cultural
8.3.10.1 Fase de Construção
Os elementos patrimoniais identificados revelaram a grande importância da Quinta da Rocha no contexto
histórico da região, estabelecendo ainda um padrão de continuidade em relação às consecutivas
ocupações humanas da região do algarve.
Atendendo a este aspeto, merece ainda destaque que o projeto que se pretende desenvolver pretende
assegurar na íntegra a valorização do património cultural e a preservação, conservação e melhoria das
estruturas construídas mantendo a sua atual leitura. Neste sentido, preconiza-se em relação aos elementos
patrimoniais identificados as seguintes medidas específicas:
Quadro 9 – Medidas de minimização propostas para os elementos identificados na fase de construção.
Número
Ficha de Sítio

Designação

Medidas de Minimização

1

Cruzinhas 2

Vedação em relação à obra e preservação da estrutura.

2

Lameira

Vedação em relação à obra e manutenção da estrutura

3

Forte da Rocha

Vedação em relação à obra e preservação da estrutura.

4

Quinta da Rocha 4

5

Quinta da Espargueira

6

Vila Isabel

7

Casa do Garajau

8

Casa do Maçarico

9

Casa do Abelharuco

10

Casa da Horta

11

Casa do Noitibó

12

Vila Júlio Manuel

Manutenção da estrutura (o projeto comtempla a sua preservação,
conservação e melhoria, mantendo a sua leitura original).
Manutenção da estrutura (o projeto comtempla a sua preservação,
conservação e melhoria, mantendo a sua leitura original).
Acompanhamento arqueológico.
Manutenção da estrutura
conservação e melhoria).
Manutenção da estrutura
conservação e melhoria).
Manutenção da estrutura
conservação e melhoria).
Manutenção da estrutura
conservação e melhoria).
Manutenção da estrutura
conservação e melhoria).

(o projeto contempla a sua preservação,
(o projeto contempla a sua preservação,
(o projeto contempla a sua preservação,
(o projeto contempla a sua preservação,
(o projeto contempla a sua preservação,

Acompanhamento arqueológico.

Para além destas medidas de carácter específico, recomenda-se ainda o acompanhamento arqueológico
das obras, devendo ser constituída uma equipa de forma a acompanhar todas as frentes de obras que
possam ocorrer ao mesmo tempo.
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8.3.11 Sócio Economia
8.3.11.1 Fase de Construção
 Assinalar devidamente as frentes de obra, o local do estaleiro e outras instalações afetas à
realização das obras (como parques de viaturas e de materiais, se localizados fora do estaleiro);
 Programar os trabalhos que emitam níveis significativos de ruído para períodos do dia em que há
menos probabilidade da população próxima se encontrar nas suas habitações;
 Por em funcionamento um sistema de receção de reclamações e sugestões relativamente à
execução dos trabalhos;
 Garantir o acesso às propriedades, caso haja necessidade de interromper acessos para execução
de caminhos para as frentes de obra.
8.3.11.2 Fase de Exploração
 Tentar, ao máximo, a contratação de mão de obra local (da freguesia da Mexilhoeira Grande);
 Criar uma rede de fornecimento de produtos e serviços vários que assente em produções e
empresas locais;
 Manter os espaços agrícolas e florestais do empreendimento, tirando partido deles de forma
ambientalmente sustentável e zelando pela sua manutenção em boas condições, cumprindo as
funções a que estão destinados.

8.3.12 Ordenamento do Território e Condicionantes
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). Neste contexto, foi enviado para a Entidade Regional da Reserva Agrícola do
Algarve um pedido de informação prévia relativo às obras de reconstrução e alteração do uso de
construções existentes na Quinta da Rocha (Carta de 24 de Abril, Anexo 02 do Volume III -Anexos).
No que respeita à REN, ainda que o projeto não contemple qualquer afetação destas áreas, foi efetuada
uma comunicação prévia, conforme Carta datada de 30 de Novembro de 2017, que é apresentada em
anexo (“Comunicação Prévia no âmbito da Reserva Ecológica Nacional – REN”) (Anexo 02 do Volume III Anexos).
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9 PLANO DE MONITORIZAÇÃO
9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
No âmbito do Plano de Monitorização consideram-se dois descritores: os recursos hídricos e os sistemas
ecológicos.
No âmbito dos recursos hídricos a contaminação das águas superficiais restringe-se a um eventual
aumento dos sólidos suspensos totais em obra, ou situações de derrame acidental. O aumento de sólidos
suspensos totais nas águas superficiais resulta de múltiplas origens, salientando-se episódios de forte
pluviosidade e do consequente aumento natural da erosão, pelo que não se torna possível separar a
influência das frentes de obra. Os derrames acidentais, ainda que pouco prováveis, serão episódicos, pelo
que dificilmente seriam detetadas por amostragem. Acresce que os derrames acidentais, a ocorrer, seriam
facilmente detetadas pelos responsáveis da obra. Neste contexto, no que respeita aos recursos hídricos, o
Plano de Monitorização foi direcionado par as águas subterrâneas.
No que respeita aos sistemas ecológicos, direcionou-se o Plano para dois aspetos relevantes que estão
indicados como não impactantes, relativamente aos quais interessa garantir a não afetação dos valores
biológicos, face à recuperação dos sistemas agrícolas:


A população de Linaria algarviana;



As populações de aves associadas a meios abertos.

9.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
9.2.1

Parâmetros a monitorizar

Para a água de saída da ETAR, porque será parcialmente utilizada para rega, caso seja implementada a
Solução A, propõe-se a monitorização dos parâmetros constantes do Anexo XVI (Qualidade das águas
destinadas à rega) do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, designadamente:


Alumínio (Al);



Arsénio (As);



Bário (Ba);



Berílio (Be);



Boro (B);



Cádmio (Cd);



Chumbo (Pb);



Cloretos (Cl);
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Cobalto (Co);



Cobre (Cu);



Crómio total (Cr);



Estanho (Sn);



Ferro (Fe);



Flúor (F);



Lítio (Li);



Manganés (Mn);



Molibdénio (Mo);



Níquel (Ni);



Nitratos (NO3);



Salinidade;



SAR;



Selénio (Se);



Sólidos suspensos totais (SST);



Sulfatos (SO4);



Zinco (Zn);



Ph;



Escala de Sorensen;



Coliformes fecais;



Ovos de parasitas intestinais.

Prevendo-se a descarga de 80% do efluente em meio hídrico, deverão ainda se analisados os seguintes
parâmetros, de acordo com o Anexo XVIII (Valores limite de emissão (VLE) na descarga de águas
residuais):


CBO5;



CQO;



Alumínio;



Cloro residual disponível;



Fenóis;



Óleos e gorduras;



Sulfuretos



Sulfitos



Sulfatos
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Fósforo total;



Azoto amoniacal;



Azoto total;



Nitratos;



Aldeidos;



Arsénio total;



Cádmio total;



Crómio total;



Crómio hexavalente;



Cobre total;



Níquel total;



Mercúrio total;



Cianetos totais;



Sulfuretos;



Óleos minerais;



Detergentes (sulfato de lauril e sódio).

9.2.2

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos a utilizar

No que respeita à água de saída da ETAR, os métodos analíticos a utilizar constam do Anexo XVII
(Métodos analíticos de referência e frequência mínima de amostragem das águas destinadas à rega) e no
Anexo XXII (Métodos analíticos de referência para descarga de águas residuais), do diploma supracitado.

9.2.3

Frequência de amostragem

No que respeita à água de saída da ETAR, deve ser cumprida a frequência constante do Anexo XVII
(Métodos analíticos de referência e frequência mínima de amostragem das águas destinadas à rega) do
diploma supracitado, no que respeita à água utilizada para fins sanitários.
No que respeita à água descarregada no ponto terminal do canal de rega, a amostragem deve ser
quinzenal.
A efetuar durante a fase de funcionamento do projeto.

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I, PARTE 2)
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Outubro 2018

96

9.2.4

Locais de amostragem

À saída da ETAR.

9.2.5

Tratamento de dados e discussão de resultados

Caso os valores obtidos nos diferentes parâmetros não estejam de acordo com os valores máximos
recomendados ou com os valores máximos admissíveis, a água não deve ser usada para rega

9.2.6

Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados

Se valores obtidos não cumprirem os limiares, a água deve ser canalizada para a ETAR municipal, como
acontece com as águas provenientes de fossas sépticas do concelho.
Deverão ser verificadas as condições de tratamento das águas residuais e deverão ser introduzidas as
correções e melhoramentos necessários para corrigir a situação.

9.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS
9.3.1

Parâmetros a monitorizar

Densidade de aves nas áreas de prado a converter em campos agrícolas.
Densidade de Linaria algarviana em áreas adjacentes aos campos agrícolas.

9.3.2

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos a utilizar

Para calcular a densidade de aves: aplicação de Índices Quilométricos de Abundância.
Para calcular a densidade de Linaria algarviana: Realização de quadrados amostrais, a distâncias
variáveis. Deverão ser usados quadrados amostrais a pelo menos três distâncias diferentes. A distância e o
tamanho dos quadrados amostrais deverá ser definida no local e deverão ser mantidos durante todo o
período de amostragem. Deverão ser escolhidos locais onde exista Linaria algarviana, de acordo com a
cartografia apresentada no capítulo da Situação de Referência.
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9.3.3

Frequência de amostragem

Avifauna; uma vez no final do verão, para avaliar os efeitos dos aportes de água em campos agrícolas e da
produção de sementes e frutos. Uma vez no Inverno.
Linaria algarviana: Anualmente, na Primavera.
A efetuar uma vez antes da recuperação das áreas agrícola e até 3 anos após a sua recuperação.

9.3.4

Locais de amostragem

Avifauna: áreas onde as práticas agrícolas serão recuperadas.
Linaria algarviana: áreas adjacentes aos campos agrícolas onde ocorre esta espécie.

9.3.5

Tratamento de dados e discussão de resultados

Avifauna: cálculo de densidade e comparação com os valores anteriores e posteriores à recuperação da
atividade agrícola.
Linaria algarviana: cálculo de densidade em cada quadrado amostral; estudo da relação entre a densidade
e a distância aos campos agrícolas, comparação de densidades antes e depois da recuperação da
atividade agrícola.

9.3.6

Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados

Avifauna: caso não se verifique um aumento da densidade, devem ser introduzidas as práticas descritas na
bibliografia que, comprovadamente aumentam a densidade de aves, em mosaicos agrícolas e florestais
(estabelecimento de sebes arbóreas, pontos de água, etc.).
Linaria algarviana: caso se verifique que o aporte de nutrientes oriundos dos campos agrícolas diminui a
densidade, deve afastar-se o limite dos campos agrícolas.
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9.4 PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO
Os relatórios de monitorização deverão ter periodicidade anual, integrando as componentes de recursos
hídricos e de sistemas ecológicos.
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10 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento suscetíveis de
comprometer a avaliação do projeto. Neste âmbito, salienta-se que o presente EIA tem um extenso número
de antecedentes, e de processos administrativos, no âmbito dos quais foram elaborados estudos próprios,
e recolhida informação técnica em várias componentes ambientais e socioeconómicas. Este conjunto de
estudos e trabalhos que precederam o EIA forneceram um vasto leque de informações detalhadas e
evitaram a existência de lacunas de informação relevantes.
No entanto, destacam-se aqui dois aspetos nas avaliações das componentes de património e recursos
hídricos:


Durante a fase de prospeção arqueológica do projeto em estudo, verificou-se que o espaço rural
em análise é povoado por arbustos dispersos ou em associação a algumas árvores. No estrato
arbóreo observam-se pequenas árvores dispersas por toda a área. As espécies dispersas
observadas foram: amendoeira (Prunus dulcis), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), a
alfarrobeira (Ceratonia siliqua) e o pinheiro (Pinus sp.). Alguns destes elementos encontram-se
inseridos na área urbanizada.
O projeto comporta uma limitação específica: trata-se da reabilitação de 18 núcleos construídos.
Neste sentido, a prospeção focou-se nessas áreas, não se tendo verificado dificuldades
relevantes. Para além disso, foram ainda percorridos os percursos de todas as infraestruturas que
vão servir essas habitações. Foram ainda prospetadas áreas agrícolas ao redor das habitações ou
áreas que já estavam assinaladas em anteriores estudos.
A única lacuna de informação importante decorre da possibilidade de existirem elementos
enterrados e que não tenham sido detetados. Neste contexto, propôs-se que os trabalhos de
impliquem escavação sejam acompanhados por um arqueólogo;



No que se refere à componente de recursos hídricos, os dados obtidos são detalhados. No
entanto, não existe modo de garantir o rigor absoluto da previsão de impactes. Por este motivo,
ponderando a importância deste descritor foi apresentado um programa de monitorização próprio,
porque os recursos hídricos são sempre um aspeto crítico em ecossistemas mediterrânicos.
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11 CONCLUSÕES
A principal conclusão deste estudo é a viabilidade económica e ambiental do projeto. Em larga medida
devido à sua tipologia, que consiste na utilização do edificado pré-existente na Quinta da Rocha e uma
proposta de ocupação do território muito pouco densa, a que acresce o desenvolvimento do projeto de
forma a minimizar eventuais a afetação do ambiente, o projeto apresenta impactes ambientais negativos
mas muito moderados e impactes económicos relevantes, embora de pequena escala.
De facto, o desenvolvimento do projeto teve em consideração o facto de ele se desenvolver em Rede
Natura 2000, uma rede europeia destinada à conservação da biodiversidade e, por este motivo, foi evitada
qualquer afetação das áreas onde ocorre valores biológicos protegidos, quer sejam habitats, quer sejam
espécies botânicas. O planeamento de infraestruturas seguiu também esta regra, tendo sido projetadas as
redes elétricas e os esgotos, na hipótese de sempre construídos, de forma a minimizar a afetação do
terreno, aproveitando as vias de acesso já existentes.
Ainda que se desenvolva em Rede Natura 2000, o projeto apresenta soluções muito semelhantes, porque,
devido ao facto de consistir na recuperação de edifícios já existentes, não existe localização alternativa à
sua localização atual. Por outro lado, a opção de instalar as infraestruturas ao longo dos caminhos já
existentes parece também uma opção que minimiza os impactes associados, pelo que não faria sentido
avaliar alternativas, neste aspeto. Neste contexto, as duas soluções analisadas dizem respeito à rede de
drenagem de águas residuais, tendo-se considerado: Solução A – manter o mais possível a solução
existente; Solução B – prever a ligação à infraestrutura pública.
A Solução A passa por reconstruir as fossas estanques em cada uma das casas e usar apenas uma ETAR
capaz de tratar todas as águas residuais.
Naturalmente, os impactes associados a soluções tão semelhantes são, também eles, muito semelhantes.
No entanto, concluiu-se que a Solução A terá menos infraestruturação (poços de bombagem, valas, ..) do
que a Solução B.
Em síntese, ressalta-se a importância socioeconómica que, para além de estruturar e qualificar a área
destinada ao desenvolvimento daquele empreendimento, destaca-se a sua boa acessibilidade às principais
vias regionais e nacionais, evidenciando-se ainda o contributo para a diversificação da oferta turística na
Região e a qualificação das atividades económicas que cria e o consequente acréscimo de postos de
trabalho que proporciona.
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