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Assunto: FW: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL do Empreendimento TER da Quinta da Rocha ‐
V/Processo 21.01.00002.2017
De: "Maria Rodrigues" <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Data: 13/07/2018 13:20
Para: <geral@ccdr‐alg.pt>
CC: <s.morais@outraspaisagens.com>, <cdam@net.sapo.pt>, "'Francisco Vieira de Campos'"
<decampos@menosemais.com>, <np@dunascap.com>, "'Marta Lazana'"
<Marta.Lazana@turismodeportugal.pt>

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Com os nossos melhores cumprimentos
No âmbito do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) melhor iden ﬁcado supra, recordamos que o Turismo de
Portugal, I.P emi u parecer favorável à Proposta de Deﬁnição de Âmbito (PDA) do EIA (Informação de Serviço Nº
INT/2018/436/DVO/DEOT), condicionado à rec ﬁcação/complemento da proposta nos termos expostos nas
alíneas 1. a), 1. b), 2. a) a 2.g) da parte II da sobredita informação que ora se anexa.
Com vista a clariﬁcar o concreto alcance do ver do no ponto 1. a) da referida informação, solicitámos o
esclarecimento pelo Turismo de Portugal no sen do de perceber se o:
“ver do no ponto II, 1, a)) considera que o projecto de turismo em espaço rural (TER) em apreço tem
obrigatoriamente de corresponder a 1 único empreendimento turís co (com a classiﬁcação de hotel rural
cons tuído por 12 unidades de alojamento da pologia “quarto” e 9 unidades de alojamento da pologia
moradia) ou o promotor pode desenvolver o seu programa de exploração turís ca consubstanciado em 10
empreendimentos turís cos (1 hotel rural e 9 casas de campo), o que aliás já decorre das peças escritas e
desenhadas no PIP e na PDA do EIA.” – Cfr‐ E‐mail de 29 de Junho (infra).
Perante a questão apresentada, o Turismo de Portugal fez a gen leza de esclarecer que:
“pretendeu apenas indicar o enquadramento ao nível de pologia turís ca que melhor poderia
corresponder à ﬁlosoﬁa subjacente de exploração turís ca integrada das diversas valências da Quinta da
Rocha e contribuir para a viabilidade económica dos empreendimentos”, bem como, “atendendo a que o
enquadramento ao nível de pologia turís ca do projeto objeto de EIA, efetuado por estes serviços, não
tem caráter obrigatório, informa‐se que se aceita a intenção manifestada de se cons tuírem 10
empreendimentos turís cos que, na exclusiva parte referente ao hotel rural, posteriormente obteve
apreciação favorável de PIP por estes serviços (inf. Serviço n.º 2018.I.1042 [DVO/DEEO/PS], de 30 de
janeiro, atendendo a que a informação destes serviços de 2017, invocada no vosso email, era de teor
desfavorável).”
Salvo melhor opinião em contrário, resulta que as pologias indicadas pela Water View, S.A. na PDA e no Pedido
de Informação Prévia (PIP) entretanto instruído na Câmara Municipal de Por mão, nomeadamente, 1 hotel rural e
9 casas de campo, correspondentes a 10 empreendimentos turís cos, têm enquadramento legal aceite pelo
Turismo de Portugal, o qual, no que concerne ao hotel rural já teve oportunidade de dar parecer favorável em
sede de consulta prévia ao PIP, não o fazendo em relação às casas de campo, por entender estar fora da sua
competência.
Em face do exposto, e novamente com o devido respeito por opinião diversa, consideramos sanada a condição
aludida pelo Turismo de Portugal no ponto 1. a) da referida informação Nº INT/2018/436/DVO/DEOT, sendo que o
EIA a entregar nos V/Serviços fará expressa referência a este esclarecimento adicional, por forma a dar
cumprimento à aludida condicionante ao parecer favorável daquela en dade.
Servimo‐nos assim do presente para informar V. Exas., na qualidade de Autoridade de AIA, os recentes
desenvolvimentos do EIA, tomando a liberdade de copiar o Turismo de Portugal, bem como a equipa técnica que
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se encontra a elaborar o estudo.
Gratos pela atenção dispensada.
Maria João Rodrigues

De: Marta Lazana <Marta.Lazana@turismodeportugal.pt>
Enviada: 5 de julho de 2018 15:29
Para: Maria Rodrigues <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Cc: Fernanda Praça <fernanda.praca@turismodeportugal.pt>; hervesantos@gmail.com
Assunto: RE: Processo nº 14.01.13/591 (Water View, S.A) ‐ ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL do Empreendimento
TER da Quinta da Rocha
Ref.ª: SAI/2018/8621
Exma. Sra. Dra. Maria João Rodrigues
Em resposta ao vosso email e conforme foi transmi do na reunião havida neste Ins tuto no passado dia 22 de
junho, cumpre esclarecer que o Turismo de Portugal, IP, na alínea a) do ponto 1 da Parte II da informação de
serviço n.º INT/2018/436 [DVO/DEOT/ML], de 18 de janeiro, face à incongruência existente entre diversos
elementos do processo da Proposta de Deﬁnição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental que se referiam a
um ou a 10 empreendimentos TER, pretendeu apenas indicar o enquadramento ao nível de pologia turís ca que
melhor poderia corresponder à ﬁlosoﬁa subjacente de exploração turís ca integrada das diversas valências da
Quinta da Rocha e contribuir para a viabilidade económica dos empreendimentos.
Pelo exposto, atendendo a que o enquadramento ao nível de pologia turís ca do projeto objeto de EIA, efetuado
por estes serviços, não tem caráter obrigatório, informa‐se que se aceita a intenção manifestada de se
cons tuírem 10 empreendimentos turís cos que, na exclusiva parte referente ao hotel rural, posteriormente
obteve apreciação favorável de PIP por estes serviços (inf. Serviço n.º 2018.I.1042 [DVO/DEEO/PS], de 30 de
janeiro, atendendo a que a informação destes serviços de 2017, invocada no vosso email, era de teor
desfavorável).
Salienta‐se a necessidade de se prosseguir autonomamente com o pedido de licenciamento de cada um dos 10
empreendimentos turís cos, conforme referido, por estes serviços, no parecer do PIP, sem prejuízo da realização
de um único EIA conforme é entendimento da Autoridade de AIA.
Os melhores cumprimentos
Marta Lazana
Arquiteta
Departamento de Ordenamento Turístico
Direção de Valorização da Oferta
Tel.: + 351 211 140 223 • marta.lazana@turismodeportugal.pt

turismodeportugal.pt
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De: Maria Rodrigues [mailto:mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt]
Enviada: 29 de junho de 2018 16:32
Para: Marta Lazana <Marta.Lazana@turismodeportugal.pt>
Cc: Fernanda Praça <fernanda.praca@turismodeportugal.pt>; hervesantos@gmail.com
Assunto: RE: Processo nº 14.01.13/591 (Water View, S.A) ‐ ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL do Empreendimento
TER da Quinta da Rocha
Exma. Sra. Arquitecta
Com os meus melhores cumprimentos.
Considerando a posição assumida pelo Turismo de Portugal no parecer emi do no âmbito da consulta prévia à
instrução do PIP na Câmara Municipal de Por mão (V/Informação de Serviço n.º 2017.I.13734/[DVO/DEEO/PS]),
servimo‐nos do presente para solicitar a V/gen leza no sen do de esclarecer se o parecer proferido no âmbito da
PDA apresentada pela Water View, S.A. (V/Refª SAI/2018/863/DVO/DEOT/FV, concretamente o ver do no ponto II,
1, a)) considera que o projecto de turismo em espaço rural (TER) em apreço tem obrigatoriamente de
corresponder a 1 único empreendimento turís co (com a classiﬁcação de hotel rural cons tuído por 12 unidades
de alojamento da pologia “quarto” e 9 unidades de alojamento da pologia moradia) ou o promotor pode
desenvolver o seu programa de exploração turís ca consubstanciado em 10 empreendimentos turís cos (1 hotel
rural e 9 casas de campo), o que aliás já decorre das peças escritas e desenhadas no PIP e na PDA do EIA.
Grata pela atenção dispensada.
Cordialmente
Maria João Rodrigues
De: Marta Lazana <Marta.Lazana@turismodeportugal.pt>
Enviada: 20 de junho de 2018 14:48
Para: mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt
Cc: Fernanda Praça <fernanda.praca@turismodeportugal.pt>; hervesantos@gmail.com
Assunto: FW: Processo nº 14.01.13/591 (Water View, S.A) ‐ ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL do Empreendimento
TER da Quinta da Rocha
Importância: Alta
Boa tarde Dra. Maria João Rodrigues
Em resposta ao vosso pedido venho conﬁrmar a possibilidade de agendamento de uma reunião às 10h do dia 22
de Junho, nas instalações deste Ins tuto.
Aguardo a vossa conﬁrmação da hora proposta.
Os meus cumprimentos
Marta Lazana
Arquiteta
Departamento de Ordenamento Turístico
Direção de Valorização da Oferta
Tel.: + 351 211 140 223 • marta.lazana@turismodeportugal.pt

turismodeportugal.pt
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De: Maria Rodrigues [mailto:mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt]
Enviada: 14 de junho de 2018 16:35
Para: Direcção Qualiﬁcação Oferta <dir.qualiﬁcacaooferta@turismodeportugal.pt>
Cc: 'Herve Santos' <hervesantos@gmail.com>
Assunto: Processo nº 14.01.13/591 (Water View, S.A) ‐ ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL do Empreendimento TER
da Quinta da Rocha
Importância: Alta
Exma. Sra. Directora
Arquitecta Maria Fernanda Vara
Com os nossos melhores cumprimentos
No âmbito do processo com a V/refª interna 14.01.13/591, sobre o qual foi emi da a V/Informação Interna nº
INT/2018/436/DVO/DEOT, sirvo‐me do presente para solicitar a melhor atenção de V. Exa. para o agendamento de
reunião com vista à solicitação de esclarecimento quanto a parte do conteúdo do V/parecer, o qual se revela
essencial ao prosseguimento dos trabalhos do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que se encontram em curso.
Para o efeito, no exclusivo intuito de facilitar a coordenação de agendas, desde já antecipamos as seguintes datas:
19, 20 e 22 de Junho.
Sem prejuízo do exposto, apresentamos a nossa total disponibilidade para uma data/hora da melhor conveniência
de V. Exa.
Antecipamos os nossos agradecimentos.
Cordialmente,
Maria João Rodrigues

Anexos:

Inf. TP.pdf

3,9 MB
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DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO DA OFERTA

Documento:
Assunto:
Concelho:
Promotor:

Informação de Serviço n.º 2017.I.13734/[DVO/DEEO/PS]
Pedido de Informação Prévia – Hotel Rural de 5*
Portimão
Water View, S.A.

03-01-2018

1. Dados Gerais
Processo n.º
SI-RJET

31.6/10963
5625

Registo de Entrada [Data]
RNET (empr. existente)

Pedido remetido por:
Câmara Municipal de Portimão
Portal SIRJUE n.º
Endereço
Cód. Postal
Concelho

2017.ENT.28513 [13-12-2017]
-

Promotor (Water View, SA)

Quinta da Rocha
Portimão

Localidade
Distrito
Freguesia

X

Quinta da Rocha
Faro
Mexilhoeira Grande

2. Assunto/Pretensão
Sim
X

Instalação de empreendimento novo
Alterações ou Ampliação de empreendimento não classificado
Alterações ou Ampliação de empreendimento existente classificado
Edifício
Edifício
Edifício
Edifício

Não
X
X

Novo / Construído de raiz
Reconstruído
Reabilitado
Ampliado

X
X
X
X

Inserido em Conjunto Turístico
Turismo de Natureza
Projeto inovador e valorizante da oferta turística

X
X
X

Ocupa a totalidade de um edifício (artigo 8.º da Portaria nº 937/2008, de 20 de Agosto)
Integra uma entidade arquitetónica única e respeita as características dominantes da região
onde está implantado (artigo 8.º da Portaria nº 937/2008)

X
X

Classificação atual
Classificação pretendida
Hotel Rural de 5*
Nome pretendido
Cumpre o disposto no artigo 41.º DL 39/2008, na redação em vigor

-

-

3. Edifício/Imóvel

(artigo 39.º do Decreto-Lei nº 39/2008, na redaçõa em vigor)

Classificado ou em vias de classificação
Situado em conjuntos ou sítios
classificados ou em vias de classificação
Situado dentro de zonas de proteção de
monumentos, conjuntos ou sítios
classificados ou em vias de classificação

Monumento Nacional
-

Interesse Público
-

Interesse Municipal
-

-

-

-

-

-

-

Valor

Histórico
-

Arquitetónico
-

Cultural
-

Artístico
-

Observações:

Vestígios arqueológicos existentes ou que
venham a ser descobertos durante a instalação

Sim
-

Não
-

1/4

4. Empreendimentos Turísticos do Concelho de Portimão
(Fonte: Sistema Geográfico de Georreferenciação do TP, I.P.)

N.º
empreendimentos
turísticos
6
42
47

Categorias
Informação prévia com parecer favorável
Parecer favorável em projeto
Empreendimentos Turísticos classificados

N.º de camas

N.º unidades de
alojamento

728
9416
12174

234
3785
4999

5. Instrumentos de Gestão Territorial em vigor para o local
Alvará de Loteamento
Plano Diretor Municipal / PDM Portimão (RCM nº 53/1995, DR nº 132, 1ª série, de 07/06/1995,
na redação em vigor)
Plano de Urbanização / PU
Plano de Pormenor / PP
Plano Especial de Ordenamento do Território / PEOT
Reserva Ecológica Nacional / REN
Reserva Agrícola Nacional / RAN
Rede Natura 2000

X

Observações:

6. Antecedentes mais relevantes
Doc. n.º
a)

-

Despacho/
/Data
-

Assunto
-

Tipologia/
/Categoria
-

Capacidade

Obs./Dispensas

-

-

7. Descrição do empreendimento
Pisos

0

Circ. Vert.
Exterior
Observações:

Áreas Comuns

Áreas de Serviço
Hotel Rural
Entrada, átrio, instalações sanitárias comuns e
destinadas a UMC, receção, zona de estar, bar,
Arrumos, lavandaria, despensa, cozinha, copa,
sala de refeições e 12 unidades de alojamento
instalações sanitárias/vestiários do pessoal
(10 quartos duplos, três dos quais destinados a
UMC + 2 suites)
Acesssos viários e pedonais, área agricola, áreas verdes, estacionamento (12 lugares)

Parâmetros
Área da Parcela/Terreno
Área de Implantação
Área de Construção

Dados do Projeto
1.990.000,00 m2
1.188,50 m2
1.188,50 m2

8. Análise / Aspeto Funcional
8.1 Condições de Instalação
a) Mínimo de 10 Unidades de alojamento (artigo 12.º/1 do DL39/2008, na redação em vigor)
b) Ocupa a totalidade ou uma parte independente, constituída por pisos completos, de um ou
mais edifícios, que constituam, entre eles, um conjunto de espaços contíguos, ou que exista,
entre eles, uma área de utilização comum (artigo 12.º/2 do DL39/2008, na redação em vigor)

Sim
X

Não

X

Artigo 6º do DL 39/2008, na redação em vigor
(Condições de Acessibilidade – Decreto-Lei N.º 163/2006, de 8 de Agosto):
a) Unidade adaptada a utentes com mobilidade condicionada (UMC)

X

b) Instalações sanitárias comuns

X

c) Lugares de estacionamento

X

Observações:
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8.2 Outros requisitos
Sim
X

Estabelecimento(s) de Restauração e/ou Bebidas1
Piscina(s)2
Ginásio(s)2

Não
X
X

1
2

A estrutura funcional deverá cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro
A estrutura funcional deverá cumprir o disposto na Portaria n.º 358/2009, de 6 de Abril

8.3 Capacidade Máxima
Unidades de Alojamento (UA)
Quartos

Apartamentos

Suites

(em menor número que os Quartos e/ou Suites)

Individuais

Duplos

Triplos

Individuais

Duplas

Triplas

---

10

---

---

2

---

Total de unidades de alojamento: 12

Estúdio

T1

T2

T3

Outros

---

---

---

---

---

Total camas fixas/utentes: 24

8.4 Requisitos obrigatórios – ANEXO I

(Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 309/2015, de 25 de setembro e pela Declaração de
Retificação n.º 49/2015, de 2 de Novembro)
N.º
Acessos

1

Entrada de serviço distinta da entrada para os utentes

2
4

Acesso privativo às UA
Elevador quando o edifício tenha mais de 2 pisos, incluindo o rés-do-chão
Local identificado de receção, destinado ao check-in, check-out e informações aos utentes,
que pode estar inserido em qualquer área de uso comum
Área ou áreas de uso comum onde possam ser prestados os serviços de refeições,
pequenos-almoços ou bar
Instalações sanitárias
Área de estar equipada (mesas e sofás ou cadeiras)

5
Zonas
Comuns

6
7
8

Zonas de
Serviço

12

Acesso vertical de serviço aos pisos de alojamento independente do acesso dos clientes

13
14

Cozinha, ou copa se apenas forem servidos pequenos-almoços
Zona de armazenagem
Área destinada ao pessoal, composta pelo menos por instalações sanitárias e zona de
vestiário
100% das unidades de alojamento com instalações sanitárias privativas constituídas no
mínimo por sanita, lavatório e duche ou banheira
Área mínima dos quartos individuais (17,5 m2)
Área mínima dos quartos duplos (22,5 m2)
Área mínima dos quartos triplos (27,5 m2)
Suites constituídas por quarto e zona de estar equipada separável com a área mínima de
10m2 (27,5 m2 para individuais, 32,5 m2 para duplas e 37,5 m2 para triplas)
(OBRIGATÓRIAS 2 suites)
Área mínima de apartamento com um quarto individual (35 m2)
Área mínima de apartamento em estúdio (27 m2)
Área mínima de apartamento com um quarto duplo (38 m2)
Área mínima de cada quarto suplementar (17,5 m2)
Garagem ou parque de estacionamento com capacidade para um número de veículos
correspondente a 20% das UA do empreendimento, situado no empreendimento ou na sua
proximidade
Valor verificado: 12 lugares

15
UA’s

Áreas dos
quartos

Requisito

19
24
25
26
27

Áreas dos
apartam.

28
29
30
31

Estaciona.

32

SIM

NÃO
X
(*)

X
NA
X
X
X
X
NA
X
X
X
X
NA
X
NA
X
NA
NA
NA
NA
X

Observações:
(*) Não dispõe de entrada de serviço separada da entrada para os utentes. No presente caso verifica-se que a

entrada de serviço encontra-se colocada no átrio de acesso às casas de banho dos hóspedes. A entrada de serviço
deverá comunicar diretamente com as áreas de serviço do estabelecimento hoteleiro.
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9. Análise
9.1.

O estudo apresentado propõe a instalação de um estabelecimento hoteleiro com a classificação de HotelRural de 5*, com 12 unidades de alojamento (10 quartos duplos, três dos quais destinados a utentes
com mobilidade condicionada, e 2 suites), resultando num total de 24 camas fixas/utentes.

9.2.

Analisado o presente estudo, verifica-se que a entrada de serviço não se encontra corretamente
implementada, contrariando o disposto no requisito nº 1 da Portaria nº 327/2008, de 28 de abril. No
presente caso verifica-se que a entrada de serviço encontra-se colocada no átrio de acesso às casas de
banho dos hóspedes. A entrada de serviço deverá comunicar diretamente com as áreas de serviço do
estabelecimento hoteleiro.

9.3.

9.4.

Para além do Hotel Rural, verifica-se que na mesma propriedade irão ser instaladas 9 Casas de Campo,
espalhadas pelo terreno de tipologias T1 a T6 que não se encontram incluídas na presente apreciação e
cuja classificação compete à Câmara Municipal. Assim sendo, relativamente a estes empreendimentos de
turismo no espaço rural, constata-se não ser da competência do Turismo Portugal, I.P. a sua apreciação,
conforme o disposto na alínea c) do nº 2 do Artigo 21º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março, na
redação dada pelo Decreto-lei nº 80/2017, de 30 de junho.
Informar o requerente que dado que se trata da instalação de um Hotel Rural e Casas de Campo, ou seja,
de vários empreendimentos turísticos, o processo de instalação deverá ser autónomo, porquando, nos
termos do disposto no nº 4 do Artigo 30º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março, alterado pelo
Decreto-lei nº 80/2017, de 30 de junho, a autorização de utilização para fins turísticos é única para cada
empreendimento turístico.

10. Proposta
10.1.

Previsão de parecer desfavorável, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 26.º, ao pedido de
informação prévia para a instalação de um empreendimento turístico com a classificação pretendida de
Hotel Rural de 5*, no local em referência, atendendo ao exposto no ponto 9.2. da presente informação.

10.2.

Relativamente às Casas de Campo o requerente deverá ser informado relativamente ao exposto nos
pontos 9.3. e 9.4. desta informação.

10.3.

Este parecer é atribuído no âmbito da estrita competência do Turismo de Portugal, I.P., sem prejuízo do
cumprimento dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis e dos pareceres que outras entidades, no
uso das suas próprias competências, possam vir a produzir sobre a matéria.

À Consideração superior

X
Pedro Santos
Técnico Superior (Arq.)
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DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO DA OFERTA

Documento:
Assunto:
Concelho:
Promotor:

Informação de Serviço n.º 2018.I.1042/[DVO/DEEO/PS]
Pedido de Informação Prévia – Hotel Rural de 5*
Portimão
Water View, S.A.

30-01-2018

1. Dados Gerais
Processo n.º
SI-RJET

31.6/10963
5679

Registo de Entrada [Data]
RNET (empr. existente)

Pedido remetido por:
Câmara Municipal de Portimão
Portal SIRJUE n.º
Endereço
Cód. Postal
Concelho

2018.ENT.1137 [15-01-2018]
-

Promotor (Water View, SA)

Quinta da Rocha
Portimão

Localidade
Distrito
Freguesia

X

Quinta da Rocha
Faro
Mexilhoeira Grande

2. Assunto/Pretensão
Sim
X

Instalação de empreendimento novo
Alterações ou Ampliação de empreendimento não classificado
Alterações ou Ampliação de empreendimento existente classificado
Edifício
Edifício
Edifício
Edifício

Não
X
X

Novo / Construído de raiz
Reconstruído
Reabilitado
Ampliado

X
X
X
X

Inserido em Conjunto Turístico
Turismo de Natureza
Projeto inovador e valorizante da oferta turística

X
X
X

Ocupa a totalidade de um edifício (artigo 8.º da Portaria nº 937/2008, de 20 de Agosto)
Integra uma entidade arquitetónica única e respeita as características dominantes da região
onde está implantado (artigo 8.º da Portaria nº 937/2008)

X
X

Classificação atual
Classificação pretendida
Hotel Rural de 5*
Nome pretendido
Cumpre o disposto no artigo 41.º DL 39/2008, na redação em vigor

-

-

3. Edifício/Imóvel

(artigo 39.º do Decreto-Lei nº 39/2008, na redaçõa em vigor)

Classificado ou em vias de classificação
Situado em conjuntos ou sítios
classificados ou em vias de classificação
Situado dentro de zonas de proteção de
monumentos, conjuntos ou sítios
classificados ou em vias de classificação

Monumento Nacional
-

Interesse Público
-

Interesse Municipal
-

-

-

-

-

-

-

Valor

Histórico
-

Arquitetónico
-

Cultural
-

Artístico
-

Observações:

Vestígios arqueológicos existentes ou que
venham a ser descobertos durante a instalação

Sim
-

Não
-
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4. Empreendimentos Turísticos do Concelho de Portimão
(Fonte: Sistema Geográfico de Georreferenciação do TP, I.P.)

Categorias
Informação prévia com parecer favorável
Parecer favorável em projeto
Empreendimentos Turísticos classificados

N.º
empreendimentos
turísticos
6
42
47

N.º de camas

N.º unidades de
alojamento

728
9416
12174

234
3785
4999

5. Instrumentos de Gestão Territorial em vigor para o local
Alvará de Loteamento
Plano Diretor Municipal / PDM Portimão (RCM nº 53/1995, DR nº 132, 1ª série, de 07/06/1995,
na redação em vigor)
Plano de Urbanização / PU
Plano de Pormenor / PP
Plano Especial de Ordenamento do Território / PEOT
Reserva Ecológica Nacional / REN
Reserva Agrícola Nacional / RAN
Rede Natura 2000

X

Observações:

6. Antecedentes mais relevantes
Doc. n.º
a)

Informação nº
2017.I.13734

Despacho/
/Data
05-01-2018

Assunto
Pedido de
Informação
Prévia

Tipologia/
/Categoria
Hotel Rural
de 5*

Capacidade

Obs./Dispensas

12 UA (24
camas
fixas/utentes

Parecer desfavorável por
incumprimento do requisito
nº 1 da Portaria nº 327/2008,
de 28 de Abril

7. Descrição do empreendimento
Pisos

0

Circ. Vert.
Exterior
Observações:

Áreas Comuns

Áreas de Serviço
Hotel Rural
Entrada, átrio, instalações sanitárias comuns e
destinadas a UMC, receção, zona de estar, bar,
Arrumos, lavandaria, despensa, cozinha, copa,
sala de refeições e 12 unidades de alojamento
instalações sanitárias/vestiários do pessoal
(10 quartos duplos, três dos quais destinados a
UMC + 2 suites)
Acesssos viários e pedonais, área agricola, áreas verdes, estacionamento (12 lugares)

Parâmetros
Área da Parcela/Terreno
Área de Implantação
Área de Construção

Dados do Projeto
1.990.000,00 m2
1.188,50 m2
1.188,50 m2

8. Análise / Aspeto Funcional
8.1 Condições de Instalação
a) Mínimo de 10 Unidades de alojamento (artigo 12.º/1 do DL39/2008, na redação em vigor)
b) Ocupa a totalidade ou uma parte independente, constituída por pisos completos, de um ou
mais edifícios, que constituam, entre eles, um conjunto de espaços contíguos, ou que exista,
entre eles, uma área de utilização comum (artigo 12.º/2 do DL39/2008, na redação em vigor)

Sim
X

Não

X

Artigo 6º do DL 39/2008, na redação em vigor
(Condições de Acessibilidade – Decreto-Lei N.º 163/2006, de 8 de Agosto):
a) Unidade adaptada a utentes com mobilidade condicionada (UMC)

X

b) Instalações sanitárias comuns

X

c) Lugares de estacionamento

X

Observações:
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8.2 Outros requisitos
Sim
X

Estabelecimento(s) de Restauração e/ou Bebidas1
Piscina(s)2
Ginásio(s)2

Não
X
X

1
2

A estrutura funcional deverá cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro
A estrutura funcional deverá cumprir o disposto na Portaria n.º 358/2009, de 6 de Abril

8.3 Capacidade Máxima
Unidades de Alojamento (UA)
Quartos

Apartamentos

Suites

(em menor número que os Quartos e/ou Suites)

Individuais

Duplos

Triplos

Individuais

Duplas

Triplas

---

10

---

---

2

---

Total de unidades de alojamento: 12

Estúdio

T1

T2

T3

Outros

---

---

---

---

---

Total camas fixas/utentes: 24

8.4 Requisitos obrigatórios – ANEXO I

(Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 309/2015, de 25 de setembro e pela Declaração de
Retificação n.º 49/2015, de 2 de Novembro)
N.º
Acessos

1

Entrada de serviço distinta da entrada para os utentes

2
4

Acesso privativo às UA
Elevador quando o edifício tenha mais de 2 pisos, incluindo o rés-do-chão
Local identificado de receção, destinado ao check-in, check-out e informações aos utentes,
que pode estar inserido em qualquer área de uso comum
Área ou áreas de uso comum onde possam ser prestados os serviços de refeições,
pequenos-almoços ou bar
Instalações sanitárias
Área de estar equipada (mesas e sofás ou cadeiras)

5
Zonas
Comuns

6
7
8

Zonas de
Serviço

12

Acesso vertical de serviço aos pisos de alojamento independente do acesso dos clientes

13
14

Cozinha, ou copa se apenas forem servidos pequenos-almoços
Zona de armazenagem
Área destinada ao pessoal, composta pelo menos por instalações sanitárias e zona de
vestiário
100% das unidades de alojamento com instalações sanitárias privativas constituídas no
mínimo por sanita, lavatório e duche ou banheira
Área mínima dos quartos individuais (17,5 m2)
Área mínima dos quartos duplos (22,5 m2)
Área mínima dos quartos triplos (27,5 m2)
Suites constituídas por quarto e zona de estar equipada separável com a área mínima de
10m2 (27,5 m2 para individuais, 32,5 m2 para duplas e 37,5 m2 para triplas)
(OBRIGATÓRIAS 2 suites)
Área mínima de apartamento com um quarto individual (35 m2)
Área mínima de apartamento em estúdio (27 m2)
Área mínima de apartamento com um quarto duplo (38 m2)
Área mínima de cada quarto suplementar (17,5 m2)
Garagem ou parque de estacionamento com capacidade para um número de veículos
correspondente a 20% das UA do empreendimento, situado no empreendimento ou na sua
proximidade
Valor verificado: 12 lugares

15
UA’s

Áreas dos
quartos

Requisito

19
24
25
26
27

Áreas dos
apartam.

28
29
30
31

Estaciona.

32

SIM
X

NÃO

X
NA
X
X
X
X
NA
X
X
X
X
NA
X
NA
X
NA
NA
NA
NA
X

Observações:
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9. Análise
9.1.

9.2.

9.3.

O estudo apresentado propõe a instalação de um estabelecimento hoteleiro com a classificação de HotelRural de 5*, com 12 unidades de alojamento (10 quartos duplos, três dos quais destinados a utentes
com mobilidade condicionada, e 2 suites), resultando num total de 24 camas fixas/utentes.
Para além do Hotel Rural, verifica-se que na mesma propriedade irão ser instaladas 9 Casas de Campo,
espalhadas pelo terreno de tipologias T1 a T6 que não se encontram incluídas na presente apreciação e
cuja classificação compete à Câmara Municipal. Assim sendo, relativamente a estes empreendimentos de
turismo no espaço rural, constata-se não ser da competência do Turismo Portugal, I.P. a sua apreciação,
conforme o disposto na alínea c) do nº 2 do Artigo 21º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março, na
redação dada pelo Decreto-lei nº 80/2017, de 30 de junho.
Informar o requerente que dado que se trata da instalação de um Hotel Rural e Casas de Campo, ou seja,
de vários empreendimentos turísticos, o processo de instalação deverá ser autónomo, porquando, nos
termos do disposto no nº 4 do Artigo 30º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março, alterado pelo
Decreto-lei nº 80/2017, de 30 de junho, a autorização de utilização para fins turísticos é única para cada
empreendimento turístico.

10. Proposta
10.1.

Previsão de parecer favorável, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 26.º, ao pedido de informação
prévia para a instalação de um empreendimento turístico com a classificação pretendida de Hotel Rural
de 5*, no local em referência.

10.2.

Relativamente às Casas de Campo o requerente deverá ser informado relativamente ao exposto nos
pontos 9.2. e 9.3. desta informação.

10.3.

Este parecer é atribuído no âmbito da estrita competência do Turismo de Portugal, I.P., sem prejuízo do
cumprimento dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis e dos pareceres que outras entidades, no
uso das suas próprias competências, possam vir a produzir sobre a matéria.

À Consideração superior

X
Pedro Santos
Técnico Superior (Arq.)
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FW: Pedido de consulta pré via: Quinta da Rocha - Empreendiment...

Assunto: FW: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em
Espaço Rural ‐ S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
De: "Maria Rodrigues" <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Data: 23/05/2018 16:36
Para: <mmotrena@ccdr‐alg.pt>
CC: "'Nuno Pinto'" <np@dunascap.com>, <s.morais@outraspaisagens.com>,
<decampos@menosemais.com>, <geral@ccdr‐alg.pt>, "'ER‐RAN Algarve'"
<er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricultura.pt>
Exmo. Sr. Director
Com os meus melhores cumprimentos
Fazemos referência à V/comunicação datada de 23.04.2018 (ver infra), na qual foi referida a necessidade de
realizar consulta prévia à ER‐RAN com vista à promoção do procedimento para obtenção do parecer desta
en dade, dada a incidência da pretensão em solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN).
O envio do comprova vo do pedido do referido parecer da ER‐RAN seria necessário para que esta Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional pudesse realizar a conferência de serviços nos termos do art.º 24º, n.º
1, do RJREN, sem a qual o procedimento de comunicação prévia iniciado pela Water View, S.A, não poderia ser
concluído por V. Exas.
Conforme resulta das comunicações infra, a ER‐RAN (aqui em “Cc”) foi consultada, contudo, tendo do
conhecimento que a pretensão da requerente (Water View, S.A.) se cinge à reconstrução dos prédios urbanos
existentes, anteriores a 1951, e sem qualquer ampliação de áreas, declarou nada ter a opor por não se veriﬁcar
uma u lização/ocupação de “novos solos”.
Salvo melhor opinião e com o devido respeito, concordamos com a posição da ER‐RAN.
Em qualquer caso, voltamos ao contacto com V. Exas. a ﬁm de solicitar a gen leza de informarem o que verem
conveniente para a conclusão do procedimento de comunicação prévia iniciado junto dos V/serviços.
Estamos ao total dispor para qualquer esclarecimento, aguardando a V/prezada pronúncia.
Cordialmente
Maria João Rodrigues

De: ER‐RAN Algarve <er‐ran.algarve@drapalgarve.gov.pt> Em nome de ER‐RAN Algarve
Enviada: 23 de maio de 2018 14:26
Para: 'Maria Rodrigues' <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Exma Senhora
Maria João Correia Rodrigues
Em resposta ao solicitado, ainda que por lapso não conste, como referido, quaisquer documentos anexos ao
Vosso e‐mail, tal também não alteraria o que nos cabe informar, pois as informações/esclarecimentos prestados
por esta via, da responsabilidade dos Serviços de apoio técnico da En dade Regional da Reserva Agrícola (ER‐RAN)
apenas observam o consignado na respe va lei, podendo, rela vamente a determinadas questões, adiantar quais
os procedimentos dos pela En dade na análise dos processos.
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FW: Pedido de consulta pré via: Quinta da Rocha - Empreendiment...

Neste sen do, rela vamente à questão de que o pretendido é a reconstrução do existente não sendo prevista
qualquer ampliação de áreas, permi ndo‐nos adiantar que não se veriﬁcará assim uma u lização/ocupação de
“novos solos”, mesmo aqueles que possam ser considerados como logradouro, a decisão da En dade, a exemplo
de situações análogas, é de que nada tem a opor.
Signiﬁca que, se a Autarquia assim o entender, não será necessário solicitar parecer à ER‐RAN.
Caso contrário, se a Autarquia exigir parecer, como já anteriormente informado, só em sede de reunião perante
processos instruídos de acordo com o consignado na Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, (com as devidas
adaptações, nomeadamente a não indicação no requerimento de alínea) é que a ER‐RAN, en dade colegial, se
pronuncia.
Com os melhores cumprimentos

Fernando Vargues
Téc. Superior
En dade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve
Apartado 282 – Patacão – 8001 – 904 FARO | T‐289870700
fvargues@drapalg.min-agricultura.pt
Er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricultura.pt

De: Maria Rodrigues [mailto:mjrodrigues-49033c@adv.oa.pt]
Enviada: terça-feira, 22 de maio de 2018 10:28
Para: er-ran.algarve@drapalg.min-agricultura.pt
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha - Empreendimento de Turismo em Espaço Rural S01874-201804-ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Importância: Alta

Exmo. Sr. Dr.
Com os meus melhores cumprimentos
Reencaminho o e‐mail enviado a 10 maio de 2018 que por lapso nha um erro no endereço.
Aproveito para corrigir o seguinte: onde se lê 1851, deve ler‐se 1951.
Cumprimentos cordais.
Maria João Rodrigues
De: Maria Rodrigues <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Enviada: 10 de maio de 2018 16:51
Para: 'er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricltura.pt' <er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricltura.pt>
Cc: 'Nuno Pinto' <np@dunascap.com>; 'decampos@menosemais.com' <decampos@menosemais.com>;
'cdam@net.sapo.pt' <cdam@net.sapo.pt>; 's.morais@outraspaisagens.com' <s.morais@outraspaisagens.com>;
'mmotrena@ccdra‐alg.pt' <mmotrena@ccdra‐alg.pt>
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Exmo. Sr. Dr.
Com os meus melhores cumprimentos
No seguimento dos contactos anteriores, tomo a liberdade de enviar os documentos que atestam que os prédios
urbanos existentes na Quinta da Rocha (descrição predial 1791 da freguesia da Mexilhoeira Grande, concelho de
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Por mão) foram construídos antes de Agosto de 1851.
Permita‐me ainda que esclareça que o pedido de informação prévia (PIP) que se pretende apresentar na Câmara
Municipal de Por mão tem por objecto a reconstrução do existente nos prédios iden ﬁcados nas cer dões ora
anexas, não sendo prevista qualquer ampliação de áreas.
Em face do exposto, salvo melhor opinião, entendemos que o requerimento a que alude o anexo III da Portaria n.º
162/2011, de 18 de abril não corresponde ao pretendido, uma vez que a pretensão da Water View, S.A. não se
enquadra nas alíneas do ar go 22º do RJRAN.
Deste modo, solicita‐se a V. Exa. a gen leza de informar se necessitamos de enviar mais algum documento para
que possam apreciar previamente a pretensão de apresentar o referido PIP.
Estou ao total dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Grata pela sua atenção.
Cordialmente,
Maria João Rodrigues

De: Maria Rodrigues <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Enviada: 3 de maio de 2018 15:39
Para: 'er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricltura.pt' <er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricltura.pt>
Cc: 'Nuno Pinto' <np@dunascap.com>; 'decampos@menosemais.com' <decampos@menosemais.com>;
'cdam@net.sapo.pt' <cdam@net.sapo.pt>; 's.morais@outraspaisagens.com' <s.morais@outraspaisagens.com>;
'mmotrena@ccdra‐alg.pt' <mmotrena@ccdra‐alg.pt>
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Importância: Alta
Exmo. Sr. Dr.
Com os meus melhores cumprimentos
Agradeço o e‐mail enviado, o qual mereceu naturalmente a nossa melhor atenção.
Por forma a dar cabal resposta ao teor do V/o cio e podermos demonstrar sa sfatoriamente o preenchimento de
todos os pressupostos, solicitamos o agendamento de reunião nos V/serviços para o esclarecimento de algumas
questões.
Para o efeito desde já indicamos como referência os dias 10 (todo o dia), 11 (manhã), 15 e 16 (todo o dia) de Maio,
sem prejuízo de outra data que seja da V/conveniência.
Grata pela atenção dispensada.
Cordialmente,
Maria João Rodrigues
De: mariajcr <mariajcr@gmail.com>
Enviada: 26 de abril de 2018 19:54
Para: Maria João C. Rodrigues <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Assunto: Fwd: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
From: ER‐RAN Algarve <er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricultura.pt>
Date: quinta, 26/04/2018, 16:59
Subject: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
To: mariajcr <mariajcr@gmail.com>
Exma Senhora
Maria João Correia Rodrigues
Em resposta ao solicitado por V. Exa, somos a informar que o artigo 24º (Comunicação Prévia) do
Regime Jurídico da RAN foi revogado com a entrada em vigor da nova redação dada pelo Dec. Lei nº
199/2015, de 16 de setembro.
Os pareceres prévios emitidos pela Entidade Regional da Reserva Agrícola conforme Artigo 23º do
referido diploma, só se verificam em sede de reunião perante processos instruídos de acordo com a
Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, sendo o requerimento formalizado nos termos do anexo III
fazendo-se acompanhar de todos os documentos do Anexo II e demais documentos específicos
identificados no respetivo Artigo do Anexo I.
Deverá ainda fazer-se acompanhar do pagamento da respetiva taxa:
Até 500m2 de Área a ocupar ----------------------------------------------------------- 80,71 €
Acima de 500m2, com arredondamento à centena superior, por cada 100 m2 -- 4,00 €
- Se o pagamento se efetuar por meio de cheque deve ser emitido a favor de I.G.C.P. –Instituto de
Gestão da Tesouraria e do Crédito Público.
– Por transferência bancária para o
IBAN:
PT500781
0112
0000000778787.

Pese embora esteja previsto que a tramitação dos procedimentos relativos aos pedidos de parecer no
âmbito da Reserva Agrícola se realize informaticamente, neste momento tal ainda não se verifica,
pelo que, conforme ponto 11 do Artigo 47º do referido Dec. Lei, os pedidos de parecer prévio às
Entidades Regionais da RAN são requeridos junto da respetiva DRAP, em papel.

Poderá ser consultado o separador "RAN” na página da DRAPALG onde constam as minutas e
documentos necessários.
Com os melhores cumprimentos

Fernando Vargues
Téc. Superior
En dade Regional da Reserva Agrícola do Algarve ‐
Apartado 282 – Patacão – 8001 – 904 FARO | T‐289870700
fvargues@drapalg.min-agricultura.pt
Er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricultura.pt
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De: mariajcr [mailto:mariajcr@gmail.com]
29/10/2018 16:38

FW: Pedido de consulta pré via: Quinta da Rocha - Empreendiment...
Enviada: terça-feira, 24 de abril de 2018 13:32
Para: er-ran.algarve@drapalg.min-agricultura.pt
Cc: Nuno Pinto; decampos@menosemais.com; cdam@net.sapo.pt; s.morais@outraspaisagens.com;
mmotrena@ccdr-alg.pt; Maria João C. Rodrigues
Assunto: Fwd: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha - Empreendimento de Turismo em Espaço Rural S01874-201804-ORD #PROC:25.28.00053.2018#

Exmo. Sr. Presidente
Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve (ER-RAN)

WATER VIEW, S.A., sociedade anónima com sede sita no Largo Duque de Cadaval, nº 17, 1º, J, 1200-160 Lisboa,
registada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de pessoa colectiva 511 124 244, vem, no
seguimento da comunicação infra da CCRAlgarve, apresentar o requerimento de "Consulta Prévia" em anexo, como
acto prévio à instrução de Pedido de Informação Prévia (PIP) na Câmara Municipal de Portimão para a realização de
obras de reconstrução de construções existentes no prédio denominado por “Quinta da Rocha”, sito na freguesia da
Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, com vista a instalação de um empreendimento turístico em espaço rural nos
termos melhor explicitados no processo que segue no ficheiro infra:

5_ER-RAN.zip

A requerente Water View, S.A. bem como a equipa técnica autora das peças que compõem o referido processo, estão
ao total dispor para a prestação de qualquer esclarecimento.
Sem prejuízo do presente e-mail, caso se entenda necessário, o mencionado requerimento e o respectivo processo
poderão ser entregues em formato papel nos V/ serviços.
Por fim, requer a V. Exa. se digne enviar o documento de cobrança para o pagamento da taxa que seja devida pelo
presente pedido.
Colocamos em "Cc" a CCDR Algarve para que tome imediato conhecimento do presente pedido de consulta prévia, a
fim de poder dar seguimento aos procedimentos habituais.
Em face do exposto, requer-se a V. Exa. a apreciação do referido processo e emissão do respectivo parecer.
Pede e espera deferimento.

Em representação da requerente,

Maria João Rodrigues

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Mensagem encaminhada ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De: Maria Motrena <mmotrena@ccdr‐alg.pt>
Data: 23 de abril de 2018 15:04
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Para: mariajcr@gmail.com
Exma. Senhora
Maria João Rodrigues
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FW: Pedido de consulta pré via: Quinta da Rocha - Empreendiment...

Em resposta ao e‐mail infra, com vista à emissão de parecer, no âmbito no âmbito do Regime Jurídico da Reserva
Ecológica Nacional (RJREN) [1], informa‐se que, nos termos da Portaria n.º 360/2015, de 15/10[2], o procedimento
está sujeito à prévia liquidação de uma taxa, no valor de € 205,00 (duzentos e cinco euros), cujo aviso de
pagamento anexo terá de ser liquidado no prazo máximo de 15 dias úteis, sob pena de ser considerado ex nto o
procedimento[3].
O pagamento poderá ser efetuado através de uma das seguintes modalidades:
‐ por Mul banco, u lizando as referências indicadas no aviso de pagamento;
‐ na tesouraria dos nossos Serviços, localizada na Praça da Liberdade nº 2, em Faro;
‐ enviando cheque, emi do à ordem do IGCP ‐ Agência de Gestão da Tesouraria e da Divida Pública,
acompanhado da cópia do aviso de pagamento.
Mais se informa que deverá obter parecer da En dade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ER‐RAN), dada a
incidência da pretensão em solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN), sendo que o regime jurídico aplicável
determina que o requerimento deverá ser diretamente subme do pelos interessados a essa en dade.
O comprova vo da consulta à ER‐RAN deverá ser reme do a esta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional, com vista à realização de uma conferência de serviços conforme previsto no art.º 24º, n.º 1, do
supracitado RJREN, sem a qual o procedimento de comunicação prévia em apreço não poderá ser concluído.
Com os melhores cumprimentos.

Pelo Diretor de Serviços de Ordenamento do Território
O Chefe de Divisão de Ordenamento do Território, Conservação da Natureza e Valorização da Paisagem

Henrique Cabeleira
HJC/LM

Luisa Motrena
DSOT
CCDR Algarve
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro
Tel. 289 895 200 - Fax 289 895 299
www.ccdr-alg.pt

De: mariajcr [mailto:mariajcr@gmail.com]
Enviada: quarta‐feira, 11 de Abril de 2018 13:00
Para: geral@ccdr‐alg.pt
Cc: Nuno Pinto <np@dunascap.com>; decampos@menosemais.com; cdam@net.sapo.pt;
s.morais@outraspaisagens.com; Maria João C. Rodrigues <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Assunto: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural
Exmo. Sr. Presidente
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento e Regional do Algarve

WATER VIEW, S.A., sociedade anónima com sede sita no Largo Duque de Cadaval, nº 17, 1º, J, 1200-160 Lisboa,
registada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de pessoa colectiva 511 124 244, vem, nos termos
e para os efeitos vertidos no nº 1 do artigo 13º-B do Regime Jurídico da Edificação e Urbanização (RJUE), enviar
"Comunicação Prévia" em anexo, como acto prévio à instrução de Pedido de Informação Prévia (PIP) na Câmara
Municipal de Portimão para a realização de obras de reconstrução de construções existentes no prédio denominado por
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FW: Pedido de consulta pré via: Quinta da Rocha - Empreendiment...
“Quinta da Rocha”, sito na freguesia da Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, com vista a instalação de um
empreendimento turístico em espaço rural nos termos melhor explicitados no processo que segue no ficheiro infra:

2_CCDRA.zip

A requerente Water View, S.A. bem como a equipa técnica autora das peças que compõem o referido processo, estão
ao total dispor para a prestação de qualquer esclarecimento.
Sem prejuízo do presente e-mail, o mencionado requerimento e o respectivo processo poderão entregues em formato
papel nos V/ serviços de Faro.
Em face do exposto, requer-se a V. Exa. a apreciação do referido processo e emissão do respectivo parecer.
Pede e espera deferimento.
Em representação da requerente,
-Maria João Rodrigues

[1] Decreto‐Lei n.º 166/2008, de 22/08, na redação atual, regulamentado pela Portaria n.º 419/2012, 20/12.
[2] Que sujeita à liquidação de taxa a emissão de parecer, sobre comunicações prévias, no âmbito do RJREN.
[3] N.º 2, art. 4.º e 5.º, Portaria n.º 360/2015, de 15/10, e n.º 1 art.º 133.º Código do Procedimento Administra vo.

‐‐
Maria João Rodrigues
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Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em
Espaço Rural ‐ S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
De: "Maria Rodrigues" <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Data: 23/05/2018 16:03
Para: "'ER‐RAN Algarve'" <er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricultura.pt>
CC: "'Nuno Pinto'" <np@dunascap.com>, <s.morais@outraspaisagens.com>,
<decampos@menosemais.com>, "'Herve Santos'" <hervesantos@gmail.com>
Caro Sr. Dr.
Boa tarde
Muito obrigada pela sua célere resposta, a qual tomei em devida consideração e com a qual, permita‐me que
concorde.
Viemos ao contacto de V. Exas. no seguimento de instruções expressas da CCDRA. De qualquer forma, iremos
reencaminhar esta resposta àquela en dade para que possa tomar conhecimento e agir em conformidade.
Cumprimentos cordais.
Maria João Rodrigues
De: ER‐RAN Algarve <er‐ran.algarve@drapalgarve.gov.pt> Em nome de ER‐RAN Algarve
Enviada: 23 de maio de 2018 14:26
Para: 'Maria Rodrigues' <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Exma Senhora
Maria João Correia Rodrigues
Em resposta ao solicitado, ainda que por lapso não conste, como referido, quaisquer documentos anexos ao
Vosso e‐mail, tal também não alteraria o que nos cabe informar, pois as informações/esclarecimentos prestados
por esta via, da responsabilidade dos Serviços de apoio técnico da En dade Regional da Reserva Agrícola (ER‐RAN)
apenas observam o consignado na respe va lei, podendo, rela vamente a determinadas questões, adiantar quais
os procedimentos dos pela En dade na análise dos processos.
Neste sen do, rela vamente à questão de que o pretendido é a reconstrução do existente não sendo prevista
qualquer ampliação de áreas, permi ndo‐nos adiantar que não se veriﬁcará assim uma u lização/ocupação de
“novos solos”, mesmo aqueles que possam ser considerados como logradouro, a decisão da En dade, a exemplo
de situações análogas, é de que nada tem a opor.
Signiﬁca que, se a Autarquia assim o entender, não será necessário solicitar parecer à ER‐RAN.
Caso contrário, se a Autarquia exigir parecer, como já anteriormente informado, só em sede de reunião perante
processos instruídos de acordo com o consignado na Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, (com as devidas
adaptações, nomeadamente a não indicação no requerimento de alínea) é que a ER‐RAN, en dade colegial, se
pronuncia.
Com os melhores cumprimentos

Fernando Vargues
Téc. Superior
En dade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve
Apartado 282 – Patacão – 8001 – 904 FARO | T‐289870700
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fvargues@drapalg.min-agricultura.pt

Er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricultura.pt

De: Maria Rodrigues [mailto:mjrodrigues-49033c@adv.oa.pt]
Enviada: terça-feira, 22 de maio de 2018 10:28
Para: er-ran.algarve@drapalg.min-agricultura.pt
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha - Empreendimento de Turismo em Espaço Rural S01874-201804-ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Importância: Alta

Exmo. Sr. Dr.
Com os meus melhores cumprimentos
Reencaminho o e‐mail enviado a 10 maio de 2018 que por lapso nha um erro no endereço.
Aproveito para corrigir o seguinte: onde se lê 1851, deve ler‐se 1951.
Cumprimentos cordais.
Maria João Rodrigues
De: Maria Rodrigues <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Enviada: 10 de maio de 2018 16:51
Para: 'er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricltura.pt' <er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricltura.pt>
Cc: 'Nuno Pinto' <np@dunascap.com>; 'decampos@menosemais.com' <decampos@menosemais.com>;
'cdam@net.sapo.pt' <cdam@net.sapo.pt>; 's.morais@outraspaisagens.com' <s.morais@outraspaisagens.com>;
'mmotrena@ccdra‐alg.pt' <mmotrena@ccdra‐alg.pt>
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Exmo. Sr. Dr.
Com os meus melhores cumprimentos
No seguimento dos contactos anteriores, tomo a liberdade de enviar os documentos que atestam que os prédios
urbanos existentes na Quinta da Rocha (descrição predial 1791 da freguesia da Mexilhoeira Grande, concelho de
Por mão) foram construídos antes de Agosto de 1851.
Permita‐me ainda que esclareça que o pedido de informação prévia (PIP) que se pretende apresentar na Câmara
Municipal de Por mão tem por objecto a reconstrução do existente nos prédios iden ﬁcados nas cer dões ora
anexas, não sendo prevista qualquer ampliação de áreas.
Em face do exposto, salvo melhor opinião, entendemos que o requerimento a que alude o anexo III da Portaria n.º
162/2011, de 18 de abril não corresponde ao pretendido, uma vez que a pretensão da Water View, S.A. não se
enquadra nas alíneas do ar go 22º do RJRAN.
Deste modo, solicita‐se a V. Exa. a gen leza de informar se necessitamos de enviar mais algum documento para
que possam apreciar previamente a pretensão de apresentar o referido PIP.
Estou ao total dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Grata pela sua atenção.
Cordialmente,
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Maria João Rodrigues

De: Maria Rodrigues <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Enviada: 3 de maio de 2018 15:39
Para: 'er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricltura.pt' <er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricltura.pt>
Cc: 'Nuno Pinto' <np@dunascap.com>; 'decampos@menosemais.com' <decampos@menosemais.com>;
'cdam@net.sapo.pt' <cdam@net.sapo.pt>; 's.morais@outraspaisagens.com' <s.morais@outraspaisagens.com>;
'mmotrena@ccdra‐alg.pt' <mmotrena@ccdra‐alg.pt>
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Importância: Alta
Exmo. Sr. Dr.
Com os meus melhores cumprimentos
Agradeço o e‐mail enviado, o qual mereceu naturalmente a nossa melhor atenção.
Por forma a dar cabal resposta ao teor do V/o cio e podermos demonstrar sa sfatoriamente o preenchimento de
todos os pressupostos, solicitamos o agendamento de reunião nos V/serviços para o esclarecimento de algumas
questões.
Para o efeito desde já indicamos como referência os dias 10 (todo o dia), 11 (manhã), 15 e 16 (todo o dia) de Maio,
sem prejuízo de outra data que seja da V/conveniência.
Grata pela atenção dispensada.
Cordialmente,
Maria João Rodrigues
De: mariajcr <mariajcr@gmail.com>
Enviada: 26 de abril de 2018 19:54
Para: Maria João C. Rodrigues <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Assunto: Fwd: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
From: ER‐RAN Algarve <er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricultura.pt>
Date: quinta, 26/04/2018, 16:59
Subject: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
To: mariajcr <mariajcr@gmail.com>
Exma Senhora
Maria João Correia Rodrigues
Em resposta ao solicitado por V. Exa, somos a informar que o artigo 24º (Comunicação Prévia) do
Regime Jurídico da RAN foi revogado com a entrada em vigor da nova redação dada pelo Dec. Lei nº
199/2015, de 16 de setembro.
Os pareceres prévios emitidos pela Entidade Regional da Reserva Agrícola conforme Artigo 23º do
referido diploma, só se verificam em sede de reunião perante processos instruídos de acordo com a
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Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, sendo o requerimento formalizado nos termos do anexo III
fazendo-se acompanhar de todos os documentos do Anexo II e demais documentos específicos
identificados no respetivo Artigo do Anexo I.
Deverá ainda fazer-se acompanhar do pagamento da respetiva taxa:
Até 500m2 de Área a ocupar ----------------------------------------------------------- 80,71 €
Acima de 500m2, com arredondamento à centena superior, por cada 100 m2 -- 4,00 €
- Se o pagamento se efetuar por meio de cheque deve ser emitido a favor de I.G.C.P. –Instituto de
Gestão da Tesouraria e do Crédito Público.
– Por transferência bancária para o
IBAN:
PT500781
0112
0000000778787.

Pese embora esteja previsto que a tramitação dos procedimentos relativos aos pedidos de parecer no
âmbito da Reserva Agrícola se realize informaticamente, neste momento tal ainda não se verifica,
pelo que, conforme ponto 11 do Artigo 47º do referido Dec. Lei, os pedidos de parecer prévio às
Entidades Regionais da RAN são requeridos junto da respetiva DRAP, em papel.

Poderá ser consultado o separador "RAN” na página da DRAPALG onde constam as minutas e
documentos necessários.
Com os melhores cumprimentos

Fernando Vargues
Téc. Superior
En dade Regional da Reserva Agrícola do Algarve ‐
Apartado 282 – Patacão – 8001 – 904 FARO | T‐289870700
fvargues@drapalg.min-agricultura.pt
Er‐ran.algarve@drapalg.min‐agricultura.pt
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De: mariajcr [mailto:mariajcr@gmail.com]
Enviada: terça-feira, 24 de abril de 2018 13:32
Para: er-ran.algarve@drapalg.min-agricultura.pt
Cc: Nuno Pinto; decampos@menosemais.com; cdam@net.sapo.pt; s.morais@outraspaisagens.com;
mmotrena@ccdr-alg.pt; Maria João C. Rodrigues
Assunto: Fwd: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha - Empreendimento de Turismo em Espaço Rural S01874-201804-ORD #PROC:25.28.00053.2018#

Exmo. Sr. Presidente
Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve (ER-RAN)

WATER VIEW, S.A., sociedade anónima com sede sita no Largo Duque de Cadaval, nº 17, 1º, J, 1200-160 Lisboa,
registada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de pessoa colectiva 511 124 244, vem, no
seguimento da comunicação infra da CCRAlgarve, apresentar o requerimento de "Consulta Prévia" em anexo, como
acto prévio à instrução de Pedido de Informação Prévia (PIP) na Câmara Municipal de Portimão para a realização de
obras de reconstrução de construções existentes no prédio denominado por “Quinta da Rocha”, sito na freguesia da
Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, com vista a instalação de um empreendimento turístico em espaço rural nos
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termos melhor explicitados no processo que segue no ficheiro infra:

5_ER-RAN.zip

A requerente Water View, S.A. bem como a equipa técnica autora das peças que compõem o referido processo, estão
ao total dispor para a prestação de qualquer esclarecimento.
Sem prejuízo do presente e-mail, caso se entenda necessário, o mencionado requerimento e o respectivo processo
poderão ser entregues em formato papel nos V/ serviços.
Por fim, requer a V. Exa. se digne enviar o documento de cobrança para o pagamento da taxa que seja devida pelo
presente pedido.
Colocamos em "Cc" a CCDR Algarve para que tome imediato conhecimento do presente pedido de consulta prévia, a
fim de poder dar seguimento aos procedimentos habituais.
Em face do exposto, requer-se a V. Exa. a apreciação do referido processo e emissão do respectivo parecer.
Pede e espera deferimento.

Em representação da requerente,

Maria João Rodrigues

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Mensagem encaminhada ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De: Maria Motrena <mmotrena@ccdr‐alg.pt>
Data: 23 de abril de 2018 15:04
Assunto: RE: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‐
S01874‐201804‐ORD #PROC:25.28.00053.2018#
Para: mariajcr@gmail.com
Exma. Senhora
Maria João Rodrigues
Em resposta ao e‐mail infra, com vista à emissão de parecer, no âmbito no âmbito do Regime Jurídico da Reserva
Ecológica Nacional (RJREN) [1], informa‐se que, nos termos da Portaria n.º 360/2015, de 15/10[2], o procedimento
está sujeito à prévia liquidação de uma taxa, no valor de € 205,00 (duzentos e cinco euros), cujo aviso de
pagamento anexo terá de ser liquidado no prazo máximo de 15 dias úteis, sob pena de ser considerado ex nto o
procedimento[3].
O pagamento poderá ser efetuado através de uma das seguintes modalidades:
‐ por Mul banco, u lizando as referências indicadas no aviso de pagamento;
‐ na tesouraria dos nossos Serviços, localizada na Praça da Liberdade nº 2, em Faro;
‐ enviando cheque, emi do à ordem do IGCP ‐ Agência de Gestão da Tesouraria e da Divida Pública,
acompanhado da cópia do aviso de pagamento.
Mais se informa que deverá obter parecer da En dade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ER‐RAN), dada a
incidência da pretensão em solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN), sendo que o regime jurídico aplicável
determina que o requerimento deverá ser diretamente subme do pelos interessados a essa en dade.
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O comprova vo da consulta à ER‐RAN deverá ser reme do a esta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional, com vista à realização de uma conferência de serviços conforme previsto no art.º 24º, n.º 1, do
supracitado RJREN, sem a qual o procedimento de comunicação prévia em apreço não poderá ser concluído.
Com os melhores cumprimentos.

Pelo Diretor de Serviços de Ordenamento do Território
O Chefe de Divisão de Ordenamento do Território, Conservação da Natureza e Valorização da Paisagem

Henrique Cabeleira
HJC/LM

Luisa Motrena
DSOT
CCDR Algarve
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro
Tel. 289 895 200 - Fax 289 895 299
www.ccdr-alg.pt

De: mariajcr [mailto:mariajcr@gmail.com]
Enviada: quarta‐feira, 11 de Abril de 2018 13:00
Para: geral@ccdr‐alg.pt
Cc: Nuno Pinto <np@dunascap.com>; decampos@menosemais.com; cdam@net.sapo.pt;
s.morais@outraspaisagens.com; Maria João C. Rodrigues <mjrodrigues‐49033c@adv.oa.pt>
Assunto: Pedido de consulta prévia: Quinta da Rocha ‐ Empreendimento de Turismo em Espaço Rural
Exmo. Sr. Presidente
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento e Regional do Algarve

WATER VIEW, S.A., sociedade anónima com sede sita no Largo Duque de Cadaval, nº 17, 1º, J, 1200-160 Lisboa,
registada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de pessoa colectiva 511 124 244, vem, nos termos
e para os efeitos vertidos no nº 1 do artigo 13º-B do Regime Jurídico da Edificação e Urbanização (RJUE), enviar
"Comunicação Prévia" em anexo, como acto prévio à instrução de Pedido de Informação Prévia (PIP) na Câmara
Municipal de Portimão para a realização de obras de reconstrução de construções existentes no prédio denominado por
“Quinta da Rocha”, sito na freguesia da Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, com vista a instalação de um
empreendimento turístico em espaço rural nos termos melhor explicitados no processo que segue no ficheiro infra:

2_CCDRA.zip

A requerente Water View, S.A. bem como a equipa técnica autora das peças que compõem o referido processo, estão
ao total dispor para a prestação de qualquer esclarecimento.
Sem prejuízo do presente e-mail, o mencionado requerimento e o respectivo processo poderão entregues em formato
papel nos V/ serviços de Faro.
Em face do exposto, requer-se a V. Exa. a apreciação do referido processo e emissão do respectivo parecer.
Pede e espera deferimento.

29/10/2018 16:36

RE: Pedido de consulta pré via: Quinta da Rocha - Empreendimento...

7 de 7

Em representação da requerente,
-Maria João Rodrigues

[1] Decreto‐Lei n.º 166/2008, de 22/08, na redação atual, regulamentado pela Portaria n.º 419/2012, 20/12.
[2] Que sujeita à liquidação de taxa a emissão de parecer, sobre comunicações prévias, no âmbito do RJREN.
[3] N.º 2, art. 4.º e 5.º, Portaria n.º 360/2015, de 15/10, e n.º 1 art.º 133.º Código do Procedimento Administra vo.

‐‐
Maria João Rodrigues

29/10/2018 16:36
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1. INTRODUÇÃO
o

A análise de viabilidade económica do projeto de reconstrução das construções existentes
na Quinta da Rocha e sua afetação a empreendimento de Turismo em Espaço Rural (TER)
é feita com base nas premissas das estimativas orçamentais em fase de estudo prévio e
tem em consideração o estudo da caracterização socioeconómica da atividade proposta.

o

É considerada a data prevista para a abertura de 24 meses após a aprovação do PIP, com
uma projeção de 5 anos para poder ser avaliada a fase de exploração até à maturidade do
produto com a estabilização das receitas de exploração turística.

o

Está subjacente a gestão e exploração do empreendimento por parte de uma marca com
posicionamento adequado ao conceito definido para a proposta de TER.

o

A componente agrícola do Empreendimento (projeto complementar/associado) será
desenvolvida mediante o recurso a parcerias locais, considerando a cedência dos espaços
para a implantação e exploração das diferentes culturas. Um dos aspetos preponderantes
é a interação com a entidade exploradora do empreendimento TER no sentido de
assegurar, como contrapartida da cedência dos espaços, a oferta de packages de
experiências agrícolas numa perspetiva de endutainment dos clientes do Empreendimento.
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2. CONCEITO
A propriedade da Quinta da Rocha tem características únicas, que devem ser, não apenas
preservadas, mas verdadeiramente potenciadas no conceito turístico a desenvolver.
Considera-se que existem quatro características principais a potenciar:
▪

Biodiversidade: riqueza de habitats que constitui um santuário de flora e fauna, com
espécies como a linária algarvia, o tomilho-do-mar thymus camphoratus, ou diversas aves
aquáticas, para dar alguns exemplos.

▪

Ria e Praia: uma envolvente única de ria e sapal, com acesso direto a uma praia com
características excecionais.

▪

Isolamento “não periférico”: um local com características únicas de refúgio e ligação à
natureza, estando simultaneamente ao lado de um centro turístico desenvolvido.

▪

Atividade Humana: um local com uma história humana de aproveitamento sustentável
dos recursos naturais: agricultura, pecuária, salinas.

O conceito de empreendimento TER na Quinta da Rocha enquadra-se claramente em quatro das
nove Linhas de Atuação identificadas pelo Turismo do Algarve no seu Plano de Marketing
Estratégico:
•

Turismo de Natureza: principal motivação de visita ao Empreendimento, a imersão e
comunhão com a natureza é o grande fator diferenciador dentro do Algarve e no contexto
dos destinos concorrentes.

•

Turismo de Saúde e Bem-Estar: pelas suas características, o Empreendimento tem
vocação natural para estadias motivadas por wellness.

•

Sol e Mar: uma das componentes-chave do Empreendimento, enquanto espaço
privilegiado de natureza, é a sua proximidade ao mar e a um destino turístico de praia
consolidado e reconhecido.

•

Gastronomia e Vinhos: a experiência gastronómica no Empreendimento combinará a rica
tradição do Algarve a nível de peixes e mariscos com o atrativo dos géneros cultivados
localmente.

Por se localizar em espaço rústico, onde a nova edificação obedece a regras e critérios
específicos, o programa de reconstrução e afetação à exploração turística parte do pressuposto
da exclusiva utilização das construções pré-existentes, mediante a sua reconstrução sem
ampliação.
O conceito será o de quinta agrícola, baseado em hotel rural e casas de campo de tipologias T1 a
T6, de arquitetura tradicional, reforçando o carácter do empreendimento e preservando a memória
do local, fortemente integradas na natureza, e com uma vivência intensa do exterior.
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Pretende-se que esse usufruto vá para além da área circundante a cada casa, estendendo-se a
toda a propriedade, permitindo ao hóspede tirar partido das quatro características atrás referidas:
Biodiversidades, Ria e Praia, Isolamento e Atividade Humana.
O hotel rural, ainda que de pequena dimensão, cumprirá dois papéis: por um lado, disponibilizar
uma oferta turística baseada em quartos de hotel no sentido tradicional, e, por outro, assumir o
papel de ponto de encontro e vivência social dentro do empreendimento. Aqui se localizará a
receção, o restaurante e o bar, uma zona de estar, a biblioteca e a mercearia bio, e uma zona
exterior de lazer acessível a todos os hóspedes.
A componente mais importante do conceito será, contudo, o terreno com as suas características
naturais, a sua riqueza de habitats de flora e fauna, a par de uma atividade agrícola que manterá
o local vivo e genuíno.
O usufruto da natureza deverá ser potenciado através de um conjunto de trilhos, que poderão ser
organizados por temas ou motivações (ex.º romântico, didático para crianças, etc.), que levarão a
zonas de estar, como pequenas áreas de descanso ou miradouros.
Do mesmo modo, a possibilidade de participação dos hóspedes nas atividades agrícolas deverá
ser uma das principais fontes de animação do empreendimento, com foco particular nas famílias.
Será possível participar, por exemplo, na apanha de fruta ou de vegetais, na confeção de
compotas, sabonetes e outros produtos transformados.
Apesar de não se prever uma infraestrutura de spa, serão oferecidos serviços de wellness através
de um parceiro externo, e utilizando as unidades de alojamento ou áreas especificamente
previstas para o efeito no exterior, em comunhão com a natureza.
A utilização do sal, oriundo das salinas existentes localmente, poderá dar o mote a nível
terapêutico.

As características estruturantes anteriormente descritas estão fortemente alinhadas com três macrotendências do consumidor:
•

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS): foco crescente do consumidor na saúde, no
bem-estar, no ambiente e na prossecução de um estilo de vida sustentável. São consumidores
que se preocupam com o impacto que criam no ambiente e valorizam a autenticidade. Gostam
de estar em contacto com a natureza, mas sem dispensar a tecnologia moderna.

•

Natural Retreats: muito correlacionada com a tendência anterior, no sentido em que o viajante
ao associar cada vez mais a noção de qualidade de vida ao contacto com a natureza, procura
“natural retreats” que o ajudem a aliviar o stress e a melhorar a saúde. Este tipo de alojamento
procura não ser invasivo do ambiente, utilizando materiais tradicionais, naturais e leves.
4

•

Local Love: cada vez mais, o consumidor gosta de conhecer as tradições e a cultura dos locais
que visita. Os hotéis devem preocupar-se em criar um impacto positivo na comunidade local, e
as experiências oferecidas devem estar relacionadas com a cultura local, por forma a tornar
cada experiência única.

Interessa, assim, potenciar as características fundamentais do terreno, adequando o conceito turístico
a estas macro-tendências, diferenciando dessa forma pela sua inovação e capacidade de diferenciação
face à vasta oferta existente no Algarve e destinos concorrentes.
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3. PROGRAMA
HOTEL RURAL
O Hotel deverá ter a categoria de Hotel Rural de cinco estrelas, assegurando, dessa forma, um
posicionamento elevado no mercado nacional e internacional. Entende-se ser importante esta
classificação como forma de, num contexto de produto algo atípico na Região, dar alguma
segurança ao consumidor a nível da qualidade de produto e serviço que poderá esperar durante
a estadia.
Figura 1 - IMAGEM CONCEPTUAL 3D – HOTEL RURAL

Aproveitando os edifícios da antiga quinta agrícola, o hotel será o centro da vida social do empreendimento.
O edifício a nascente será integralmente constituído por unidades de alojamento, num total de 10 quartos
duplos, com áreas úteis de 35 m2, e 2 suites, com 45 m2.
No edifício a nascente ficarão a Receção e as áreas públicas de estadia mais permanente, que, por uma
questão de aproveitamento de espaço, e de maior animação, se propõe fundir numa única sala
multifunções. Evocando uma grande sala de estar e jantar de uma casa, o espaço será muito acolhedor,
com uma lareira acesa no inverno, e incluirá um Bar, um Restaurante (25-30 lugares), uma área de estar,
com vários espaços, e uma pequena biblioteca com maior privacidade, assim como uma pequena Loja de
Conveniência.
O Restaurante servirá pequenos-almoços, almoços e jantares, sempre apostando nos produtos naturais da
Quinta e do mar. O almoço apostará mais na “comfort food”, com snacks e saladas, sem prejuízo de se
oferecer sempre um peixe do dia. O jantar será baseado num conjunto restrito de opções, em que todas
terão que conter, pelo menos um ingrediente colhido na Quinta: por exemplo um peixe no sal das salinas
da Quinta, um tempero colhido num pequeno jardim de aromas, uma salada de vegetais da horta ou um
fruto do pomar contíguo.
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Na Loja serão disponibilizados produtos naturais da quinta, como frutas e legumes, ou processados como
compotas e temperos. O ambiente combinará o rústico (ex.º caixas de madeira) com uma apresentação
cuidada e um certo “staging”. Adicionalmente, e tendo em conta o relativo isolamento do
empreendimento, serão também oferecidos produtos alimentares de primeira necessidade, como pão,
água, leite, iogurtes, e produtos básicos de higiene.
A zona exterior estenderá o Restaurante a uma Esplanada com 25-30 lugares e a uma área de solário, com
toldos e espreguiçadeiras.
O Hotel Rural será o ponto de chegada e o centro de serviço do empreendimento, assegurando também
aos ocupantes das casas os serviços próprios de uma unidade de cinco estrelas, como serviço de turndown
(personalizado com uma flor e um doce da Quinta), pequeno-almoço no quarto, room service 24 horas,
concierge, bagageiros, serviço de buggies, etc.
Figura 2 - IMAGEM CONCEPTUAL 3D – ENTRADA. AO FUNDO O HOTEL RURAL
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CASAS DE CAMPO
Espalhadas pelo vasto terreno da propriedade, terão tipologias T1 a T6, com alojamento sempre em suite,
cozinha, uma área de estar e de refeições, e uma área exterior de solário e piscina. Apesar da
homogeneidade em termos de funções, estilo arquitetónico e decoração, as restrições atrás descritas
originarão layouts muito distintos, diversidade que o operador deverá procurar transformar em fator de
diferenciação do empreendimento.
Por exemplo, algumas casas estarão divididas por dois edifícios, com uma área de estar e refeições muito
ampla e independente da área de alojamento.
Figura 3 - IMAGEM CONCEPTUAL 3D – CASA DA PRAIA. AO FUNDO A RIA DE ALVOR

Existirão, no total, nove Casas de Campo:
•
•
•
•

4 T1
2 T2 com área de estar independente
2 T3
1 T6
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A casa de campo de tipologia T6 – designada de Casa da Rocha - será a maior casa de campo do
empreendimento, com uma vista privilegiada sobre o mar.
Figura 4 - IMAGEM CONCEPTUAL 3D – CASA DA ROCHA. AO FUNDO O OCEANO ATLÂNTICO

Estará distribuída pelos três edifícios existentes:
•

Edifício a sul - área social (294m2) - sala de estar interior e exterior, sala de refeições interior e
exterior, cozinha participativa, copa e áreas de serviço;

•

Edifício a poente - área privativa (231m2) - 1 master suite com área de 60 m2, 3 suites com área de
45m2. Todos os quartos com entrada independente;

•

Edifício a nascente - área privativa (71,61m2) - 2 suites com área 35 m2, com entrada independente.

A área social da Casa da Rocha terá ainda um papel importante na oferta para os segmentos de grupos,
como reuniões de empresas e banquetes. Apesar de se privilegiar a utilização dos espaços exteriores,
através de infraestruturas próprias e tendas, será essencial a disponibilidade de uma sala polivalente que
possa ser escurecida para projeções e que não esteja sujeita a condicionantes meteorológicas, seja para
cobrir os meses mais frios e chuvosos, seja como plano de recurso em qualquer evento previsto para o
exterior.
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Considerando o Hotel Rural e as Casas de Campo, o empreendimento oferecerá, assim, um total de 32
quartos e 64 camas.
Figura 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS QUARTOS PELAS TIPOLOGIAS NO EMPREENDIMENTO

De forma a assegurar a conveniência dos hóspedes das casas de campo, e uma relativa uniformidade do
serviço prestado, serão disponibilizados dois a três buggies elétricos, conduzidos pela equipa de bagageiros,
e que estarão disponíveis “on call”, por exemplo para transporte dos hóspedes para o Hotel Rural, ou para
acompanhamento e serviço de bagagem após o check-in.
Serão, igualmente, disponibilizadas bicicletas que possam assegurar a mobilidade dos hóspedes de forma
sustentável, saudável e em plena comunhão com a natureza.
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4. SÍNTESE DO PROGRAMA
Tabela 1 – TIPOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE ALOJAMENTO NO EMPREENDIMENTO
HOTEL RURAL
#

1

Empreendimento

Hotel Rural
Quartos
Duplos
Suites
Restaurante & Bar
Biblioteca
Mercearia
Sub-total 1

Unidades

Quartos

Camas

1

12

24

12

24

N.º
10
2
30 pax.

1

CASAS DE CAMPO
#

Empreendimento

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Casa da Ria
Casa da Rocha
Casa da Horta
Casa da Praia
Casa do Maçarico
Casa do Noitibó
Casa do Abelharuco
Casa do Garajau
Casa da Cruzinha
Sub-total 2
Tipologias:

Unidades

Quartos

Camas

Tipologia

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
6
1
2
2
1
1
1
3

6
12
2
4
4
2
2
2
6

Moradia T2
Moradia T6
Moradia T1
Moradia T2
Moradia T2
Moradia T1
Moradia T1
Moradia T2
Moradia T3

9

20

40

32

64

N.º

T1
T2
T3
T4 (T4+T2)

Total

4
2
2
1
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Tabela 2 – POSTOS DE TRABALHO
Fixos (1)

Departamento

(1)

Ano 5 Exploração

Alojamento

14,0

Alimentação e bebidas

11,0

Administração & Geral

3,0

Marketing & Vendas

2,0

Manutenção

2,0
Total

32,0

Total por Unidade Alojamento

1,5

Segundo estimativas da WTTC, cada emprego direto no sector gera 1,43 empregos indiretos
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Alojamento
HOTEL RURAL
•

Os quartos encontram-se posicionados de forma a todos terem vista exterior

•

Predominante vista Sapal Este decorrente da localização do Hotel

•

Todos os quartos e suites com 2 camas, convertíveis em cama King

•

Ponto de chegada e de encontro do empreendimento: receção, restaurante,
bar, biblioteca, mercearia bio

CASAS DE CAMPO
•

Exploração turística ficará a cargo do hotel rural durante todo o ano

•

Arquitetura e design: as casas corresponderão a uma leitura arquitetónica
homogénea de traça tradicional. A decoração interior deve apelar a motivos
mediterrâneos e à cultura local

Bem-estar & Meditação
ESPAÇOS ZEN
•

Trilho de meditação

•

Locais de Contemplação

•

Conceito holístico que permitirá o reequilíbrio de Corpo e Mente

•

As tradicionais salas de tratamento serão substituídas por pérgulas com
marquesas que permitem o usufruto de massagens nas diferentes áreas do
empreendimento

SPA

Natureza & Desporto
CIRCUITOS
•

Caminhadas e circuitos de jogging

•

Cicloturismo e a Ecovia do Algarve

•

Trilhos e postos de observação de Birdwatching

•

Vá de férias com o seu fiel amigo

Pet Friendly
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Comidas, Bebidas e Eventos
RESTAURANTE & BAR
•

Restaurante e Bar com funcionamento integrado;

•

Aberto todo o ano para pequeno-almoço e eventos

•

Moderno, Sóbrio e Cozinha internacional de influência mediterrânea

SERVIÇOS
•

Room Service

•

Take away

•

Minibar

REUNIÕES
•

Para dar resposta à necessidade verificada pelo mercado para o Barlavento
Algarvio, serão disponibilizados espaços no Empreendimento que permitam
acolher eventos Premium

13

5. POSICIONAMENTO COMERCIAL
Dadas as características intrínsecas da propriedade e das tipologias de alojamento, entende-se
que o empreendimento de Turismo em Espaço Rural da Quinta da Rocha deverá ter como
posicionamento comercial do Empreendimento o mercado do Lazer, seja o Pure Leisure ou o
Nature.
Tabela 3 – MERCADO DO LAZER

Um dos aspetos críticos para a rentabilidade de uma operação turística é a diversificação de
segmentos de mercado, reduzindo, por um lado, a dependência de um determinado tipo de cliente
e, por outro, a sazonalidade ao longo do ano.
O Empreendimento deverá ter como segmentos-alvo, um mix entre segmentos estabelecidos, que
lhe assegurem volume e massa crítica, e nichos mais específicos, que, tendo por natureza uma
dimensão mais modesta, estejam mais diretamente ligados às valências da propriedade, e,
portanto, constituam um público mais facilmente atraível em relação à concorrência, e também
mais facilmente fidelizável.
Os principais segmentos-alvo serão, assim, os seguintes:
•

Famílias e casais – Oriundos sobretudo dos grandes mercados como Reino Unido,
Alemanha, Espanha e França, mas também de novos mercados emergentes, como EUA,
Canadá e Escandinávia. Virão sobretudo via Tour Operadores (TOs) e Agências Online
(OTAs), com alguma concentração nos meses de Verão, e alguma “shoulder season” e
épocas festivas (Páscoa e Réveillon).

•

Turismo de Natureza – Motivados pela imersão na natureza, em família (atividades ao ar
livre), ou casal (romance), este segmento tende a concentrar-se na época alta (por causa
das férias escolares), podendo ser empurrado, no caso dos casais, para a época “shoulder”
através de uma política de pricing adequada. Com um peso grande do Reino Unido, mas
um potencial elevado nos EUA, a comercialização faz-se, em grande parte através de
Agências de Viagens especializadas, como a Naturetrek (no Reino Unido), a Wildland ou
a Greenwings (ambas nos EUA).

•

Bird Watching – Motivado pela observação e fotografia de aves, este segmento é mais
forte na “shoulder season”, nos períodos Mai-Jun e Out-Nov, meses mais propícios à
14

observação. Chegam sobretudo através das Agências especializadas em Turismo de
Natureza ou mesmo em Bird Watching, como a Birding Ecosse (Reino Unido), a Sunbird
(Reino Unido e EUA) ou a Pandion Wilde Tours (Bulgária, a operar no Sul de Espanha).
•

Cicloturismo – Organizado em grupos de ciclistas que pretendem fazer percursos na
região do Algarve, este segmento viaja em “shoulder season”, quando a meteorologia é
mais amena. A comercialização é feita primordialmente via Agências especializadas, como
a Ciclismo Clássico, a Punto Tours (ambas de Itália), Wheel 2 Wheel (Reino Unido) e a
Exodus (Reino Unido e EUA).

•

Caminhadas – Motivado por atividades de caminhada e trekking, este segmento organizase em grupos, que viajam em “shoulder season”, quando a meteorologia é mais amena.
Chegam sobretudo via Agências especializadas, como a Inntravel (Reino Unido), a The
Wayfarers ou a Macs Adventure (ambas dos EUA).

•

Eventos - Celebrações particulares, como casamentos, batizados e aniversários. Por
natureza concentrados na Primavera e Verão. O mercado vai para além das fronteiras de
Portugal, sendo o Algarve um destino relativamente estabelecido para casamentos em
mercados como Espanha, Reino Unido, Irlanda e Benelux. A comercialização pode ser
direta, via DMCs especializadas ou “venue finders” internacionais.

Os principais mercados emissores de turismo de natureza na Europa são a Alemanha, o Reino
Unido, Holanda, Escandinávia, França e Itália, que representam cerca de 91% do mercado
Europeu.
Figura 6 – MERCADO EMISSORES

(1) Dados de 2013 e que correspondem à informação mais recente disponibilizada pelo Turismo de Portugal
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Figura 7 – SAZONALIDADE

As diferentes motivações da procura e a oferta de alojamento diferenciado geram diferentes taxas
de ocupação no Empreendimento.

Pelos seus diferentes enquadramentos paisagísticos e sistemas de vistas, morfologias e tipologias
diversas, as Casas de Campo do Empreendimento TER da Quinta da Rocha irão apresentar-se
como uma motivação autónoma do Empreendimento, a par do Nature e do Pure Nature.
A procura por esta tipologia de alojamento deverá ser linear durante todo o ano associada a longos
períodos de estadas, tanto por casais reformados do Norte da Europa, amantes da natureza, que
procurarão no Empreendimento o “refúgio” nos meses mais frios, como por jovens/casais ativos,
altos quadros com elevada mobilidade profissional que, beneficiando da proximidade ao
aeródromo de Portimão e ao aeroporto de Faro e da conectividade possibilitada pelas novas
tecnologias, farão do Empreendimento um “refúgio” intermitente.
Teremos ainda os amantes da náutica que atravessam o oceano Atlântico e o mar Mediterrâneo
e que encontrarão no Empreendimento um “refúgio” e um local de descanso, beneficiando da sua
direta acessibilidade por mar e da segurança da ria de Alvor para fundear as embarcações.
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6. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA
Sumário da Performance de Exploração do Empreendimento
Tabela 4 – Proveitos de Exploração
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Gross Operating Revenues
Quartos Hotel
Nº de Unidades de Alojamento
Nº de Quartos Duplos
Nº de Premium e Suítes

Nº de Quartos Disponiveis / Ano

12 UA

12 UA

12 UA

12 UA

12 UA

10 UA

10 UA

10 UA

10 UA

10 UA

2 UA

2 UA

2 UA

2 UA

4 380 UA's/ano

4 380 UA's/ano

4 380 UA's/ano

4 380 UA's/ano

2 UA
4 380 UA's/ano

Dias de Operação

365 dias/ano

365 dias/ano

365 dias/ano

365 dias/ano

365 dias/ano

Nº de Quartos Disponiveis Quartos Duplos

3 650 UA's/ano

3 650 UA's/ano

3 650 UA's/ano

3 650 UA's/ano

3 650 UA's/ano

Nº de Quartos Disponiveis Premium e Suítes

730 UA's/ano

730 UA's/ano

730 UA's/ano

730 UA's/ano

730 UA's/ano

55,1%

58,2%

61,3%

64,5%

67,6%

Tx Occ. - Taxa de Ocupação média Quartos Duplos

56,4%

59,5%

62,6%

65,7%

68,7%

Tx Occ. - Taxa de Ocupação média Premium e Suítes

48,2%

51,7%

55,2%

58,7%

5,70%

5,40%

5,12%

4,87%

Tx Occ. - Taxa de Ocupação média

Var(%)

Incremento da Taxa Ocupação Média

-

62,2%

Nº de Quartos Vendidos

2 412 UA's

2 550 UA's

2 687 UA's

2 825 UA's

2 962 UA's

Nº de Quartos Vendidos Quartos Duplos

2 060 UA's

2 172 UA's

2 284 UA's

2 396 UA's

2 508 UA's

Nº de Quartos Vendidos Premium e Suítes

352 UA's

377 UA's

403 UA's

428 UA's

454 UA's

PMQ - Preço Médio Quarto

249,5 €/noite

253,4 €/noite

257,4 €/noite

261,4 €/noite

265,5 €/noite

PMQ - Preço Médio Quarto Quartos Duplos

237,0 €/noite

240,5 €/noite

244,1 €/noite

247,8 €/noite

251,5 €/noite

322,8 €/noite

327,6 €/noite

332,5 €/noite

337,5 €/noite

342,6 €/noite

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

646 124 €

691 650 €

738 397 €

786 390 €

PMQ - Preço Médio Quarto Premium e Suítes
Var(%)

Incremento PMQ

Gross Operating Quartos Hotel

32,0% Revenue
RevPAR

-

601 792 €
137,4 €

147,5 €

157,9 €

168,6 €

179,5 €

Casas de Campo
Nº de Unidades de Alojamento

9 UA

9 UA

9 UA

9 UA

9 UA

20 Rooms

20 Rooms

20 Rooms

20 Rooms

20 Rooms

Nº de Casas Campo T1

4 UA

4 UA

4 UA

4 UA

4 UA

Nº de Casas Campo T2

2 UA

2 UA

2 UA

2 UA

2 UA

Nº de Casas Campo T3

2 UA

2 UA

2 UA

2 UA

Nº de Casas Campo T6

1 UA

1 UA

1 UA

1 UA

N.º Quartos integrados em Casas de Campos

Nº de Casas Campo Disponiveis / Ano

3 285 UA's/ano

3 285 UA's/ano

3 285 UA's/ano

3 285 UA's/ano

2 UA
1 UA
3 285 UA's/ano

Dias de Operação

365 dias/ano

365 dias/ano

365 dias/ano

365 dias/ano

365 dias/ano

Nº de Casas Campo Disponiveis T1

1 460 UA's/ano

1 460 UA's/ano

1 460 UA's/ano

1 460 UA's/ano

1 460 UA's/ano

Nº de Casas Campo Disponiveis T2

730 UA's/ano

730 UA's/ano

730 UA's/ano

730 UA's/ano

730 UA's/ano

Nº de Casas Campo Disponiveis T3

730 UA's/ano

730 UA's/ano

730 UA's/ano

730 UA's/ano

730 UA's/ano

Nº de Casas Campo Disponiveis T4

365 UA's/ano

365 UA's/ano

365 UA's/ano

365 UA's/ano

365 UA's/ano

Tx Occ. - Taxa de Ocupação média

48,6%

51,3%

53,9%

56,5%

59,1%

Tx Occ. - Taxa de Ocupação média Moradias T1

57,0%

60,1%

63,1%

66,2%

69,3%

Tx Occ. - Taxa de Ocupação média Moradias T2

44,9%

47,2%

49,4%

51,7%

53,9%

Tx Occ. - Taxa de Ocupação média Moradias T3

40,0%

42,2%

44,5%

46,7%

49,0%

Tx Occ. - Taxa de Ocupação média Moradias T6

40,0%

42,2%

44,5%

46,7%

5,37%

5,10%

4,85%

4,62%

1 598 UA's

1 684 UA's

1 770 UA's

1 855 UA's

1 941 UA's

Nº de Casas Campo Vendidas T1

832 UA's

877 UA's

922 UA's

967 UA's

1 011 UA's

Nº de Casas Campo Vendidas T2

328 UA's

344 UA's

361 UA's

377 UA's

394 UA's

Nº de Casas Campo Vendidas T3

292 UA's

308 UA's

325 UA's

341 UA's

Var(%)

Incremento da Taxa Ocupação Média

Nº de Casas Campo Vendidas

-

Nº de Casas Campo Vendidas T6

PMQ - Preço Médio Quarto

49,0%

358 UA's

146 UA's

154 UA's

162 UA's

171 UA's

179 UA's

492,7 €/noite

500,3 €/noite

508,1 €/noite

515,9 €/noite

523,9 €/noite

353,3 €/noite

358,6 €/noite

364,0 €/noite

369,4 €/noite

375,0 €/noite

PMQ - Preço Médio Casas Campo T1

401,9 €/noite

PMQ - Preço Médio Casas Campo T2

407,9 €/noite

414,0 €/noite

420,2 €/noite

426,5 €/noite

PMQ - Preço Médio Casas Campo T3

707,5 €/noite

718,2 €/noite

728,9 €/noite

739,9 €/noite

751,0 €/noite

PMQ - Preço Médio Casas Campo T6

1 061,3 €/noite

1 077,2 €/noite

1 093,4 €/noite

1 109,8 €/noite

1 126,4 €/noite

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

842 480 €

899 115 €

957 259 €

1 016 945 €

Var(%)

Incremento PMCC

Gross Operating Casas de Campo

41,9% Revenue

Gross Operating Alojamento

73,9% Revenue

RevPAR

-

787 323 €
239,7 €

256,5 €

273,7 €

291,4 €

309,6 €

1 389 115 €

1 488 604 €

1 590 765 €

1 695 656 €

1 803 336 €

138 912 €

148 860 €

159 077 €

169 566 €

180 334 €

10,00% GO

10,00% GO

10,00% GO

10,00% GO

10,00% GO

277 823 €

297 721 €

318 153 €

339 131 €

360 667 €

20,00% GO

20,00% GO

20,00% GO

20,00% GO

20,00% GO

32 080 €

34 375 €

36 731 €

39 151 €

41 634 €

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

5,00 €/PA

5,08 €/PA

5,15 €/PA

5,23 €/PA

5,31 €/PA

F&B - Food and Beverage
Mercearia Bio
% de Receitas Mercearia Bio

Restaurante & Bar Hotel
% de Receitas Restaurante & Bar Hotel

Pequeno Almoço
Índice de Ocupação Dupla
PM - Preço Médio

Room Service

15 045 €

% de Room Service

16 153 €

17 291 €

18 460 €

19 660 €

2,50% GO

2,50% GO

2,50% GO

2,50% GO

2,50% GO

Gross Operating Alimentação e Bebidas

24,7% Revenue

463 859 €

497 109 €

531 252 €

566 307 €

602 295 €

Receitas Complementares (Outras receitas)

1,5% Revenue

27 782 €

29 772 €

31 815 €

33 913 €

36 067 €

2,00% GO

2,00% GO

2,00% GO

2,00% GO

2,00% GO

1 880 757 €

2 015 485 €

2 153 832 €

2 295 876 €

2 441 697 €

% de Receitas Complementares (Outros)

Gross Operating Revenues

100,0% Revenue
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Tabela 5 – Custos de Exploração
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Gross Operating Expenses
Custos com Pessoal
Mercearia Bio
Restaurante & Bar Hotel
Pequeno Almoço
Room Service

Gross Operating Expenses F&B
Gross Operating Expenses (Outras receitas)
Comissões
Energia
Marketing & Vendas
Administração & Gerais
Outros Custos Não Distribuidos

Custos Não Distribuídos

Gross Operating Expenses

705 284 €

755 807 €

807 687 €

860 954 €

915 636 €

37,50% GOR

37,50% GOR

37,50% GOR

37,50% GOR

37,50% GOR

83 347 €

89 316 €

95 446 €

101 739 €

108 200 €

60,00% GO

60,00% GO

60,00% GO

60,00% GO

60,00% GO

111 129 €

119 088 €

127 261 €

135 652 €

144 267 €

40,00% GO

40,00% GO

40,00% GO

40,00% GO

40,00% GO

16 040 €

17 187 €

18 366 €

19 575 €

20 817 €

50,00% GO

50,00% GO

50,00% GO

50,00% GO

50,00% GO

9 027 €

9 692 €

10 375 €

11 076 €

11 796 €

60,00% GO

60,00% GO

60,00% GO

60,00% GO

60,00% GO

219 543 €

235 284 €

251 447 €

268 043 €

285 080 €

47,33% GO

47,33% GO

47,33% GO

47,33% GO

47,33% GO

16 669 €

17 863 €

19 089 €

20 348 €

21 640 €

60,00% GO

60,00% GO

60,00% GO

60,00% GO

60,00% GO

138 912 €

148 860 €

159 077 €

169 566 €

180 334 €

10,00% GO

10,00% GO

10,00% GO

10,00% GO

10,00% GO

65 826 €

70 542 €

75 384 €

80 356 €

85 459 €

3,50% GOR

3,50% GOR

3,50% GOR

3,50% GOR

3,50% GOR

37 615 €

40 310 €

43 077 €

45 918 €

48 834 €

2,00% GOR

2,00% GOR

2,00% GOR

2,00% GOR

2,00% GOR

56 423 €

60 465 €

64 615 €

68 876 €

73 251 €

3,00% GOR

3,00% GOR

3,00% GOR

3,00% GOR

3,00% GOR

94 038 €

100 774 €

107 692 €

114 794 €

122 085 €

5,00% GOR

5,00% GOR

5,00% GOR

5,00% GOR

5,00% GOR

392 814 €

420 951 €

449 844 €

479 509 €

509 963 €

20,89% GOR

20,89% GOR

20,89% GOR

20,89% GOR

20,89% GOR

1 334 310 €

1 429 905 €

1 528 068 €

1 628 854 €

1 732 319 €

70,95% GOR

70,95% GOR

70,95% GOR

70,95% GOR

70,95% GOR

Tabela 6 – Resultados de Exploração
Ano 1

Mapa de Fluxos de Caixa

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Investimento

Ano 6

Ano 7

Exploração

Gross Operating Revenues

1 880 757 €

2 015 485 €

2 153 832 €

2 295 876 €

2 441 697 €

Gross Operating Expenses

1 334 310 €

1 429 905 €

1 528 068 €

1 628 854 €

1 732 319 €

546 447 €

585 580 €

625 765 €

667 023 €

709 378 €

29,05% GO

29,05% GO

29,05% GO

29,05% GO

29,05% GO

257 300 €

257 300 €

257 300 €

257 300 €

257 300 €

EBITDA

Amortizações
EBIT

5,0% VI

5,0% VI

5,0% VI

5,0% VI

5,0% VI

289 147 €

328 280 €

368 465 €

409 723 €

452 078 €

97 771 €

97 771 €

97 771 €

97 771 €

97 771 €

1,5% HC

1,5% HC

1,5% HC

1,5% HC

1,5% HC

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

320 000,00 €

Manutenção e Reparações Gerais
CAPEX

0 €/room

0 €/room

0 €/room

0 €/room

10 000 €/room

97 771 €

97 771 €

97 771 €

97 771 €

417 771 €

228 426 €

259 341 €

291 087 €

323 681 €

357 142 €

257 300 €

257 300 €

257 300 €

257 300 €

257 300 €

485 726 €

516 641 €

548 387 €

580 981 €

614 442 €

25,83% GOR

25,63% GOR

25,46% GOR

25,31% GOR

25,16% GOR

-97 771 €

-97 771 €

-97 771 €

-97 771 €

-417 771 €

387 955 €

418 870 €

450 616 €

483 210 €

196 670 €

5/5 anos

ISM Investimentos de Substituição e Manutenção
EBIT x (1-t)

(t = 21,0% )

Amortizações
Cash Flow de Exploração
Cash Flow do Investimento
FREE CASH FLOW

-3 266 803 €

-3 251 291 €

-3 266 803 €

-3 251 291 €

Gross Initial Yield

Running Yield

Payback

7,3%

7,7%

8,1%

8,4%

8,4%

15 anos
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Tabela 7 – Quadro Síntese Conta de Exploração do Empreendimento
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

N.º UA

21

21

21

21

N.º Quartos

32

32

32

32

32

52%

55%

58%

61%

64%

Preço médio

354

359

365

370

376

RevPar

185

198

212

226

241

Taxa de Ocupação

21

Receitas
Alojamento
Alimentação e bebidas
Outras departamentos

1 389 115 73,9%
463 859 24,7%
27 782 1,5%

1 488 604 73,9%
497 109 24,7%
29 772 1,5%

1 590 765 73,9%
531 252 24,7%
31 815 1,5%

1 695 656 73,9%
566 307 24,7%
33 913 1,5%

1 803 336 73,9%
602 295 24,7%
36 067 1,5%

Total de Receitas

1 880 757

2 015 485

2 153 832

2 295 876

2 441 697

100%

100%

100%

100%

100%

Despesas
Custos das Vendas
Alimentação e bebidas

219 543 47,3%

235 284 47,3%

251 447 47,3%

268 043 47,3%

Outros departamentos

16 669 60,0%

17 863 60,0%

19 089 60,0%

20 348 60,0%

21 640 60,0%

Total Custos das Vendas

236 212 12,6%

253 147 12,6%

270 537 12,6%

288 391 12,6%

306 720 12,6%

Custos com pessoal
Salários

705 284

755 807

807 687

860 954

915 636

Total Custos com Pessoal

705 284 37,5%

755 807 37,5%

807 687 37,5%

860 954 37,5%

915 636 37,5%

56
37
65
138
94

60
40
70
148
100

64
43
75
159
107

68
45
80
169
114

73
48
85
180
122

285 080 47,3%

Despesas Não Distribuidas
Administração & Gerais
Marketing & Vendas
Energia
Comissões
Outras despesas não distribuidas
Total Despesas Não Distribuidas
Total Despesas

423
615
826
912
038

3,0%
2,0%
3,5%
7,4%
5,0%

465
310
542
860
774

3,0%
2,0%
3,5%
7,4%
5,0%

615
077
384
077
692

3,0%
2,0%
3,5%
7,4%
5,0%

876
918
356
566
794

3,0%
2,0%
3,5%
7,4%
5,0%

251
834
459
334
085

3,0%
2,0%
3,5%
7,4%
5,0%

392 814 20,9%

420 951 20,9%

449 844 20,9%

479 509 20,9%

509 963 20,9%

1 334 310 70,9%

1 429 905 70,9%

1 528 068 70,9%

1 628 854 70,9%

1 732 319 70,9%

546 447 29,1%

585 580 29,1%

625 765 29,1%

667 023 29,1%

709 378 29,1%

Resultado Bruto de Exploração (RBE)
Investimentos Substituição e Manutenção (ISM)
Manutenção e Reparações Gerais
CAPEX

97 771
0

5,2%
0,0%

97 771
0

4,9%
0,0%

97 771
0

4,5%
0,0%

97 771
0

4,3%
0,0%

97 771 4,0%
320 000 13,1%

Total ISM

97 771

5,2%

97 771

4,9%

97 771

4,5%

97 771

4,3%

417 771 17,1%

Imposto sobre o Rendimento

60 721

3,2%

68 939

3,4%

77 378

3,6%

86 042

3,7%

94 936

3,9%

483 210 21,0%

196 670

8,1%

Cash Flow de Exploração

387 955 20,6%

Taxa de crescimento anual do RBE

418 870 20,8%

-

450 616 20,9%

7,2%

6,9%

6,6%

6,3%

Tabela 8 – Cronograma da Ações e Plano de Investimento
Fase

Ação

3 meses

6 meses

9 meses

12 mses

15 meses

18 meses

21 meses

24 meses

Estimativa
Orçamental

1. Elaboração do projecto de execução e RECAPE
Licenciamento

260 172 €

2. Parecer da Autoridade de AIA do RECAPE
3. Controlo prévio das obras de edificação
4. Execução das obras de infraestruturas

Construção

6 225 401 €

5. Execução das obras de edificação
6. Mobiliário e equipamentos

Exploração

Estimativa
Orçamental

32 522 €

7. Vistorias, licença utilização e de exploração

Faseamento do Investimento (valores s/ IVA)

184 289 €
2,8%

Valores acumulados

184 289 €
2,8%

75 884 €
1,2%
260 172 €
4,0%

1 503 316 €

1 503 316 €

1 516 224 €

1 141 705 €

23,1%

23,1%

23,3%

17,5%

8,6%

0,5%

1 763 488 €

3 266 803 €

4 783 027 €

5 924 732 €

6 485 573 €

6 518 094 €

27,1%

50,1%

73,4%

90,9%

560 841 €

99,5%

32 522 €

6 518 094 €
100,0%

100,0%
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Receitas
• Os preços médios de venda dos quartos de hotel e das casas de campo foram
estimados a partir de processo de homogeneização de fatores de valorização que
influem na fixação de preços de mercado dentro do segmento de produtos turísticos
comparáveis (Empreendimentos de Turismo Rural na Região do Algarve);
• Foram identificados 12 produtos turísticos comparáveis na Região (6 no Barlavento
e 6 no Sotavento) e, identificados e caraterizados os seguintes 6 fatores de
valorização:
Tabela 9 – FATORES DE VALORIZAÇÃO NO PROCESSO DE HOMOGENEIZAÇÃO

•

•
•

Localização

Acessibilidades, "facilities" e atividades comerciais nas proximidades, envolvente rural mas próximo do meio urbano

Área Envolvente

Dimensão e caracterização genérica da área adstrita ao projeto

Conceito

Ambiente "rural chique", look trendy e eco-friendly, predominância de atividades lúdicas e de lazer "In"

Qualidade do Edificado

Arquitectura "trendy" com respeito pela traça e materiais típicos algarvios, conservação, arquitectura paisagística

Ecologia

Inserção em área de parque/reserva natural, espécies de fauna, flora e habitas, ausência de poluição visual

Distância à Praia

Privilegiar a distância pedonável, ciclável ou de barco

Atendendo à ainda pouca expressão e qualificação da oferta de turismo rural na
Região, entende-se que a estimativa de preços médios de venda a partir do
ajustamento de fatores de valorização permite uma comparação mais homogénea
e equilibrada em termos de características económicas e físicas dos comparáveis
do mercado;
A fase inicial da exploração será marcada pelos mercados que estão solidificados
na Região do Algarve, mormente o Sol & Mar e o Golfe;
Na rubrica de alimentação e bebidas os valores apresentados reflectem a aposta
na oferta de espaço diferenciado e de elevada qualidade para eventos.

Custos
• O peso dos custos associados à operação praticamente acompanha o progressivo
aumento de taxa de ocupação atento o objetivo de assegurar a qualificação da
oferta do Empreendimento;
• No 5.º ano de exploração (ano cruzeiro) a operação do Empreendimento contempla
32 colaboradores diretos e a criação de cerca de 46 empregos indiretos.

Resultados
•

•

Ligeiro crescimento do Resultado Bruto de Exploração sendo que a taxa de
crescimento é progressivamente decrescente à medida que a exploração do
Empreendimento atinge a maturidade;
O posicionamento upscale do serviço oferecido determina uma estrutura de custos
operacionais robusta e onde não se tornará fácil a obtenção de economias de
escala, pelo que o payback do investimento na reconstrução das construções
existentes na Quinta da Rocha ascende a 15 anos.
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1. Introdução
O objetivo do Estudo consiste em definir o nível das águas a reter na proteção do
empreendimento turístico da Quinta da Rocha, no Alvor, solicitada no âmbito do EIA - Estudo de
Impacte Ambiental.
Os fatores que influenciam os níveis de inundação da zona em análise são os seguintes:
 A maré;
 A sobre-elevação meteorológica do nível médio do mar (NMM);
 Caudais de cheia das ribeiras afluentes, ribeiras de Odiáxere e do Alvor;
 A sobre-elevação do NMM associada à mudança climática;
 A inundação decorrente de um eventual maremoto.
O desenvolvimento do trabalho assenta na compilação de informação específica publicada,
relativa aos diferentes fatores, tendo como objetivo a definição de um nível de máxima inundação,
para diferentes cenários. Este nível é demarcado num modelo digital do terreno, construído com
recurso ao AUTOCAD (CIVIL), para a zona envolvente da Quinta da Rocha com base em cartografia
terrestre: um levantamento da área da Quinta da Rocha e um levantamento da zona envolvente,
ambos na escala 1:1000, fornecidos pela OUTRAS PAISAGENS. Esta informação foi completada
pela cartografia náutica publicada pelo Instituto Hidrográfico, carta náutica n.º 27502 - da Ponta
da Piedade à Praia do Vau, na escala 1:15.000.

Nota: As cotas altimétricas adoptadas no Estudo estão referidas ao NMM - Nível Médio do Mar,
i.e., ao ZT - Zero Topográfico.

2. Cenários considerados e resultados
2.1 Cenários
Foram retidos os seguintes cenários:
 Cenário A, correspondente à cota 2,85 (NMM), representativa da cota das zonas
inundáveis em situação normal de temporal e de subida do nível médio no horizonte de
2100, sem ocorrência de maremoto ou em situação excecional de maré e temporal, na
situação atual, sem maremoto.
 Cenário B, correspondente a uma elevação de 6 m da superfície do mar, associada a um
evento de maremoto de menor energia do que o de 1 de novembro de 1755;
 Cenário C, correspondente a uma elevação de 10 m da superfície do mar, associada a
um evento de maremoto de grande energia.
Os cenários B, C apresentam, naturalmente, áreas de potencial inundação mais extensas do
que os cenários anteriores.
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Apresentam-se nas Figuras 1, 2, 3 do Apêndice os mapas de inundação obtidos para a
Quinta da Rocha, onde se localizaram as casas que constituem o empreendimento turístico.

2.2 Resultados
Apresenta-se no quadro seguinte a lista das casas do empreendimento turístico da Quinta
da Rocha, bem como a cota atual de implantação das edificações existentes. Identificam-se a
vermelho as situações das casas abrangidas pelas zonas inundáveis nos diferentes cenários e a
laranja aquelas em que não é possível garantir que não serão inundadas.

Quadro 1 - Identificação das casas abrangidas pelas zonas inundáveis
Cota de
implantação
atual
(NMM)

N.º

Nome

1

Casa da Ria

8

2
3

Casa da Rocha
Casa da Horta

11
3 a 2,62

4
5

Casa da Praia
Casa do
Maçarico

6e9
25

6
7

Hotel Rural
Casa do
Noitibó

11 a 10
16

8

Casa do
Abelharuco

14

9

Casa do
Garajau
Casa da
Cruzinha
Apoio agrícola

10 a 9,5

10

Cenário A
médio
2,85 m

Cenário B
maremoto
a6m

Cenário C
maremoto
a 10 m

15
5,5 a 6
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2.3 Recomendações
Como recomendações sugere-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.
Por último, salienta-se que os dados sedimentares da lagoa dos Salgados indicam que as
zonas de ambiente de barreira ou de cordão dunar que se encontram mais robustas resistem à
passagem do tsunami e protegem as zonas que se encontram na margem terrestre. Deste modo
recomenda-se o reforço do cordão dunar da laguna que contribui não só para a defesa e proteção
de pessoas e bens no empreendimento da Quinta da Rocha mas sobretudo da zona urbana do
Alvor, que constitui uma zona de risco.

3. Fundamentação
3.1 Maré e sobre-elevações da superfície livre
A zona de intervenção - Quinta da Rocha – situa-se no interior da laguna costeira do Alvor,
vulgarmente designada por Ria de Alvor, na sua margem NE. (ver Figura 1). Como pode ler-se na
ficha de caracterização do Plano setorial da Rede Natura 2000, a Ria de Alvor é um importante
complexo estuarino do barlavento algarvio, que resulta da confluência da Ribeira de Odiáxere e da
Ribeira do Alvor. A massa de água é protegida da ação do oceano por um cordão dunar e
encontra-se em permanente comunicação com o mar através de uma embocadura, na sua zona
central, fixada por dois molhes perpendiculares à costa. A embocadura localiza-se a cerca de 5 km
do porto de Lagos e a cerca de 8 km do porto de Portimão.
A proximidade da zona em análise relativamente ao porto de Lagos permite considerar os
elementos de maré previstos para o marégrafo de Lagos, publicados pelo Instituto Hidrográfico na
Tabela de Marés para 2018, como representativos para a zona em análise, não sendo necessário
ajustar correções de amplitude, uma vez que o porto de Portimão (exterior) apresenta os mesmos
valores que Lagos.
As marés apresentam características semidiurnas regulares. As alturas de maré publicadas
referem-se ao nível do zero hidrográfico (ZH), localizado 2,00 metros abaixo do nível médio
adotado (NMM), sendo expressas em metros. Os valores que são seguidamente apresentados
estão referidos ao NMM, de modo a compatibilizar com as cotas do projeto.
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Figura 1 – Localização geográfica da Quinta da Rocha. Fonte: GoogleEarth (Julho de 2018)

Quadro2 – Alturas de maré referidas ao NMM (adapt. Tabela de Marés do IH, 2018)
Marés

Altura (m)

Preia-mar máxima (PMMAX)

1.83

Preia-mar de águas vivas média (PMAV)

1,49

Preia-mar de águas mortas média (PMAM)

0,68

Nível médio (NM)

0,00

Baixa-mar de águas mortas média (BMAM)

- 0,65

Baixa-mar de águas vivas média (BMAV)

- 1,47

Baixa-mar mínima (BMMIN)

- 1.76
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Refira-se, a título indicativo, que a maré ao entrar na “Ria” através do canal da embocadura,
se propaga a baixa velocidade ao longo dos canais, deformando-se à medida que se propaga, por
ação do atrito, da variação da profundidade e da geometria dos canais. No entanto, devido à
proximidade da área em estudo da embocadura da Ria de Alvor não se considerou este efeito.
As alturas do nível da água indicadas nas Tabelas de Marés e, consequentemente os valores
máximo e mínimo apresentados, podem sofrer alterações devido às condições meteorológicas
médias numa área considerável em torno do porto em causa, nomeadamente ao vento e à
pressão atmosférica. Assim, as baixas pressões tendem a fazer subir o nível do mar e as altas
pressões têm um efeito contrário, à razão aproximada de um centímetro por cada milibar. Essas
sobre-elevações (Sp) devidas às depressões barométricas variam entre 0,3 e 0,4. Por seu lado, a
ocorrência ou de vento forte ou de longa duração com direção apropriada relativamente à costa
podem originar uma sobre-elevação da superfície livre (Sv) que se considera em geral da mesma
ordem de grandeza que a anterior, admitindo-se para o conjunto dos efeitos meteorológicos (Sv e
Sp) uma sobreelevação de 0,70 m.

3.2 Inundações associadas a cheias
Não se conhecem ocorrências de inundação devidas a caudais de cheia das ribeiras, devido
talvez à geometria ampla da Ria do Alvor que conduz à dispersão ou diminuição de amplitude de
eventuais ondas de cheia, pelo que se considera este efeito integrado no grau de incerteza dos
anteriores. Pelo contrário, as informações recolhidas referentes a inundações na zona baixa do
Alvor encontram-se associadas a situações simultâneas de preia-mar de águas vivas e temporal
(vento forte ou ondulação forte) que podem ocorrer quer no verão quer no inverno.

3.3 Cenário de subida do nível médio do mar associado às
alterações climáticas
No contexto da avaliação de riscos ambientais de um projeto como um empreendimento
turístico, cuja duração previsível será da ordem de algumas décadas torna-se necessário
considerar a inclusão dos efeitos das alterações climáticas, no que diz respeito à previsão da
subida do nível médio do mar atualmente aceite.
De acordo com a Agência Europeia para o Ambiente, o nível do mar tem subido, desde
1993, uma média de três milímetros por ano. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC), estabelecido pela Organização das Nações Unidas para o Ambiente
(UNEP) e pela Organização Meteorológica Mundial (WMO), espera-se que, em 2100, o nível do
mar suba entre 40 centímetros a 1 metro.
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Um estudo, que tem por base a análise de 25 anos de dados de satélite, publicado
recentemente (Fev de 2018) na Proceedings of the National Academy of Sciences1 conclui que a
taxa anual de subida do nível das águas do mar – cerca de três milímetros por ano – poderia
triplicar, i.e., mais de 10 milímetros por ano até 2100. O estudo determina também que, caso o
ritmo atual se mantenha, os oceanos podem estar, em média, 66 centímetros mais elevados até
ao final do século.
A aceleração do processo identificada é impulsionada em grande parte pelo degelo
acelerado da Gronelândia e da Antártida, tem o potencial de duplicar a subida do nível da água do
mar em 2100, em comparação com as projeções que supõem uma taxa constante, para mais de 66
centímetros, em vez de 33 (Snm).

3.4 Nível máximo da água em repouso
A máxima altura teórica resultará do somatório da Preia-mar máxima (PMMAX) com as
maiores sobre-elevações, que é 2.53 metros (NMM). Todavia, a probabilidade de ocorrência do
valor assim apurado é muito reduzida não sendo sequer realista atribuir-lhe um período de
retorno. O valor a adotar no caso vertente, será o que resulta do seguinte somatório:
NMax = PMAV + Sv + Sp = 1,49+ 0,35 + 0,35 = 2,19 metros (NMM)
em que PMAV representa a média das preia-mares de águas vivas
Acresce ao valor anterior a sobre-elevação do nível médio decorrente da mudança climática,
(Snm) atualmente aceite: 0,66 metros em 2100, o que resulta num nível máximo de 2,85 metros
(NMM).

3.5 Nível da água atingido em situação de maremoto
O desenvolvimento desta componente do trabalho assenta na compilação de estudos
publicados do âmbito da geofísica e da geologia para locais próximos da área em estudo.
Um maremoto ou tsunami é o deslocamento de um grande volume de água no oceano,
numa sequência de ondas de longo período e elevada energia, que na sua propagação podem
percorrer milhares de quilómetros no oceano até à costa. Podem ser gerados por sismos de
grande magnitude, erupções vulcânicas, etc.
A costa Sul do Algarve caracteriza-se por um regime de agitação de baixa energia relativa e é
raramente afectada por tsunamis ou tempestades muito intensas. O tsunami mais devastador que
afetou a costa portuguesa em tempos históricos foi o de 1 de Novembro de 1755.
1.

1

R. S. Nerem, B. D. Beckley, J. T. Fasullo, B. D. Hamlington, D. Masters and G. T. Mitchum. Climatechange–driven accelerated sea-level rise detected in the altimeter era. PNAS, 2018
DOI: 10.1073/pnas.1717312115
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Existem diversos estudos que caracterizam e discutem o risco de inundação por um
maremoto na costa do Algarve. Trindade (2014)2 caracterizou o risco de tsunami da cidade de
Lagos com recurso a uma abordagem SIG, e apresenta a informação para o Concelho de Lagos.
Como foi anteriormente referido, embora a zona de intervenção se localize no Concelho de
Portimão, ela é adjacente ao limite do Concelho de Lagos que cruza a Ria de Alvor na direção
Norte – Sul, a oeste da Quinta da Rocha. O critério de proximidade justifica a utilização da
informação aí apresentada para a zona de intervenção.
O território de Portugal continental revela uma elevada suscetibilidade à ocorrência de
sismos e tsunamis, tanto pela sua localização junto ao cruzamento de uma margem continental de
orientação norte-sul, relacionada com a abertura do Atlântico Norte, como pela sua proximidade e
posição relativamente à Zona de Fratura Açores-Gibraltar, (limite entre as placas litosféricas
Euroasiática e Africana). Nesta região definiram-se zonas de geração de grandes sismos e tsunamis
(Figura 2) que afetam a faixa costeira portuguesa. (Trindade, 2014).
O mesmo autor refere que das regiões tsunamigénicas referidas, três são selecionadas
como sendo suficientemente próximas e potencialmente geradoras de risco. Segundo o estudo
publicado por Omira et al (2009a)3 é claramente demonstrado que a Zona Ferradura – Marquês de
Pombal (HSMP), a Zona do Banco de Portimão (PBF) e a Zona do Prisma Acrecionário do Golfo de
Cadiz (CWF) são as regiões com características mais favoráveis à geração de tsunamis de impacto
significativo em Lagos.
A zona HSMP é considerada uma fonte compósita das duas falhas por terem uma
continuidade geométrica e segundo Ribeiro et al. (2006)4 é a proposta melhor aceite como sendo a
origem do evento de 1755, e que nas mesmas condições, pode ser encarado como o pior cenário
tendo segundo Rio et al. (2003)5 um período de retorno de cerca de 1200 anos. As duas outras
zonas fonte foram também retidas no trabalho de A. Trindade (2014) tendo em conta a
proximidade e consequente reduzido tempo de viagem da primeira onda. A zona CWF foi também
escolhida por fornecer um cenário de menor risco.

2

Projeto de mestrado de André D. S. Trindade: Risco de tsunami da cidade de Lagos: avaliação da
vulnerabilidade e modelação de rotas de evacuação numa abordagem SIG. Universidade de Lisboa,
Faculdade de Ciências, Departamento de engenharia geográfica, geofísica e energia., 2014.
3
Omira, R.; Baptista, M.A.; Miranda, J.M.; Toto, E.; Catita, C.; Catalão, J.; (2009a), Tsunami vulnerability,
assessment of Casablanca-Morocco using numerical modelling and GIS tools, Nat Hazards, Casablanca, 24
september 2009.
4
Ribeiro, M.J.M., (2006), Gestão do Risco Sísmico, Análise de Risco Sísmico e Gestão de Emergência, Lisboa,
Câmara Municipal de Lisboa
5
Rio, I., P.T. Costa, J. Almeida e L.A.M. Victor (2003), Risco Sísmico na Cidade de Lagos, ICTE, Lisboa
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Figura 2 – Potenciais zonas tsunamigénicas Sudoeste Ibérica e falhas típicas.
GBZ: Zona do Banco de Gorringe; HMZ: Zona de Ferradura/Marquês de Pombal; AZ: Zona Sul do
Algarve; ABZ: Prisma acreccionário de Gilbrater-Alboran;
GBF: Falha do Banco de Gorringe; MPF: Falha de Marquês de Pombal; HSF: Falha de Ferradura;
PBF: Falha do Banco de Portimão; e a CWF: Falha do Golfo de Cadiz. Fonte: Omira, et al., (2009a)

O trabalho de A. Trindade (2014) utiliza os resultados do modelo COMCOT-Lx (Cornell
Multigrid Coupled Tsunami Model) (Omira et al., 2009; 2010; 2011) que se apresentam na Figura
seguinte, para as zonas fonte selecionadas.
O modelo referido inclui a resolução das equações da hidrodinâmica nomeadamente a
NLSW (Non Linear Shallow Water) e os cálculos do run-up (espraiamento), do run-in (máxima
distância de inundação), da área inundada e velocidades do fluxo em terra.
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Figura 3 – Padrões de dispersão de ondas de tsunami calculados considerando as fontes
tsunamigénicas HSMP, PBF e CWF. Fonte: Omira et al., (2009a)

Na Figura 4 pode-se observar a altura máxima de onda de cada um dos cenários no
concelho de Lagos.

Figura 4 – Inundação (altura da onda em metros) resultante dos cenários HSMP, PBF e CWF para
o concelho de Lagos. Fonte: Trindade (2014)

A altura máxima atinge os 10 metros no caso do HSMP e do PBF enquanto em CWF apenas
atinge 8m, apresentando uma área inundada mais reduzida. Apresenta-se na Figura seguinte a
área potencialmente inundável do Concelho de Lagos sobreposta sobre a imagem de satélite, para
auxiliar a interpretação dos mapas de inundação. Note-se que a zona inundável apresentada, no
seu braço nascente, corresponde à parte da Ria de Alvor abrangida pelo concelho de Lagos, isto é
à zona oeste da Ria de Alvor que envolve a margem oeste da Quinta da Rocha, parte da área em
estudo.
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Figura 5 - Área potencialmente inundável em Lagos e na zona oeste da Ria de Alvor.
Fonte: Trindade (2014)
Um outro estudo de vulnerabilidade da costa do Algarve à inundação por Tsunami 6 utiliza
cenários de altura de maré de 1m (NMM) associados a alturas de onda do Tsunami de 2m, 4m,
6m, resultando em cenários de 3m, 5m e 7m (NMM) que se traduzem no mapa de vulnerabilidade
potencial que se apresenta na Figura seguinte:

Figura 6 - Área de vulnerabilidade potencial no setor Lagos Portimão. Fonte: Nunes et al. (2009)

Este estudo indica que no trecho Lagos – Portimão a extensão da inundação para terra, a
partir da linha de costa será de 14 m no cenário menos gravoso até 47 m no cenário mais gravoso
considerado.
6

Nunes, M., Ferreira, O. E Luís, J., 2009. Tsunami vulnerability zonation in the Algarve coast (Portugal)
Journal of Coastal Research, SI 56. Proceedings of the 10th International Coastal Symposiu, 876 – 880,
Lisbon, Portugal, ISSN 0749 – 0258)
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Teixeira (2005)7 no seu relatório de caracterização do risco de tsunami na zona costeira do
Algarve admitiu, como ponto de partida, um evento extremo idêntico ao registado na sequência
do designado Terramoto de Lisboa de 1 de Novembro de 1755, que gerou um tsunami com ondas
que, de acordo relatos da época, atingiram a costa com alturas da ordem de 6 a 10m, propagandose nos estuários com alturas até 3 a 6m, e penetrando para montante até uma distância superior a
6 km (entre meia a mais de uma légua para o interior).
Também Baptista, M. A., investigadora do Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa,
em artigo do Público de 30 de Outubro de 2005 refere que o tsunami só demorou 15 minutos até
ao Cabo de São Vicente, aí com uma altura de onda de dez metros. "Numa praia entre Vila do
Bispo e Lagos encontraram-se destroços [arrastados pelo tsunami] a um quilómetro da costa. Era
um vale sem qualquer construção", diz. A duna da ilha de Faro, com dez metros de altura, foi
galgada.
Estes resultados são corroborados por estudos sobre a existência de depósitos aluvionares
na costa do Algarve associados a maremotos.
Salienta-se neste contexto o trabalho de Costa, P. J. M. (2012)8 que estudou a laguna
costeira dos Salgados, localizada na baía entre Armação de Pêra e a ponta da Galé, um troço
costeiro que contém uma praia arenosa com 6 km de comprimento, marginada por um cordão
dunar, vegetado, que apresenta cotas entre 3 e 17m acima do nível médio do mar.

Figura 7 - Localização geográfica da Lagoa dos Salgados. Fonte: Costa, P. J. M. (2012)

7

Teixeira, S. B., 2005. As consequências potenciais para a costa do Algarve de um tsunami na sequência de
um terramoto com epicentro a 150 km a SW do Cabo São Vicente - Uma avaliação preliminar de risco.
Ministério do Ambiente Ordenamento do território e Desenvolvimento Regional, Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Algarve, Faro, Dezembro de 2005.
8
Tese de Pedro José Miranda da Costa. Sedimentological signatures of extreme marine inundations,
orientada pelo Prof. Doutor César A. C. F. Andrade e pelo Prof. Doutor Alastair George Dawson, para a
obtenção do grau de doutor em Geologia, especialidade em Geologia Económica e do Ambiente, 2012.
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
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Pode ler-se em Costa, 2012 que: “… Com base em sondagens no enchimento sedimentar da
Lagoa dos Salgados foi possível identificar aproximadamente a 0.40m de profundidade, a
ocorrência de uma lâmina lateralmente contínua, formada essencialmente por areia média com
abundantes bioclastos e intraclastos de lodo, com espessura variável entre 0.8m na zona mais
próxima da embocadura e alguns milímetros, diminuindo para terra – unidade E. O depósito
apresenta-se em forma de gota alongada e estende-se para terra até um máximo de
aproximadamente 800m. Foi possível concluir que a deposição se efetuou a uma taxa de
sedimentação de 2.6mm/ano nos 0.30m superficiais. A extrapolação deste valor localiza a base
dos lodos a teto da unidade E na primeira metade do século XIX. Estes resultados são consistentes
com um evento raro de inundação marinha extrema e muito intensa de um espaço lagunar muito
assoreado, com injeção de sedimento exótico a grande distância da linha de costa, excedendo a
capacidade de transporte das correntes de maré e do galgamento por tempestade. Trata-se do
único registo deste tipo de evento detetado nesta coluna sedimentar nos últimos séculos e
compatível com o tsunami gerado pelo sismo de 1 de Novembro de 1755, do qual existem
testemunhos documentais nesta região.”
Ainda Costa (2012) refere que as características espaciais dos depósitos de sedimentos
associados ao tsunami demonstram que o fluxo de entrada da água e de sedimentos se deu
essencialmente através dos canais e da embocadura da laguna e não por galgamento generalizado
da barreira e cordão dunar, o que sugere que a barreira impediu o galgamento pelas ondas o que
permite estabelecer um limite objetivo da máxima elevação do nível do mar no momento da
inundação seria de 10 metros.
Este mesmo estudo compara a estrutura identificada na Lagoa dos Salgados com as
características dos depósitos identificados na Boca do Rio (Portimão, Algarve) que estendem até
cerca de 1200 m da costa e conclui que apresentam características comuns, sugerindo um único
evento regional e simultâneo responsável pelos depósitos, apresentando a mesma altura de onda
do tsunami nos dois locais embora separados de aproximadamente 50 km.

A singularidade deste registo na sequência sedimentar de baixa energia com cerca de 1500
anos na Lagoa dos Salgados, Alcantarilha, Boca do Rio e outras regiões costeiras do Algarve pode
ser usada, com precaução, para extrapolar um intervalo de recorrência para inundações desta
costa decorrentes de um tsunami de grande magnitude, sugerindo que tal intervalo pode ser de
escala milenar.
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Apêndice
Figuras – Implantação cartográfica das zonas inundáveis
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Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos
Parâmetros

Unidades

Arsénio
Azoto Kjeldahl
Azoto amoniacal
Carência bioquímica de oxigénio
Carência química de oxigénio
Chumbo
Cianetos
Cobre
Coliformes fecais
Coliformes totais
Condutividade
Crómio
Cádmio
Estreptococos fecais
Fenois
Ferro
Fosfatos P2O5
Fósforo P
Manganês
Mercúrio
Nitratos
Oxidabilidade
Oxigénio dissolvido (sat)
Selénio

mg/l As
mg/l N
mg/l NH4
mg/l O2
mg/l O2
mg/l Pb
mg/l CN
mg/l Cu
/100 ml
/100 ml
µS/cm, 20ºC
mg/l Cr
mg/l Cd
/100 ml
mg/l C6H5OH
mg/l Fe
mg/l P2O5
mg/l P
mg/l Mn
mg/l Hg
mg/l NO3
mg/l
% saturação de O2
mg/l Se
mg/l, sulfato de lauril
e sódio
mg/l
mg/l Zn
Escala Sorensen

Substâncias tensioactivas
Sólidos suspensos totais
Zinco
pH

Método de Cálculo
Percentil
Frequência

A - Excelente
Min.
Max.

B - Boa
Min.
Max.

C - Razoável
Min.
Max.

D - Má
Min.
Max.

E- Muito Má
-

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

3
4
8
8
8
3
3
3
8
8
8
3
3
4
4
3
8
8
3
3
8
8
8
3

90
-

0.01
0.5
0.5
3
10
0.05
0.05
0.05
20
50
750
0.05
0.001
20
0.001
0.5
0.4
0.2
0.1
0.0005
5
3
0.01

70
-

0.05
1
1.5
5
20
0.2
2000
5000
1000
0.005
2000
0.005
1
0.54
0.25
0.25
25
5
-

50
-

2
2.5
8
40
0.1
0.08
0.5
20000
50000
1500
0.08
0.005
20000
0.01
1.5
0.94
0.4
0.5
0.001
50
10
0.05

30
-

0.1
3
4
20
80
0.1
0.08
1
>20000
>50000
3000
0.08
>0.005
>20000
0.1
2
1
0.5
1
0.001
80
25
0.05

>0.1
>2
>1
>0.5
>1
>0.001
>80
>25
<30
>0.05

85

4

-

0.2

-

-

-

0.5

-

0.5

>0.5

75
85
85

8
3
8

6.5

25
0.3
8.5

5.5

30
1
9

5

40
3
10

4.5

80
5
11

>80
>5
>11

- O pH, sendo um parâmetro muito dependente de características geomorfológicas, pode apresentar valores fora deste intervalo, sem contudo significar alterações de qualidade devidas à poluição.
- Alteração de frequência ao Azoto Kjeldahl desde 2006.
- Nas classificações referentes ao Norte em 2007 não foi respeitada a frequência mínima de amostragem.
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>0.08
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Avaliação Acústica
Medição de níveis de pressão sonora. Determinação do nível sonoro médio de longa
duração.
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Atividade: Operação de Loteamento
Local do Ensaio: Quinta da Rocha – Alvor – Portimão
Processo: SONOMETRIA
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Data do Relatório: 27-09-2018
Total de Páginas: 23
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO
1.1. Descrição e Objetivo
O presente relatório foi realizado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento de
Turismo em Espaço Rural (TER) da Quinta da Rocha, localizada na freguesia de Alvor e concelho de
Portimão.
O objetivo da presente Avaliação Acústica consiste na quantificação do ruído ambiente existente junto
dos conjuntos de recetores potencialmente afetados projeto, localizados da área de potencial influência
acústica do projeto, e pretende avaliar o cumprimento do denominado Critério de Exposição Máxima,
estabelecido no artigo 11.º do DL 9/2007 (Regulamento Geral do Ruído).
Pretende-se ainda, avaliar a compatibilidade do ambiente sonoro existente com os valores limite de
exposição estabelecidos no artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de janeiro), por forma a efetuar o “Controlo prévio das operações urbanísticas”, enquadrado no artigo
12º do RGR.
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1
e 2 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2011),
sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde fevereiro de 2007.

1.2. Dados Identificadores dos Ensaios
Requerente

OUTRAS PAISAGENS, LDA.

Atividade avaliada

Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento de Turismo em Espaço
Rural (TER) da Quinta da Rocha

Localização da atividade

Quinta da Rocha, na freguesia de Alvor e concelho de Portimão

Local da medição interior

-

Local da medição exterior
(Coordenadas WGS84)

Identificação/Caracterização
das Fontes de Ruído
Horário de funcionamento
da atividade

Ponto 1 (oeste): 37° 8'39.87"N; 8°36'54.29"W
Ponto 2 (centro / norte): 37° 8'30.98"N; 8 8°36'26.81"W
Ponto 3 (este): 37° 8'23.47"N; 8°36'15.18"W
Ponto 4 (sudoeste): 37° 7'58.04"N; 8°36'43.41"W
Ponto 5 (sudeste): 37° 7'53.50"N; 8°36'17.46"W
Tráfego rodoviário local; tráfego rodoviário e ferroviário distante; tráfego
aéreo; tráfego lúdico marítimo; natureza (fonação animal e aerodinâmica
vegetal)
-
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1.3. Definições
Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No âmbito do Decreto-Lei nº
9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e “ruído
residual” equivale a “som residual”.
▪

Som total - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes.
▪
Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está
associada a uma determinada fonte.
▪
Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração.
▪

Designações do som total, específico e residual

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1)

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)
1 - som total; 2 - som específico A; 3 - som específico B; 4 - som específico C; 5 - som residual.
Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos.
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.
▪

Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer modificação.

Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, varia
significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.
▪

Som intermitente - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de comboios,
ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar.
▪

Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s.
▪

Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de
banda estreita que emergem de modo audível do som total.
▪
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Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a
abranger as atividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos”:
- Diurno (07h00min. às 20h00min.)
- Entardecer (20h00min. às 23h00min.)
- Noturno (23h00min. às 07h00min.).
▪
Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante,
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local
considerado”.
▪

Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por
meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”.
▪

Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma
situação determinada;
▪

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível
sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido
naquele intervalo de tempo.
▪

L Aeq
sendo: LA (t)
T

 1 T LA10(t ) 
= 10 log10   10
dT  dB(A)
0
T


o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A);
o período de referência em que ocorre o ruído particular

Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday) - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma
série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;
▪

Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening) - “o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;
▪

Indicador de Ruído Noturno (Ln) ou (Lnight) - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma
série de períodos noturnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;
▪

Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden) - “o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:
▪

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

Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”;
▪

Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de
edificação”.
▪
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO
2.1. Metodologia
Nº
7

Ensaio
Método de Ensaio
Medição de níveis de pressão sonora.
NP ISO 1996-1:2011
Determinação do nível sonoro médio de NP ISO 1996-2:2011
longa duração
SPT_08_RAMB_Lden_07: 27-10-2014

Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com
a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011). A análise dos
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de
janeiro.
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 11º - Valores limite de
exposição, nomeadamente:
Ponto 1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposição:
- As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso
pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
- As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
Ponto 3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º, para
efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limites
de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).

2.2. Instrumentação e Medições
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado,
nomeadamente:
•

•

Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Premium,
nº de Série 61134 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683822:
Data da Última Calibração e Verificação Periódica: abril de 2018 [certificados CACV487/18;
245.70/18.404073).
Termo-anemómetro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674. Certificados de Calibração
AEROMETROLOGIE T17-103627 de 23-03-2017 e A17-103627 de 24-03-2017.

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os
respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu-se à
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do
que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório.
Nos pontos exteriores as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro
situado a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, face à altura dos recetores sensíveis avaliado.
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As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, DecretoLei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível sonoro
contínuo equivalente).
No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de
funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa duração
em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das medições,
número de medições e respetiva duração).
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo
de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois dias,
cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em causa.
Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais medições.
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada:
𝑛
1
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [ ∑ 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10 ]
𝑛
𝑖=1

Onde:
- n é o número de medições,
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.
Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de
referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser
efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração,
mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias.
Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser
aplicada a seguinte equação:
𝑛
1
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [ ∑ 𝑡𝑖 × 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10 ]
𝑇
𝑖=1

Onde:
- n é o número de medições,
- 𝑡𝑖 é a duração do ciclo i,
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.
- 𝑇 = ∑ 𝑡𝑖 corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de
referência em análise.
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de
propagação que influenciam o registo de medição.
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do
indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios de
níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função das
suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa.
Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se
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𝑇
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = ̅̅̅̅̅
𝐿𝐴𝐸 + 10 × 𝑙𝑔 𝑛 − 10 × 𝑙𝑔( )
𝑡0
Onde:
- 𝐿𝐴𝐸 é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no
intervalo de tempo T (em segundos),
- 𝑡0 =1 segundo.
Transcrevem-se em seguida os textos associados e julgados relevantes, do Guia Prático para Medições
de Ruído Ambiente (APA, 2011):
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de
propagação que influenciam o registo de medição.
… Se a diferença entre os níveis LAeq,T / LAeq,t do ruído ambiente, obtidos nas várias amostras/medições,
for superior a 5dB(A), deve realizar-se uma ou mais amostras/medições adicionais, a não ser que o(s)
ruído(s) particular(es) em avaliação justifique(m) essa diferença, como pode ser o exemplo de uma fonte
com ciclos de funcionamento bem distintos do ponto de vista acústico (justificação a constar do
relatório).
Assim, as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno do Laboratório,
aprovado pelo IPAC, 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos
em outro dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5
dB entre amostras.
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES
3.1. Dados Obtidos
Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente no exterior, a 4 metros de altura, realizadas
para os três períodos são apresentados nos quadros seguintes.
Os resultados apresentados são válidos nas condições do ruído verificadas nos momentos em que
decorreram as medições, as quais podem ser assumidas como representativas da média anual.
Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

14:09

Não

Med.1
22/06/2018

42,9

46,3

Mem.

às

Impulsivas:

#223

14:24

Não

Das

Tonais:

14:24

Não

Med.2
22/06/2018

46,0

49,6

Mem.

às

Impulsivas:

#224

14:39

Não

Das

Tonais:

10:46

Não

Med.3
16/08/2018

45,7

51,1

Mem.

às

Impulsivas:

#379

11:01

Não

Das

Tonais:

11:02

Não

Med.4
16/08/2018

44,9

49,3

Mem.

às

Impulsivas:

#380

11:17

Não

Observações

Tráfego rodoviário distantes pouco audível;
tráfego aéreo audível; natureza pouco
audível.
Temp. 26ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.
Tráfego rodoviário e ferroviário distantes
pouco audíveis; barcos percetível; natureza
pouco audível.
Temp. 26ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.

Tráfego rodoviário distantes pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 28ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.

Tráfego rodoviário distante pouco audível;
barcos pouco audível; tráfego aéreo pouco
audível; natureza pouco audível.
Temp. 28ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
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Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

20:01

Não

Med.1
22/06/2018

42,1

46,6

Mem.

às

Impulsivas:

#232

20:16

Não

Das

Tonais:

20:16

Não

Med.1
22/06/2018

38,4

42,0

Mem.

às

Impulsivas:

#233

20:31

Não

Das

Tonais:

20:59

Não

Med.1
16/08/2018

41,2

42,6

Mem.

às

Impulsivas:

#407

21:14

Não

Observações

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 23ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 23ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 22ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.

Ponto 1 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

1:51

Não

Med.1
23/06/2018

34,6

40,2

Mem.

às

Impulsivas:

#250

2:06

Não

Das

Tonais:

2:06

Não

Med.1
23/06/2018

36,3

40,9

Mem.

às

Impulsivas:

#251

2:21

Não

Das

Tonais:

0:42

Não

Med.1
17/08/2018

38,4

41,7

Mem.

às

Impulsivas:

#416

0:57

Não

Observações

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 19ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 19ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 20ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.
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Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

15:51

Não

Med.1
22/06/2018

45,4

48,8

Mem.

às

Impulsivas:

#227

16:06

Não

Das

Tonais:

16:07

Não

Med.2
22/06/2018

47,6

51,2

Mem.

às

Impulsivas:

#228

16:22

Não

Das

Tonais:

18:06

Não

Med.3
16/08/2018

46,7

50,0

Mem.

às

Impulsivas:

#403

18:21

Não

Das

Tonais:

18:22

Não

Med.4
16/08/2018

48,2

52,6

Mem.

às

Impulsivas:

#404

18:37

Não

Observações

Tráfego rodoviário local audível; tráfego
aéreo audível; natureza pouco audível.
Temp. 26ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.

Tráfego rodoviário local audível; tráfego
aéreo audível; natureza pouco audível.
Temp. 25ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.

Tráfego rodoviário local audível; tráfego
aéreo audível; natureza pouco audível.
Temp. 28ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário local audível; tráfego
aéreo audível; natureza pouco audível.
Temp. 28ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

21:59

Não

Med.1
22/06/2018

44,9

49,4

Mem.

às

Impulsivas:

#238

22:14

Não

Das

Tonais:

22:14

Não

Med.1
22/06/2018

43,2

46,8

Mem.

às

Impulsivas:

#239

22:29

Não

Das

Tonais:

22:21

Não

Med.1
16/08/2018

46,7

52,1

Mem.

às

Impulsivas:

#410

22:36

Não

Observações

Tráfego rodoviário local pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 22ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário local pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário local pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 24ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.
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Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_10
Relatório: 18.873.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs1
Página 11 de 23

Ponto 2 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

0:32

Não

Med.1
23/06/2018

44,2

48,7

Mem.

às

Impulsivas:

#246

0:47

Não

Das

Tonais:

0:47

Não

Med.1
23/06/2018

42,6

46,2

Mem.

às

Impulsivas:

#247

1:02

Não

Das

Tonais:

23:48

Não

Med.1
16/08/2018

43,1

47,5

Mem.

às

Impulsivas:

#414

0:03

Não

Observações

Tráfego rodoviário local pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário local pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário local pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.

Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
15:14
22/06/2018

Não
43,5

49,1

Mem.

às

Impulsivas:

#225

15:29

Não

Das

Tonais:

15:29

Não

Med.2
22/06/2018

42,2

47,1

Mem.

às

Impulsivas:

#226

15:44

Não

Das

Tonais:

Med.3
17:23
16/08/2018

Não
45,9

47,6

Mem.

às

Impulsivas:

#401

17:38

Não

Das

Tonais:

Med.4
17:39
16/08/2018

Não
44,1

47,8

Mem.

às

Impulsivas:

#402

17:54

Não

Observações

Tráfego rodoviário local percetível; tráfego
aéreo audível; barcos percetível; natureza
pouco audível.
Temp. 25ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.

Tráfego rodoviário local percetível; natureza
pouco audível.
Temp. 25ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.

Tráfego rodoviário local percetível; tráfego
aéreo audível; barcos percetível; natureza
pouco audível.
Temp. 30ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário local percetível; tráfego
aéreo audível; barcos percetível; natureza
pouco audível.
Temp. 30ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

21:21

Não

Med.1
22/06/2018

38,8

42,2

Mem.

às

Impulsivas:

#236

21:36

Não

Das

Tonais:

21:36

Não

Med.2
22/06/2018

37,9

41,5

Mem.

às

Impulsivas:

#237

21:51

Não

Das

Tonais:

21:58

Não

Med.3
16/08/2018

40,1

45,5

Mem.

às

Impulsivas:

#409

22:13

Não

Observações

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 23ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.

Ponto 3 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

23:46

Não

Med.1
22/06/2018

36,8

40,2

Mem.

às

Impulsivas:

#244

0:01

Não

Das

Tonais:

0:01

Não

Med.2
23/06/2018

35,8

39,4

Mem.

às

Impulsivas:

#245

0:16

Não

Das

Tonais:

23:25

Não

Med.3
16/08/2018

37,4

42,8

Mem.

às

Impulsivas:

#413

23:40

Não

Observações

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
13:17
22/06/2018

Não
46,7

51,2

Mem.

às

Impulsivas:

#221

13:32

Não

Das

Tonais:

Med.2
13:33
22/06/2018

Não
45,4

50,3

Mem.

às

Impulsivas:

#222

13:48

Não

Das

Tonais:

Med.3
11:26
16/08/2018

Não
47,4

50,7

Mem.

às

Impulsivas:

#381

11:41

Não

Das

Tonais:

11:42

Não

Med.4
16/08/2018

46,8

52,2

Mem.

às

Impulsivas:

#382

11:57

Não

Observações

Tráfego rodoviário ao fundo percetível;
tráfego aéreo audível;natureza pouco
audível.
Temp. 25ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.
Tráfego rodoviário ao fundo percetível;
barcos pouco audível; natureza pouco
audível.
Temp. 25ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.
Tráfego rodoviário local percetível; tráfego
aéreo audível; barcos pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 27ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário local percetível; barcos
pouco audível; natureza pouco audível.
Temp. 27ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de
medição

LAeq
LAeq imp. Componentes
fast
[dB(A)] Penalizantes
[dB(A)]

Das

Tonais:

20:39

Não

Med.1
22/06/2018

44,4

47,9

Mem.

às

Impulsivas:

#234

20:54

Não

Das

Tonais:

20:54

Não

Med.2
22/06/2018

41,4

45,0

Mem.

às

Impulsivas:

#235

21:09

Não

Das

Tonais:

21:26

Não

Med.3
16/08/2018

45,8

49,8

Mem.

às

Impulsivas:

#408

21:41

Não

Observações

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 22ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Ponto 4 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

1:13

Não

Med.1
23/06/2018

41,8

47,4

Mem.

às

Impulsivas:

#248

1:28

Não

Das

Tonais:

1:28

Não

Med.2
23/06/2018

39,9

44,8

Mem.

às

Impulsivas:

#249

1:43

Não

Das

Tonais:

0:18

Não

Med.3
17/08/2018

43,4

47,7

Mem.

às

Impulsivas:

#415

0:33

Não

Observações

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 20,ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 20ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.

Ponto 5 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
16:33
22/06/2018

Não
43,5

46,9

Mem.

às

Impulsivas:

#229

16:48

Não

Das

Tonais:

16:48

Não

Med.2
22/06/2018

44,2

47,7

Mem.

às

Impulsivas:

#230

17:03

Não

Das

Tonais:

Med.3
16:44
16/08/2018

Não
42,8

47,5

Mem.

às

Impulsivas:

#399

16:59

Não

Das

Tonais:

Med.4
17:00
16/08/2018

Não
45,9

50,3

Mem.

às

Impulsivas:

#400

17:15

Não

Observações

Tráfego rodoviário local pouco audível;
tráfego aéreo pouco audível; barcos pouco
audível; natureza pouco audível.
Temp. 26ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.

Tráfego rodoviário local pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 26ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SE para NW.

Tráfego rodoviário local pouco audível;
tráfego aéreo pouco audível; barcos pouco
audível; natureza pouco audível.
Temp. 29ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário local pouco audível;
tráfego aéreo pouco audível; barcos pouco
audível; natureza pouco audível.
Temp. 29ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
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Ponto 5 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

22:36

Não

Med.1
22/06/2018

37,2

42,8

Mem.

às

Impulsivas:

#240

22:51

Não

Das

Tonais:

22:51

Não

Med.2
22/06/2018

35,4

39,0

Mem.

às

Impulsivas:

#241

23:06

Não

Das

Tonais:

22:44

Não

Med.3
16/08/2018

39,4

43,8

Mem.

às

Impulsivas:

#411

22:59

Não

Observações

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 22ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.

Ponto 5 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

23:07

Não

Med.1
22/06/2018

35,6

41,2

Mem.

às

Impulsivas:

#242

23:22

Não

Das

Tonais:

23:22

Não

Med.2
22/06/2018

34,2

37,8

Mem.

às

Impulsivas:

#243

23:37

Não

Das

Tonais:

23:01

Não

Med.3
16/08/2018

37,2

41,6

Mem.

às

Impulsivas:

#412

23:16

Não

Observações

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 19ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de W para E.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 19ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de W para E.

Tráfego rodoviário ao fundo pouco audível;
natureza pouco audível.
Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de NW para SE.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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3.2. Condições atmosféricas
As condições atmosféricas, de forma geral, foram as seguintes: vento de noroeste para sudoeste, com
velocidades entre 0 m/s e 2 m/s; temperatura variou de 19°C a 30°C; o céu manteve-se limpo ou pouco
nublado; humidade relativa entre 52% a 81%; pressão atmosférica entre 1008 hPa a 1012 hPa.
De forma a efetuar uma extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou
recetor avaliado são efetuadas as correções Cmet ao ruído ambiente (incluindo ruído particular avaliado
em condições de propagação favoráveis à propagação sonora da fonte em avaliação):
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno
Le de Longa Duração = Le - Cmet entardecer
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noturno
Nota :
Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1
e
Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1
Onde:
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros.
C0 – Facto que depende das estatísticas mete reológicas locais, da velocidade e direção do vento e dos gradientes de
temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1,47 dB(A), C0 do Entardecer = 0,7 dB(A) e
C0 noturno = 0 dB(A)

As correções Cmet deverão ser efetuadas sobre o ruído ambiente (que inclui ruído particular de
determinada atividade avaliada), sempre que o ponto recetor esteja sujeito à influência significativa de
determinada fonte sonora.
No caso em apreço as medições efetuadas pretenderam caraterizar o ambiente sonoro global existente,
decorrente da conjugação de todas as fontes de ruído existentes, e os pontos de medição não estão
sujeitos ao ruido particular de nenhuma fonte distinta, sendo os níveis sonoros obtidos resultado da
conjugação de várias fontes distantes e do ruído característico da natureza, pelo que se considera que
os resultados obtidos são independentes das condições atmosféricas.

3.3. Condições de emissão sonora
Assume-se, não sendo notada condições anómalas das fontes existentes, que o ruído resultante da
conjugação atual das principais fontes de ruído existentes, aquando das medições, é representativo da
média anual, pelo que se considera que os resultados também podem ser considerados respetivos da
média anual. De forma a avaliar o efeito potencial da sazonalidade associada à época de veraneio, foram
realizadas medições experimentais para caraterização do ambiente sonoro na época baixa (junho) e na
época alta (agosto), não tendo sido obtidas divergências significativas nos resultados, que evidenciem,
sazonalidade do ambiente sonoro.

3.4. Avaliação dos Valores Limite de Exposição
(verificação do artigo 11º, do Regulamento Geral do Ruído)
*O Empreendimento de Turismo em Espaço Rural (TER) da Quinta da Rocha e os pontos de medição
avaliados localizam-se no concelho do Portimão. De acordo com a informação do Município e da
Direção-Geral do Território o referido concelho ainda não possui Classificação Acústica do seu território,
no âmbito do respetivo Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor (AVISO 14572/2010), e que atualmente
se encontra em fase de revisão.
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Neste contexto os limites legais a verificar (número 3 do artigo 11º, do RGR) são:
• Ausência de Classificação Acústica: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).
Considerando os resultados apresentados nos quadros anteriores, considerando as correções Cmet
quando aplicáveis, resultam os seguintes indicadores de longa duração:
Ponto 1: Ld ≈ 45 dB(A); Le ≈ 41 dB(A); Ln ≈ 37 dB(A); Lden ≈ 46 dB(A)
Ponto 2: Ld ≈ 47 dB(A); Le ≈ 45 dB(A); Ln ≈ 43 dB(A); Lden ≈ 50 dB(A).
Ponto 3: Ld ≈ 44 dB(A); Le ≈ 39 dB(A); Ln ≈ 37 dB(A); Lden ≈ 45 dB(A).
Ponto 4: Ld ≈ 47 dB(A); Le ≈ 44 dB(A); Ln ≈ 42 dB(A); Lden ≈ 50 dB(A).
Ponto 3: Ld ≈ 44 dB(A); Le ≈ 38 dB(A); Ln ≈ 36 dB(A); Lden ≈ 45 dB(A).
De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, os
indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos cumprem os limites aplicáveis para “ausência de
classificação acústica” [artigo 11º, n.º 3, do RGR – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)].
Neste contexto, ainda que o empreendimento seja alvo de Estudo de Impacto Ambiental, demostra-se
desde já que a operação urbanística em apreço cumpre o disposto no número 2 do artigo 12º do
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.

3.5. Interpretação dos Resultados e Conclusões
Perante os resultados obtidos, conclui-se que no local do Empreendimento de Turismo em Espaço Rural
(TER) da Quinta da Rocha, localizada na freguesia de Alvor e concelho de Portimão, os níveis sonoros
de longa duração, analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior, cumprem os
limites legais aplicáveis para “ausência de classificação acústica”, conforme estabelecido no artigo 11º,
n.º 3 do RGR – Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro.
Ainda que o Projeto vá ser alvo de procedimento e avaliação de impacte ambiental, demostra-se desde
já, que a intervenção urbanística em apreço cumpre o disposto no número 1 e 2 do artigo 12º do
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, ou seja demonstra-se que no âmbito do Controlo prévio das
operações urbanísticas não existe impedimento ao licenciamento ou a autorização de edifícios afetos
a ocupação humana com sensibilidade ao ruído, na área a intervencionar.
Os pareceres e as opiniões assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação.
27-09-2018
Elaborado:
Assinatura

(Rui Leonardo)
(Técnico de Laboratório)

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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ANEXOS
A | PLANO DE AMOSTRAGENS
B | CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO (L0535)
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A | PLANO DE AMOSTRAGENS
Este anexo tem como objetivo apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano
de mostragens selecionado.
1- Qual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo?
 Plano Geral;  Outro Plano.
2- Descrição geral do tipo(s) de fonte(s) de ruído em análise:
 Tráfego rodoviário;  Tráfego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria;  Outra (natureza)
Especificidade da fonte com influência na representatividade: Nada a assinalar
3- Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens Geral para o presente Estudo:
Descrição do Plano de Amostragens Geral: 2 amostras de 10/15 minutos (interior/exterior) em 1 dia
e 1 amostra de 10/15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB
realizar nova amostragem.
Justificação do Plano de Amostragens Geral: A informação administrativa obtida e o observado in situ
não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita concluir, à
partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo.
4- Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:
Descrição do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.
Justificação do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.
5- Comentários:
Nada a assinalar.
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