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LOTEAMENTO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE LACUSTRE
(ZONAS 8.1, 8.2 E 8.4 A 8.7IPP8 DO PUV – 2ª FASE,)
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Resumo Não Técnico

O que é o Resumo Não Técnico?
O Resumo Não Técnico (RNT)* é um documento que integra o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), mas que é editado de forma autónoma, de forma a
facilitar uma divulgação mais alargada, em particular durante a consulta pública.
O RNT resume, em linguagem corrente, as principais informações constantes do
EIA. Quem pretender aprofundar algum dos aspetos relativos ao estudo dos
efeitos do projeto do Loteamento e obras de urbanização da Cidade Lacustre
(zonas 8.1, 8.2 e 8.4 a 8.7 do IPP8 do PUV – 2ª FASE), poderá consultar o EIA
que estará disponível, durante o período de consulta pública, na Câmara Municipal
de Loulé (CML) e no sítio de internet Participa, que é o portal oficial onde são
disponibilizados os processos de consulta pública a cargo do Ministério do
Ambiente e da Transição Energética.

O que é o Estudo de Impacte Ambiental? E o que é o procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental? E qual a relação do projeto de Loteamento
com este procedimento? E o que é a Declaração de Impacte Ambiental?
Determinadas categorias de projetos estão sujeitas ao procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), antes do seu licenciamento. A decisão
de sujeitar um projeto a AIA depende das suas características e estas encontramse definidas no regime legal da AIA, que é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017,
de 11 de dezembro. Este diploma transpõe para o direito nacional a Diretiva
europeia 2011/92/UE, alterada pela Diretiva 2014/52/EU, usualmente designada
por Diretiva AIA.
O projeto enquadra-se na área de intervenção do Plano de Urbanização (PU) de
Vilamoura – 2.ª Fase, aprovado em 1998 e ratificado através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 52/99, de 11 de junho e alterado (apenas nalgumas
disposições regulamentares) em 2018 (Aviso n.º 17712/2018, DR 2.ª serie, de 30
de novembro).
O projeto consiste num loteamento urbano, para fins residenciais e turísticos, com
uma área aproximada de 57,4 ha e localiza-se parcialmente numa área
qualificada como sensível, nos termos do regime jurídico da AIA: o imóvel
classificado das Ruínas Romanas do Cerro da Vila e a respetiva zona geral de
proteção.

*: Na última página encontra-se
uma lista de siglas.

Sítio internet: http://www.cm-loule.pt
Telefone: 289 400 600

Sítio internet: www.participa.pt

A legislação nacional, como os
Decretos-Lei, pode ser consultada no
sítio de internet http://: www.dre.pt

A legislação comunitária, como as
diretivas europeias, pode ser
consultada no sítio da internet:
eur-lex.europa.eu/pt/index.htm
Área sensível é definida no DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
como:
- Área protegida;
- Sítio da Rede Natura 2000;
- Zona de proteção de imóveis
classificados ou em vias de
classificação
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Os loteamentos urbanos, localizados em áreas sensíveis, com uma área igual ou
superior a 2 ha estão automaticamente sujeitos a AIA.
A AIA tem como objetivos:
-

-

Identificar, descrever e avaliar, de forma integrada, em função de cada
caso particular, os possíveis impactes ambientais significativos, diretos e
indiretos, de um projeto e das alternativas apresentadas, tendo em vista
suportar a decisão sobre a respetiva viabilidade ambiental
Definir medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar tais
impactes, auxiliando a adoção de decisões ambientalmente sustentáveis;
Instituir um processo de verificação, a posteriori, da eficácia das medidas
adotadas, designadamente, através da monitorização dos efeitos dos
projetos avaliados;
Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na
formação de decisões que lhes digam respeito, privilegiando o diálogo e
o consenso no desempenho da função administrativa.

O proponente de um projeto sujeito a AIA deve preparar um documento,
designado como EIA, contendo as informações sobre os potenciais efeitos do
projeto e as medidas que se propõe adotar para evitar, reduzir ou compensar os
efeitos negativos significativos, bem como as medidas potenciadoras de impactes
positivos.
Este EIA é apresentado a uma entidade da Administração Pública, designada
como Autoridade de AIA, para apreciação. No caso do presente projeto de
Loteamento, a Autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-ALG).
O EIA foi desenvolvido entre janeiro de 2018 e março de 2019, sendo constituído
pelos seguintes quatro volumes, autónomos:
 Resumo Não Técnico, que corresponde ao presente documento, e
que tem como objetivo servir de suporte à participação pública,
descrevendo, de forma coerente e sintética, numa linguagem e com
uma apresentação acessível à generalidade do público, as informações
constantes do EIA;
 Relatório, que corresponde ao volume no qual a informação sobre o
projeto é analisada com maior detalhe;
 Plano de Gestão Ambiental da Obra, que sistematiza as medidas a
adotar para prevenir e reduzir potenciais impactes negativos das
atividades de construção;
 Anexos, que correspondem a elementos complementares,
considerados pertinentes para o total entendimento da análise do
projeto.
Após a apreciação do EIA por parte da uma comissão (a Comissão de Avaliação),
nomeada para o efeito, o procedimento termina com a emissão pela Autoridade
de AIA de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que pode ser favorável,
favorável condicionada ou desfavorável. A DIA deve ter em conta a análise dos
impactes do projeto bem como os resultados da consulta pública realizada. O

Quando a DIA é favorável condicionada, a realização do projeto fica
dependente da concretização de
medidas consideradas necessárias
para potenciar os efeitos positivos do
projeto e evitar, reduzir ou compensar
os seus efeitos negativos significativos.
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projeto apenas pode ser licenciado após a emissão de uma DIA favorável ou
favorável condicionada.
Qual o projeto objeto de AIA? Quem é o proponente? E quem é a entidade
licenciadora?
O projeto analisado no EIA é o Loteamento e obras de urbanização da Cidade
Lacustre (zonas 8.1, 8.2 e 8.4 a 8.7 do IPP8 do PUV – 2ª FASE) e o proponente
é a sociedade Vilamoura Lusotur, S.A.. A entidade licenciadora é a Câmara
Municipal de Loulé (CML).
Em que fase se encontra o projeto?
A AIA pode decorrer em fase de estudo prévio (também chamada “anteprojeto”)
ou na fase de projeto de execução.
O Loteamento encontra-se em fase de projeto de execução, ou seja, encontrase numa fase em que os detalhes (por exemplo: traçado de redes) necessários
para o licenciamento e subsequente construção e exploração estão definidos.
Quais os objetivos do projeto?
O objetivo do Loteamento passa pela concretização da operação urbanística da
denominada Cidade Lacustre, preconizada no Instrumento de Planeamento de
Pormenor (IPP) 8 do PU de Vilamoura, para as diferentes classes e categorias
de espaço incluídas no seu perímetro urbano. O IPP 8 - Cidade Lacustre ficará
assim completado através das operações de loteamento tituladas pelos alvarás
n.º 12/87, 4/89, 8/89 e 4/2000, mais o da operação objeto desta proposta e,
finalmente, do que titule a construção dos seus lagos e canais.
A operação de loteamento inclui também a área, abrangida pelo PDM e
classificada pelo Decreto n.º 129/77, de 29 de setembro, como imóvel de interesse
público, as ruínas romanas do Cerro da Vila, com o fim da formalização de sua
cedência ao Município.

Um Plano de Urbanização (PU)
desenvolve e concretiza o plano
diretor municipal e estrutura a
ocupação do solo e o seu
aproveitamento, fornecendo o
quadro de referência para a
aplicação das políticas urbanas e
definindo a localização das
infraestruturas e dos equipamentos
coletivos principais.

É também objetivo do loteamento a regularização fundiária de uma série de áreas
remanescentes de operações urbanísticas anteriores, que ainda permanecem no
prédio mãe de Vilamoura, razão pela qual o limite da área de intervenção
ultrapassa o limite do IPP 8 para ir se ajustar com o das operações urbanísticas
confinantes.
O projeto tem, igualmente, como objetivo estratégico dar ênfase, em linha com os
objetivos do Plano Estratégico de Loulé 2020 e do Município, à valorização de
um turismo e urbanismo de qualidade, devidamente enquadrados e articulados
com as componentes paisagísticas e naturais existentes, alicerçados no binómio
sustentabilidade e mobilidade e promotores da coesão e inclusividade social e a
competitividade territorial

O Plano Estratégico Loulé 2020,
insere-se
no
processo
de
preparação que o Município de Loulé
pretende desenvolver tendo em vista
uma adequada participação da

EIA do Loteamento e obras de urbanização da Cidade Lacustre (IPP8 do PUV – 2ª Fase, zonas 1, 2 e 4 a 7)
Vol. I – Resumo Não Técnico
31-16_IPP8_1-GR-PL-E_001_R00_RNT

p. 5/16

O IPP8 – Cidade Lacustre apresenta uma dupla vertente em termos de
caraterização territorial que tem determinado, em termos processuais, o seu
desenvolvimento e licenciamento:

autarquia local no presente período
de programação e implementação
dos Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento..

- Por um lado, as zonas urbanas e urbanizáveis, as oito zonas com capacidade
construtiva, a parte terrestre do projeto, a parte objeto desta proposta;
- Por outro, os lagos e canais, as quatro zonas assim classificadas, a parte
aquática do projeto, que será objeto de concessão pelo Estado português e
carecerá do licenciamento das suas obras de construção.
Quais os principais antecedentes do projeto? E qual a relação com o projeto
dos Lagos da Cidade Lacustre?
A ratificação do PU de Vilamoura – 2.ª Fase foi enquadrada por um protocolo
celebrado entre a CCDR do Algarve, o Turismo de Portugal, a Câmara Municipal
de Loulé e a Vilamoura Lusotur, S.A. (proprietária do terreno do loteamento e
proponente do respetivo projeto). O protocolo foi antecedido por um Despacho
conjunto que reconhece o interesse público da 2.ª Fase do empreendimento
turístico de Vilamoura, que inclui o IPP.8 também designado como Cidade
Lacustre.
A Cidade Lacustre de Vilamoura, que engloba o projeto de loteamento, foi
reconhecida como projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) com o n.º 151,
tendo este reconhecimento sido revalidado em 2018.
Um dos Instrumentos de Planeamento de Pormenor (IPP) previstos no protocolo
e no PU, o IPP 8 - Cidade Lacustre, contempla, conjuntamente com a sua
urbanização, a construção de um conjunto de lagos e canais. O respetivo Estudo
Prévio foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo sido emitida em
2009 uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
Em 2017 foi desenvolvido um projeto de execução dos lagos, que foi sujeito ao
procedimento de verificação da conformidade ambiental. A respetiva Decisão de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DECAPE) favorável
condicionada foi emitida em 2017.

A DIA e a DECAPE do Projeto dos
Lagos da Cidade Lacustre estão
reproduzidas no Volume IV – Anexos
do EIA.

Apesar de serem projetos distintos e com procedimentos de licenciamento e de
AIA autónomos, naturalmente que existem interligações entre os projetos do
Loteamento Cidade Lacustre de Vilamoura e dos Lagos da Cidade Lacustre. Em
particular, a Área de Reserva Arqueológica que foi criada, por decisão da DIA
do Projeto dos Lagos, para substituir uma área originalmente prevista como lago
e na qual foram descobertas estruturas arqueológicas, está atualmente inserida
no loteamento, como espaço verde de utilização coletiva. O projeto dos lagos
incluiu um conjunto de projetos de obras de defesa contra cheias da futura área
da Cidade Lacustre: desvio do Vale Tisnado, Dique de Proteção contra Cheias e
Desassoreamento da Foz da Ribeira da Quarteira.
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Onde se localiza o projeto? Quais as suas características principais? E qual
é a programação temporal das suas várias fases?
O projeto do Loteamento e obras de urbanização da Cidade Lacustre (zonas 8.1,
8.2 e 8.4 a 8.7 do IPP8 do PUV – 2ª Fase) localiza-se na região do Algarve (NUTS
II – Região do Algarve), sub-região do Algarve (NUTS III – Algarve), abrangendo
uma parcela de terreno da freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, distrito
de Faro.

A sigla NUTS significa Nomenclatura
de Unidades Territoriais para Fins
Estatísticos e corresponde a um
sistema hierárquico de divisão do
território português em regiões.

A Cidade Lacustre é conceptualmente entendida como uma extensão de
Vilamoura, situação justificada pela sua localização estratégica entre a Marina
de Vilamoura, a praia da Rocha Baixinha, o Parque Ambiental de Vilamoura e o
próprio perímetro consolidado de Vilamoura.
A área de intervenção é delimitada a sul pela marina de Vilamoura e pela avenida
do Cerro da Vila, desenvolvendo-se para noroeste, na proximidade do traçado da
Avenida Eng.º João Meireles, confinando a norte com o Caminho da Fonte do
Ulme, a nordeste com o Laguna Golf Course e a oeste e sudoeste com o Parque
Ambiental de Vilamoura (PAV).
A proposta urbana concebida permite a criação de seis microambientes
diferentes, concretizados na diferenciação de densidade urbana, de tipologia de
produto, de uso predominante e de caraterização urbana, estabelecidas ao longo
do contínuo verde público e em harmonia com os lagos, com uma distribuição que
permite uma distinção clara entre usos públicos e privados.
A segregação entre os usos predominantemente públicos e os
predominantemente privados é conseguida através da distribuição dos espaços
tendo em conta os seguintes critérios:
- Concentração das áreas turísticas em três clusters turísticos distintos: A Ilha
(coração da Cidade Lacustre); O Oásis (turismo de natureza); e A Duna (a sul turismo de sol e praia);
- Concentração de usos comerciais e terciários na Ilha, definindo este
microambiente como o grande centro de atividades comerciais, lúdicas e turísticas
e em complemento da centralidade que a Marina de Vilamoura detém;
- Concentração da componente residencial do projeto nos restantes
microambientes: Vila, Baia e Belvedere.
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Figura 1 – Esquema de zonamento do loteamento

Seguidamente são apresentados vários microambientes:
- A Vila: corresponde à parte sul da zona 8.6 a nascente da avenida da Praia da
Falésia e a norte da avenida do Cerro da Vila, e a área da Zona 8.7. Trata-se de
áreas de uso predominantemente residencial, integrando uma zona destinada a
comercio/serviços/restauração num dos lotes confinantes com o Parque Urbano,
a Área de Reserva Arqueológica e um silo de estacionamento;
- A Ilha: corresponde à parte norte da zona 8.6, a sudeste da avenida da Praia da
Falésia, e à área da Zona 8.4, caracterizando-se como o coração da Cidade
Lacustre. A Ilha inclui áreas de uso predominantemente turístico, a que se
associam áreas reservadas a uso terciário;
- A Baía: A Baía abrange a Zona 8.2 e caracteriza-se como área ideal para residir,
tendo em conta a sua localização confinante com o Lago 3 e com o “Laguna Golf
Course”. Esta zona integra um produto residencial de carácter mais familiar
desenvolvendo-se em dois lotes: um que mistura apartamentos e moradias em
banda e outro exclusivamente de moradias.
- A Duna: corresponde à parte sul da zona 8.6 a poente da avenida da Praia da
Falésia, e a parte sul da Zona 8.5. A esta área é atribuído um uso misto, residencial
e turístico. Este microambiente constitui o elemento articulador principal entre o
PAV e os lagos.
- O Oásis: corresponde à Zona 8.1, apresentando um uso exclusivamente
turístico. Esta área desenvolve-se num lote único e caracteriza-se por integrar um
aldeamento turístico de baixa densidade, constituído por pequenas unidades
rodeadas de natureza e água.
- O Belvedere: corresponde à parte norte da Zona 8.5, integrando um uso
exclusivamente residencial que se desenvolve em três vertentes distintas (um lote
com uso residencial coletivo, 26 lotes para moradias geminadas e 28 lotes para
moradias unifamiliares). Este microambiente constitui igualmente um elemento
articulador entre o PAV e os lagos, integrando-se topograficamente com o dique
de proteção contra cheias.
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Quadro 1 - Quadro Sinóptico Síntese

LOTEAMENTO " CIDADE LACUSTRE"
Parâmetros

Proposta

Área de Intervenção (m2)

574 143

Nº Lotes (unid) + Nº de parcelas (unid)

74 + 9

Área de Lotes e parcelas (m2)

385 486

Área de construção total (m2)

224 838

Área de construção total Comércio/Serviços, Restauração e bebidas (m2)
Área de construção total Empreendimentos Turísticos (m2)

5 600
95 148

Área de construção total Habitação (m2)

124 090

Área de Implantação (m2)

87 419

Volume de construção (m3)

773 634

Área de Impermeabilização (m2)

157 948

Infraestruturas (arruamentos, pedonais, ciclovias, verdes) (m2)

76 733

Equipamento de utilização coletiva (m2)

39 291

Espaço verde de utilização coletiva

(m2)

Estacionamentos públicos (unid)

Mínimo - Portaria n.º 216B/2008 de
03/03

54 175

Proposto

72 663

Mínimo - Portaria n.º 216B/2008 de
03/03

321

Proposto

325

Estacionamento Reservado a Pessoas de Mobilidade Condicionada (unid)

9

Postos de carregamento de veículos automóveis elétricos (unid)

8

Estacionamentos no interior dos lotes (unid)

Mínimo - Portaria n.º 216B/2008 de
03/03

2 095

Proposto

2 404

Tendo em consideração o tipo de Projeto em avaliação, a fase de construção
corresponde, no essencial, à fase de execução das redes de infraestruturas e sua
ligação às redes de infraestruturas existentes e das vias rodoviárias a criar e a
beneficiar.
Os diversos edifícios que serão instalados no interior dos respetivos lotes serão
posteriormente alvo de Projetos autónomos, cujas características não são de
momento conhecidas.
A execução das infraestruturas previstas esta integrará, tipicamente, as seguintes
atividades:
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- Implantação do estaleiro de apoio à obra, dentro do perímetro das diferentes
áreas reservadas ao projeto, compreendendo instalações sociais, áreas de
armazenamento e preparação de materiais, parque de equipamentos e veículos,
para além do parque de armazenamento temporário de resíduos e materiais
sobrantes;
- Execução das terraplenagens necessárias à regularização e preparação do
terreno para instalação das diferentes estruturas que compõem o projeto. Esta
fase inclui a execução da decapagem do solo, a execução de aterros e
escavações de regularização bem como escavações para a execução de
fundações;
- Execução das infraestruturas incluindo a execução da rede de abastecimento de
água, das redes de drenagem de águas residuais e pluviais, da rede elétrica, da
rede de gás e da rede de telecomunicações, com as inerentes operações de
escavação de valas, colocação de tubagens e acessórios e recobrimento;
- Execução das vias rodoviárias de acesso e circulação no loteamento, das
restantes vias de circulação interna, das pontes de atravessamento dos planos de
água, das zonas de estacionamento de veículos e dos arranjos exteriores de
enquadramento;
- Instalação de iluminação e sinalização rodoviária.
Para a execução das infraestruturas previstas são utilizados materiais
comummente utilizados em obras de construção civil, nomeadamente, betão,
cimento, vidro, areia, ferro, aço, manilhas, tubagens em materiais diversos,
misturas betuminosas de diferentes características, terra vegetal e outro material
vegetal, sinalização rodoviária, chapa metálica, entre outros.
Adicionalmente, pode vir a ser necessário obter material de empréstimo destinado
à realização da regularização do terreno, de modo a instalar as diferentes
estruturas previstas, com especial destaque para o dique que requer a utilização
de material com caraterísticas específicas, de modo a garantir a estabilidade da
estrutura.
Na fase de construção os consumos energéticos estão fundamentalmente
relacionados com a utilização de eletricidade para iluminação e funcionamento de
equipamentos diversos e com o consumo de combustíveis nos veículos e
maquinaria afeta à obra.
É também consumida água potável nas instalações sociais e em atividades de
lavagem que venham a ser necessárias.
Na fase de construção é previsível que sejam produzidas águas residuais
domésticas do estaleiro e eventualmente, águas residuais resultantes da lavagem
de equipamentos e máquinas (que poderão, eventualmente, conter pequenas
quantidades de óleos lubrificantes), que serão encaminhadas para a rede de
saneamento existente.
Ainda durante a fase de construção do Projeto serão produzidos resíduos sólidos
urbanos, resíduos de construção e demolição, terras excedentes de escavação e
óleos, combustíveis e lubrificantes usados na manutenção/funcionamento da
maquinaria e equipamentos afetos à obra.
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As emissões atmosféricas produzidas estarão associadas aos equipamentos e
veículos envolvidos na obra, isto é, gases de escape.
O projeto corresponde à criação de um espaço destinado a uma utilização
predominantemente turística, habitacional, comercial e de serviços. Neste sentido,
são exercidas, na fase de exploração, um conjunto de atividades relacionadas
com estas atividades, destacando-se:
- Fornecimento de refeições e outros serviços de restauração;
- Limpeza corrente dos espaços habitacionais, de comércio e serviços;
- Reparação e manutenção de edifícios e infraestruturas;
- Manutenção de espaços verdes;
- Limpeza de espaços públicos;
- Transporte rodoviário de moradores, utentes e visitantes;
- Transporte de bens, equipamentos e outros materiais e géneros, garantindo o
abastecimento necessário ao exercício das atividades comerciais e de serviços;
- Transporte de resíduos decorrentes das atividades exercidas.
Relativamente ao consumo de água, o Projeto da rede de abastecimento
apresenta como estimativa de consumo 816 m3/dia, tendo em conta a tipologia de
ocupação e os hábitos de consumo da região. No que diz respeito aos efluentes,
estima-se que venham a ser encaminhadas para as infraestruturas de tratamento
cerca de 571 m3/dia.
A rega dos espaços verdes será feita por uma rede autónoma, permitindo
futuramente a utilização de águas residuais tratadas e/ou de águas pluviais.
No que se refere à energia a utilizar, o projeto de execução da rede elétrica admite
8 886 kVA como potência a garantir para a globalidade da área de abrangência
do loteamento.
Os resíduos gerados durante a fase de exploração serão maioritariamente
resíduos urbanos (RU) ou equiparados, resultantes das atividades correntes,
sendo expectável que se possa atingir uma produção de 6 032 toneladas de RU
por ano, que deverão ser encaminhadas para tratamento/valorização.
Embora não esteja prevista nesta fase a desativação do projeto, caso esta venha
a ocorrer envolverá ações de demolição e desmantelamento das infraestruturas
construídas, originando assim um conjunto de resíduos de construção e
demolição, na sua maioria constituída por elementos metálicos suscetíveis de
reciclagem. Alguns dos resíduos, contaminados com óleos, serão qualificados
como perigosos devendo ser alvo de encaminhamento para valorização ou
deposição adequada.
Prevê-se que a fase de construção das infraestruturas gerais e, posteriormente,
das infraestruturas e dos edifícios de cada lote previsto empregue algumas
centenas de trabalhadores, embora com caráter temporário.
O emprego direto previsto para a fase de exploração estima-se em 937 postos de
trabalho.
O investimento estimado do Projeto é de 670 milhões de euros.
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Foram consideradas alternativas?
O PU de Vilamoura – 2.ª Fase estabelece já um conjunto de parâmetros que
devem ser respeitados pelo projeto de loteamento.
A solução apresentada é a que otimiza os objetivos do projeto, minimizando
potenciais efeitos negativos e, sobretudo, concretizando opções de
sustentabilidade urbana, em particular no que se refere à mobilidade suave e
inclusiva.
Por esta razão, e pelo facto ser submetido em fase de projeto de execução, não
foram consideradas alternativas.
Quais as principais características da área de implantação do Projeto?
A proposta urbana desenvolve-se numa zona de planície – o vale da ribeira de
Quarteira, a cotas que variam entre 04.20 e 6.00 metros, de acordo com um
gradiente urbano decrescente em termos de densidade no sentido S-N e SE-NO
que interliga a zona de maior densidade urbana, junto à Marina, até a zona natural
do Parque Ambiental de Vilamoura.
Os solos presentes têm características aluvionares. Verifica-se que, em partes da
área, foram depositados solos resultantes de escavações dos lagos existentes e
provenientes de outras intervenções, o que terá alterado, nessas áreas, as
características dos solos naturais.
Quanto à geologia, a localização do projeto não afeta concessões mineiras,
explorações experimentais, áreas de reserva e cativas, águas minerais ou águas
de nascente. Também não são conhecidos quaisquer geossítios na zona.
O projeto localiza-se parcialmente numa área qualificada como sensível - as
Ruínas Romanas do Cerro da Vila, classificadas como Imóvel de Interesse
Público. O projeto não ocupa áreas de Estrutura Ecológica Municipal, Reserva
Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, nem leitos ou margens de cursos
de água.

Um geossítio é um lugar de interesse
particular para o estudo da geologia,
geralmente com características
notáveis do ponto de vista científico,
didático ou turístico.
As Áreas Importantes para as Aves
e Biodiversidade, ou IBAs (do inglês
Important Bird and Biodiversity Areas)
são
sítios
com
significado
internacional para a conservação das
aves à escala global. São
identificadas através da aplicação de
critérios científicos internacionais e
constituem a rede de sítios
fundamentais para a conservação de
todas as aves com estatuto de
conservação desfavorável.

O terreno apresenta uma diversidade florística e de vegetação elevada, como
é expectável em locais com elevada perturbação antrópica, apesar disso, a maior
parte da área analisada está ocupada por vegetação herbácea sem valor de
conservação.
O loteamento intersecta uma IBA (Vilamoura (PT091) que se caracteriza pela
presença de populações importantes no contexto nacional de espécies de aves
associadas a zonas húmidas.
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O projeto localiza-se na bacia hidrográfica da ribeira da Quarteira.
A área de estudo insere-se na unidade hidrogeológica da Orla Algarvia (também
designada por Orla Meridional), situando-se maioritariamente sobre aluviões.
Quanto a vulnerabilidade à poluição, a água subterrânea tem ligação hidráulica
com a água superficial, pelo que se classifica como de Vulnerabilidade Alta a
Média.
O clima na região caracteriza-se por ser mediterrânico e temperado, com um
período seco de três meses.
A qualidade do ar no concelho de Loulé é globalmente boa, tendo-se identificado
o tráfego rodoviário como uma das principais fontes poluentes. Destaca-se apenas
o registo de eventuais excedências, indiciando a ocorrência de fenómenos
episódicos de poluição atmosférica.

Figura 2 – Exemplo
vegetação da área

da

Aluviões são aquíferos produtivos
pouco extensos e de permeabilidade
elevada.

As fontes de ruído determinantes e identificadas nos diversos registos acústicos
efetuados são essencialmente: tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes,
tráfego aéreo, fenómenos naturais e ruído gerado por atividades humanas. Em
todos os locais avaliados, os valores registados para os indicadores Lden e Ln
respeitam os limites legalmente estabelecidos.

Ln representa o ruido medio durante
o período noturno (das 23h00 as
7h00) e o indicador Lden representa
uma media ponderada das 24 horas
do dia, sendo cada classe de ruido,
expressa em dB(A).

A gestão de resíduos urbanos em Vilamoura é realizada pela empresa
INFRAMOURA, E.M., sendo que os RU são no essencial enviados para a ALGAR
- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., entidade que é responsável
pelo tratamento dos mesmos. Na área de abrangência da gestão da
INFRAMOURA, E.M. encontram-se referenciados 127 ecopontos e dois oleões.

Zona mista é 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 zonas sensível.

Relativamente ao enquadramento do projeto nas dinâmicas territoriais em
curso, a Cidade Lacustre, que inclui o presente loteamento, integra-se plenamente
nas operações planeadas de desenvolvimento urbanístico de vocação turística,
em curso na faixa litoral central do Algarve. O loteamento localiza-se na freguesia
com maior densidade do concelho e que apresenta, igualmente, uma elevada
presença de empreendimentos e equipamentos turísticos.
A freguesia da Quarteira na qual se insere o projeto, em termos
socioeconómicos, destaca-se, no contexto regional, pela população jovem
residente. De acordo com os dados estatísticos disponíveis, esta freguesia
apresenta características urbanas, com um enfoque no emprego terciário. Tendo
em conta as características específicas desta zona e a tipologia da ocupação
prevista no loteamento, é de salientar a proximidade da área do projeto a muitas
outras unidades turísticas, de diferentes tipologias.

Sítio internet: www.inframoura.pt

Sítio internet: www.algar.com.pt

Relativamente ao património, a única ocorrência conhecida na zona de
intervenção do projeto é o Cerro da Vila (uma villa romana), classificada como
Imóvel de Interesse Público, mas que não terá qualquer intervenção.
A paisagem da área do loteamento caracteriza-se pela sua morfologia plana, que
lhe confere uma grande amplitude visual. Apresenta uma forte relação com o mar
e com as áreas construídas de Vilamoura. Apresenta um carácter expectante, sem
utilização. Os planos de água já existentes e as extensões de caniçal – na zona
dos futuros Lagos e já fora do loteamento – são também elementos importantes
desta paisagem.
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Quais os principais efeitos (impactes) do projeto?
O EIA identificou os seguintes principais impactes positivos:


Reforço da estratégia de investimento e qualificação turística,
incluindo o combate à sazonalidade;



Consolidação e qualificação da vocação turística de Vilamoura;



Dinamização do emprego e das atividades económicas;



Melhoria das condições de circulação e acessibilidade locais;



Melhoria da segurança rodoviária e da perceção da mesma, com
redução do risco de acidentes;



Promoção de modos de mobilidade sustentáveis e inclusivos;



Maior acessibilidade a espaços naturais (Parque Ambiental de
Vilamoura) e a espaços de verdes urbanos de qualidade;



Melhoria da interação, coesão e capital social proporcionada por
espaços públicos de elevada qualidade;



Promoção da atividade física (acessos pedonais e cicláveis, espaços
verdes equipados).

Muitos destes impactes positivos refletem-se em determinantes ambientais e
sociais, com efeitos positivos na saúde humana.
Como principais impactes negativos foram identificados os seguintes:


Destruição do solo;



Diminuição da recarga do aquífero;



Aumento dos níveis de ruído;



Ocupação de uma área com potencial evolução dos habitats e
ocorrência de flora com valor conservacionista;



Alteração da paisagem.

Naturalmente que muitos dos impactes identificados, em particular sobre o solo e
o território, decorrentes da ocupação prevista no projeto de loteamento, já foram
ponderados em sede da aprovação do PU de Vilamoura – 2.ª Fase e da sua
recente alteração e do reconhecimento como projeto PIN.
Foram analisados os impactes cumulativos com outros projetos, nomeadamente
os restantes projetos urbano-turísticos existentes e previstos em Vilamoura,
concluindo-se que os impactes cumulativos negativos não são significativos. Em
particular, as soluções adotadas para a rede viária e o ordenamento do trânsito
permitem melhorar a situação atual.

Um impacte cumulativo é um efeito
positivo ou negativo que se faz sentir
num determinado recurso ou valor
(por exemplo, água, plantas,
animais, população, entre outros),
por influência dos vários projetos
passados, presentes ou previstos na
região (por exemplo, projetos
turísticos, florestais, agrícolas,
industriais, entre outros).
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Quais as principais medidas de mitigação dos impactes negativos e de
potenciação dos impactes positivos? E quais as consequências dessas
medidas nos impactes anteriormente identificados?
Para além da concretização das opções de mobilidade suave e inclusiva, de
espaços públicos e de espaços verdes de qualidade, de soluções viárias
privilegiando a segurança rodoviária, durante a elaboração do projeto e, em
particular, dos projetos das especialidades, foram introduzidas medidas
mitigadoras de potenciais impactes negativos, bem como medidas
potenciadoras de impactes positivos, destacando-se as seguintes:


Espaços verdes projetados com reduzidos consumos de água;



Rede separativa de rega, de modo a permitir futuramente a utilização
de água residual tratada e/ou de águas pluviais recolhidas;



Obrigatoriedade – prevista na proposta de Regulamento do
Loteamento – dos edifícios dos hotéis, outros empreendimentos
turísticos e multifamiliares recolherem as águas pluviais das
coberturas;



Instalação de separadores de hidrocarbonetos antes da descarga de
águas pluviais.

Para além das medidas já incorporadas no projeto de loteamento e nos projetos
das obras de urbanização, o EIA propõe um conjunto de medidas preventivas e
minimizadoras dos impactes negativos, das quais se destacam:


Plano de Gestão Ambiental da Obra, incluindo medidas relativas à
prevenção e minimização de impactes relacionados com poluição da
água e do ar, ruído e resíduos;



Acompanhamento arqueológico das obras;



Projetos das edificações e dos espaços exteriores, incluindo
mobiliário urbano, evitando a acumulação de águas que possa servir
como criadouros de mosquitos.

O EIA também inclui algumas medidas de valorização dos impactes positivos,
em particular as relacionadas com a promoção do emprego.

E foi proposta monitorização?
Considerou-se que os programas de monitorização aprovados no âmbito do
projeto dos Lagos da Cidade Lacustre (Hidrogeologia e Qualidade das Águas
Subterrâneas, Qualidade das Águas Superficiais, Cheias na Ribeira da Quarteira,
Evolução do Caniçal Restabelecido no PAV, Mosquitos) seriam suficientes para a
monitorização dos potenciais impactes negativos do loteamento.
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Qual a conclusão que se retira da análise efetuada?
Tendo em conta as medidas de mitigação propostas, não foram identificados
impactes negativos residuais que inviabilizem ou obriguem a alterações do
projeto de loteamento.
Não foram identificadas lacunas de conhecimento que afetassem a avaliação de
impactes efetuada.

Lisboa, março de 2019

Júlio de Jesus, eng.º do ambiente,
OE 19972, membro profissional APAI n.º 1

SIGLAS
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental
APA – Agência Portuguesa do Ambiente
APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes
CCDR-ALG – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
CML – Câmara Municipal de Loulé
DIA – Declaração de Impacte Ambiental
EIA – Estudo de Impacte Ambiental
NUTS – Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos
OE – Ordem dos Engenheiros
PDM – Plano Diretor Municipal
RNT – Resumo Não Técnico
RU – Resíduos Urbanos
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Estudo :
Rotunda 1

PROJETO DE LICENCIAMENTO
DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

P5
Avenida do Cerro da Vila

CIDADE LACUSTRE
(Zonas 1, 2 e 4 a 7 do IPP 8 do PU Vilamoura - 2ª Fase)

P6

J:\ARQUITECTURA\31-16\PL\AR\D\(190328)_31-16_IPP8_1-AR-PL_D_001-R00_PSL.dwg

Via

Via 2

17

Contém :
IPP 8

Data :

18/03/2019

Escala :

Alterações :

1/2000

Refª.:
Técnico Responsável:
Alexandre Costa, Arq.

Equipa técnica:
Ana Escoval, Arq.
Ricardo Fonseca, Arq.
Eugénia Teixeira, Arq.

Desenho :

002A

Notas e observações :

Estudo :

PROJETO DE LICENCIAMENTO
DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

CIDADE LACUSTRE
J:\ARQUITECTURA\31-16\PL\AR\D\(190327)_31-16_IPP8_1-AR-PL_D_007-R00_3D PSD.dwg

(Zonas 1, 2 e 4 a 7 do IPP 8 do PU Vilamoura - 2ª Fase)

Contém :
IPP 8

Data :

Escala :

27/03/2019

Refª.:
Técnico Responsável:

Alterações :

Alexandre Costa, Arq.

Equipa técnica:
Ana Escoval, Arq.
Ricardo Fonseca, Arq.
Eugénia Teixeira, Arq.

Desenho :

VISTA GERAL

007A

Notas e observações :

Estudo :

PROJETO DE LICENCIAMENTO
DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

CIDADE LACUSTRE
J:\ARQUITECTURA\31-16\PL\AR\D\(190327)_31-16_IPP8_1-AR-PL_D_007-R00_3D PSD.dwg

(Zonas 1, 2 e 4 a 7 do IPP 8 do PU Vilamoura - 2ª Fase)

Contém :
IPP 8

Data :

Escala :

27/03/2019

Alterações :

Refª.:
Técnico Responsável:
Alexandre Costa, Arq.

Equipa técnica:
Ana Escoval, Arq.
Ricardo Fonseca, Arq.
Eugénia Teixeira, Arq.

Desenho :

VISTA ZONA NORTE

007B

Notas e observações :

Estudo :

PROJETO DE LICENCIAMENTO
DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

CIDADE LACUSTRE
J:\ARQUITECTURA\31-16\PL\AR\D\(190327)_31-16_IPP8_1-AR-PL_D_007-R00_3D PSD.dwg

(Zonas 1, 2 e 4 a 7 do IPP 8 do PU Vilamoura - 2ª Fase)

Contém :
IPP 8

Data :

Escala :

27/03/2019

Refª.:
Técnico Responsável:

Alterações :

Alexandre Costa, Arq.

Equipa técnica:
Ana Escoval, Arq.
Ricardo Fonseca, Arq.
Eugénia Teixeira, Arq.

Desenho :

VISTA ZONA SUL

007C

