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Data: 22/08/2022

ASSUNTO: Procedimento de AIA do EIA do projeto do conjunto comercial “Nova 
Vila Retail Park”, em Portimão. Proposta de DIA.
Proponente: PORTIRP Investment Unipessoal, Lda.

Despacho:

Com fundamento no parecer da Comissão de Avaliação, atento o relatório de consulta pública e pelas razões e 
fundamentos expressos na presente informação e parecer da Sr.ª DSA que recaiu sobre a mesma, concordo com 
a proposta de parecer favorável ao projeto do conjunto comercial “Nova 
Vila Retail Park”, em Portimão” em fase de projeto de execução, condicionado ao cumprimento das 
condicionantes, medidas e planos de monitorização determinados na proposta de DIA que acompanha esta 
informação- em consonância com o respetivo parecer da CA - a concretizar nas diversas fases de implementação 
do projeto, complementadas/consubstanciadas com as medidas propostas no EIA.
Face ao acima exposto, manifesta-se a intenção de emitir Declaração de Impacte Ambiental favorável
condicionada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 18.º do RJAIA,.
Para cumprimento do n.º 1 do artigo 17.º do RJAIA e para efeitos de audiência prévia dos interessados, nos  
termos e com os efeitos previstos no artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
transmita-se a presente informação e proposta de DIA concedendo-se, para esse efeito, o prazo de 15 dias úteis.
O Vice-Presidente, no uso da delegação de competências decorrente do Despacho do Presidente da CCDR do 
Algarve, de 16 de novembro de 2020, publicado no Diário da República, II Série, nº 248, de 23 de dezembro de 
2020, sob a referência Despacho (extrato) nº 12536/2020.

José Pacheco
24-08-2022

Parecer:

Visto.
Sobre o informado infra, apreciação final do EIA do projeto do conjunto comercial "Nova Vila Retail Park" , em 
Portimão, acompanha-se a proposta de emissão de DIA favorável condicionada.
Manifesta-se concordância com o prazo de 15 dias úteis para a audiência de interessados.
Mais se propõe que seja em conformidade informados os membros da CA e os serviços desta CCDR que 
colaboraram na apreciação do EIA, a DSOT e a DSDR.
À consideração superior
A Diretora de Serviços de Ambiente

Maria José Nunes
23-08-2022

INFORMAÇÃO
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1. Enquadramento

Na sequência do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) do projeto de um novo conjunto comercial, com a designação de 

“Nova Vila Retail Park”, em fase de projeto de execução, foi remetido pela Comissão de 

Avaliação (CA) nomeada para o efeito, o respetivo parecer da CA, emitido após análise dos 

elementos do EIA e assim como das participações públicas e do relatório da Consulta 

Pública, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro (que estabeleceu o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental – RJAIA).

2. Análise

2.1. Sobre o projeto do conjunto comercial “Nova Vila Retail Park” sujeito ao 

procedimento de AIA

2.1.1. O EIA em apreço incide sobre um novo conjunto comercial, com a designação de 

“Nova Vila Retail Park”, localizado na urbanização Vale da Arrancada, sítio do Chão das 

Donas, freguesia e concelho de Portimão. O projeto em referência localiza-se no Lote n.º 1 

titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 2/2005, e respetivos aditamentos, apresentando 

uma área total do lote de 78.927 m2 (7,89 ha), destinado a comércio e restauração, 

prevendo-se uma área de implantação do edifício de 21.562 m2, uma área de construção de 

21.268 m2 e uma área de impermeabilização de 29.649 m2, com um número de 2 pisos 

(altura máxima da fachada – cércea de 9 m), e o número de lugares de estacionamento é 

de 839 (entre os quais, 10 correspondem ao número de estacionamento de pesados). 

2.1.2. Importará ainda referir que, no Lote n.º 1, já ocorreu um estabelecimento comercial 

ou conjunto comercial, designado por “Portimão Retail Park”, licenciado em 23/09/2005 

(com alvará de utilização, de 25/07/2006), e anteriormente construído (em fase 

antecedente à entrada em vigor do RJAIA) e que foi destruído por um incêndio em setembro 

de 2012. Na atualidade, o “(…) local de implantação do projeto apresenta-se com uma 

superfície impermeabilizada e infraestruturada que corresponde ao antigo edifício comercial 

e ao seu parque de estacionamento”, pelo que o projeto ora em apreço pretende substituir 

o conjunto comercial destruído.

2.1.3. O projeto em apreço não se localiza em área qualificada como sensível para efeitos 

do RJAIA, conforme disposto na sua alínea a) do artigo 2.º.

2.1.4. Ora, para um correto enquadramento do objeto do procedimento em referência, 

importa referir que o RJAIA, incluiu, no que se refere à tipificação dos projetos a sujeitar a 
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Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), os projetos de construção de estabelecimento de 

comércio ou conjunto comercial, uma vez que de acordo com o seu anexo II, no número 10 

- Projetos de infraestruturas, na alínea b), os estabelecimentos de comércio ou conjunto 

comercial, que ocupem (para o ‘caso geral’) uma área ≥ 3 ha (encontrando-se, assim, 

sujeitos a AIA independentemente de serem ou não abrangidos por plano municipal de 

ordenamento do território).

2.1.5. Assim, o EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos do RJAIA, 

que, através do seu do artigo 1.º, sujeita a procedimento de AIA o presente projeto, 

atendendo que o projeto se encontra abrangido pelos preceitos e as situações elencadas na 

subalínea ii) da alínea b), do n.º 4 do artigo 1.º do RJAIA (que dispõe os termos de sujeição 

a AIA das alterações dos projetos que não foram anteriormente sujeitos a AIA).

2.1.6. Em face da tipologia e localização do projeto em apreço, esta CCDR é a competente 

autoridade de AIA, nos termos e ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 8.º do RJAIA.

2.1.7. O EIA do projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução.

2.1.8. O proponente é a empresa PORTIRP Investment Unipessoal, Lda., e a entidade 

licenciadora é a Câmara Municipal de Portimão.

2.2. Conclusões essenciais decorrentes do parecer da CA e respetivo relatório de 

Consulta Pública

2.2.1. Com efeito, e atendendo aos fundamentos evidenciados no relatório da Consulta 

Pública e no parecer da CA emitido, o qual consubstancia a análise vertida nos pareceres 

setoriais emitidos pelas entidades com tutela no âmbito do licenciamento do projeto, 

território, solo e uso do solo, geologia e geomorfologia, recursos hídricos, biodiversidade, 

alterações climáticas, paisagem, socioeconomia, saúde humana, património arqueológico e 

arquitetónico, considera-se que os impactes negativos identificados são, na generalidade, 

suscetíveis de minimização e foram acautelados com introdução de medidas e 

condicionantes específicas, e, ponderando os impactes positivos perspetivados para o 

projeto do conjunto comercial do “Nova Vila Retail Park”, em fase de projeto de execução, 

manifesta-se correta a proposta de emissão de parecer favorável condicionado ao 

cumprimento dos condicionamentos a consagrar na proposta de Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), e as respetivas medidas de minimização e outros planos e programas a 

desenvolver nas diversas fases de implementação do projeto.
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2.2.2. Com efeito, e para aquilo que aqui especificamente se propende considerar, são as 

razões que fundamentam a decisão ambiental, em conformidade com o parecer emitido pela 

CA, em resultado da apreciação dos fatores ambientais avaliados, donde se extraem os 

seguintes considerandos a verter na proposta de DIA:

 Em termos de impactes no fator alterações climáticas o projeto irá contribuir para o 

aumento das emissões de GEE nas fases de construção, exploração e desativação e o 

EIA apresentou a estimativa de emissões de GEE para a fase de construção – 219,4 t 

CO2 eq/ano – considerando a produção de materiais, construção e desmantelamento 

do edificado - e para a fase de exploração - 1397 t CO2 eq/ano – atendendo à 

atividade de restauração e ao aumento do tráfego automóvel.

O EIA não apresenta a estimativa de GEE associada à perda de capacidade de 

sumidouro inerente às atividades previstas de limpeza e decapagem dos solos, não a 

considerando relevante, atendendo à atual configuração de descampado de matos 

pouco denso. A criação da estrutura verde prevista constitui um contributo ao nível da 

capacidade de sumidouro de carbono face às ações de decapagem previstas, 

considerando-se, assim, fundamental a sua implementação. 

No que diz respeito à utilização prevista de gases fluorados, o EIA indica que o gás a 

utilizar nas unidades de ar condicionado projetadas para as áreas do Nova Vila Retail 

Park será o gás R32, que possui um GWP relativamente reduzido - 675. Assumindo as 

perdas anuais associadas aos equipamentos previstos, o EIA apresenta as emissões 

anuais estimadas de GEE associadas a estes equipamentos de cerca de 8,4 t CO2 eq. 

De salientar, contudo, que deve acautelar-se a seleção preferencial de equipamentos 

que utilizem fluídos naturais ou gases fluorados com menor potencial de aquecimento 

global.

Na sequência da identificação destes impactes, foram propostas medidas de 

minimização de emissões de GEE, em linha com as previstas pelo PNEC 2030.

No que toca à vertente de adaptação, e tendo em consideração a tipologia do projeto, 

a localização onde o projeto está inserido e o facto do mesmo promover um aumento 

da presença de pessoas, o EIA apontou como principais preocupações no âmbito da 

influência das alterações climáticas na área em causa, as inundações pluviais, as 

ondas de calor mais frequentes e o aumento da intensidade e do número de meses 

em seca, com a consequente redução das disponibilidades hídricas.
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Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas previstos, bem como os 

principais riscos identificados para a zona de estudo, o EIA aponta um conjunto de 

medidas conducentes à redução da vulnerabilidade do projeto associada a estes 

fenómenos, nomeadamente ao nível da melhoria do conforto térmico, por via da 

escolha dos próprios materiais, da criação de áreas verdes com plantação de espécies 

com baixos requisitos em termos de rega e da adoção de sistemas eficientes para a 

utilização de água, sobretudo ao nível da rega.

Considera-se que os principais aspetos relativos aos impactes do projeto nas 

alterações climáticas, bem como à adaptação do projeto às mesmas foram 

devidamente abordados no EIA. podendo ser emitido parecer favorável à 

concretização do projeto, condicionado à avaliação efetuada no âmbito do fator 

Recursos Hídricos pela entidade com responsabilidade nesta matéria (APA/ARH 

Algarve) e à correta implementação das medidas de minimização e de adaptação 

identificadas.

 No que respeita ao solo e ao uso do solo, e considerando que o projeto se localiza 

em espaço urbano, e que o solo existente foi destruído na sequência da anterior 

urbanização desta área que já integrava um conjunto comercial, foi avaliado o risco, 

na fase de construção, da potencial contaminação acidental do solo, e propostas 

algumas medidas de minimização neste sentido.

 No que se refere aos recursos hídricos, tendo presente o elevado grau de 

artificialização e o estado avançado de infraestruturação da área de implantação do 

projeto, foram identificados dois aspetos importantes a desenvolver no EIA 

(solicitados na fase de conformidade e devidamente apresentados como elementos 

adicionais): O aproveitamento da água da chuva (das coberturas dos edifícios) para a 

rega de espaços verdes e a solução construtiva de drenagem de águas pluviais 

acumuladas na zona sul do empreendimento decorrente da existência de uma bacia 

hidrográfica de pequena dimensão associada a uma linha de água identificada na 

cartografia militar. A solução técnica apresentada no EIA para aproveitamento das 

águas pluviais considera-se adequada, no entanto tendo presente a situação crítica 

dos fenómenos de seca na região do Algarve, com tendência futura para o seu 

agravamento, entende-se que o período de autonomia assumida para dimensionar os 

reservatórios para rega deverá passar dos 3 meses propostos para pelo menos 5 

meses.
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Esta e outras soluções de eficiência e resiliência hídrica deverão servir de base para a 

adesão do empreendimento ao sistema de valorização de eficiência Hídrica designado 

por Aqua + desenvolvido pela Agência para a Energia (ADENE), que será a curto prazo 

estendido a edifícios de comércio e serviços. 

Relativamente à drenagem de águas superficiais, foi elaborado pela equipa técnica do 

AIA um relatório complementar específico (correspondente a informação adicional). 

Neste relatório, bastante completo, considera-se correta a caracterização da situação 

de referência, a análise hidrológica efetuada e a estratégia/solução técnica 

preconizada. Não obstante, entende-se como pouco desenvolvida a metodologia para 

a determinação do dimensionamento da secção de vazão com diâmetro 800 mm, 

eventualmente subdimensionada. No entanto, o próprio EIA refere quanto a esta 

questão que “este coletor deverá ter diâmetro compatível com os caudais de ponta a 

transportar, admitindo-se, nesta fase, um diâmetro DN800, compatível com o declive 

disponível, situação que deverá ser confirmada em fase do respetivo projeto de 

execução”.

O projeto de execução específico para a drenagem de águas superficiais, deverá ser 

apreciado pela APA/ARH Algarve em fase prévia ao licenciamento, devendo a 

componente de cálculo do diâmetro das tubagens ser aprofundada/conclusiva.

 Em matéria de gestão de resíduos o estudo em apreço identifica os resíduos 

gerados nas diferentes fases do projeto apresentando as principais medidas de 

minimização a adotar com vista a minimizar os impactes resultantes da produção de 

resíduos nas fases de construção e exploração e apresenta o Plano de Gestão 

Ambiental da Obra (PGAO) adaptado à nova legislação, Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 

de 10 de dezembro, bem como ao novo modelo do Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).

 Relativamente ao ambiente sonoro, e tendo em vista o cumprimento do 

Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, na sua redação atual, foram apreciados os elementos do estudo em causa, 

verificando-se o cumprimento dos valores limite preconizados no RGR.

Segundo o EIA, na fase de construção dada a distância entre as frentes de obra e os 

recetores sensíveis, e sendo o tráfego médio diário relativamente reduzido considera-

se dispensável a realização de monitorização especifica. Caso existam reclamações, 
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deverá ser definido um plano de monitorização específico e efetuadas medições 

experimentais junto do recetor reclamante.

Para a fase de exploração, o EIA evidencia que não se prospetiva a ultrapassagem dos 

limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, nem a ocorrência de impactes 

significativos, face aos resultados obtidos, propondo um Plano de Monitorização, com 

o objetivo de verificar a conformidade com os limites legais aplicáveis e a averiguar a 

real afetação no ambiente sonoro envolvente.

 Relativamente à biodiversidade, verifica-se que não são identificados valores de 

interesse conservacionista na área de estudo, não ocorrendo habitats ou espécies 

protegidos ou classificados, nomeadamente dos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-

Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, não se identificando impactes de relevância a 

assinalar no que se refere à biodiversidade.

A implementação do projeto deverá, contudo, prever medidas de promoção da 

biodiversidade, nomeadamente no que se refere às áreas verdes a instalar, as quais 

deverão recorrer à utilização de espécies de flora autóctone, mais adaptadas às 

condições edafoclimáticas da zona e de menores necessidades hídricas.

 Sobre o território foi avaliada a conformidade do projeto com os instrumentos de 

gestão territorial em vigor, considerando-se que o projeto tem enquadramento na 

estratégia regional instituída pelo PROT Algarve, e é conforme com o PDM de Portimão 

em vigor.

Não foram identificadas restrições de utilidade pública, na área de projeto.

Mais se verifica que a pretensão não é abrangida por áreas da Reserva Ecológica 

Nacional (REN), não se localiza em área da Reserva Agrícola Nacional (RAN), nem em 

áreas sensíveis (Rede Natura 2000/Áreas protegidas), nem em áreas afetas ao 

Domínio Público Hídrico.

 O projeto em termos da socioeconomia terá impactes positivos ao nível do emprego 

e provavelmente na fixação de população o que induzirá a economia local/regional, 

com reflexos diretos e indiretos noutras atividade económicas, facto que deve ser 

relevado se considerarmos a forte sazonalidade deste concelho. 

As medidas de minimização que são previstas são suficientes para os impactes que 

estão esperados sugerindo-se pontualmente o reforço/eficácia das Medidas que são 
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previstas sobretudo na calendarização dos trabalhos em relação á perturbação das 

populações e monotorização do ruido.

A preocupação revelada no âmbito da participação pública referente aos transportes 

públicos e mobilidade suave deve ser avaliada pelo proponente em coordenação com o 

município para encontrar soluções viáveis que fomentem a sua utilização.

 As medidas de minimização consideradas no EIA, nas fases de construção e 

exploração, para fazer face aos impactes negativos identificados na saúde humana, 

consideram-se as adequadas e correspondem sobretudo a medidas relacionadas com 

os determinantes ambientais e socioeconómicos, como o Ar, Ambiente Sonoro e 

Alterações Climáticas e Riscos Naturais. 

É ainda expectável que as medidas de potenciação de impactes positivos consideradas 

no EIA na componente social possam contribuir positivamente para o bem-estar da 

população e Saúde Humana.

 Relativamente ao património cultural, constata-se que a situação de referência do 

património cultural foi devidamente caraterizada, possibilitando uma correta 

identificação e descrição dos potenciais impactes inerentes à implementação do 

projeto e definição das correspondentes medidas de mitigação.

 Relativamente à paisagem, as operações suscetíveis de originar impactes na 

paisagem, de maior significado, decorrem fundamentalmente:

- Da construção do edifício comercial, no local em que já existiu um edifico com o 

mesmo uso e que em setembro de 2012 foi destruído por um incêndio;

- Da reformulação da área de estacionamento e da substituição do pavimento 

existente;

- Na reconversão dos espaços exteriores.

Assim, desenvolvendo-se o projeto na periferia de uma área urbana e próximo da 

EN125, aspetos que contribuem para uma mais fácil e elevada acessibilidade visual, 

apesar da solução proposta, quer arquitetónica quer paisagística, ir atenuar/minimizar 

significativamente o impacte visual da presença do novo conjunto comercial, através 

da subdivisão da enorme plataforma em bacias visuais de menor extensão e da 

escolha das espécies vegetais adequadas às características do local, designadamente 

no que se prende com a necessidade de rega, o local se encontrar abandonado e o 

conjunto comercial anteriormente existente ter características semelhantes ao 
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proposto, a presença e funcionamento do Retail Park implicará na paisagem um 

impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, local, mas permanente 

e irreversível.

Relativamente à fase de construção, os impactes visuais relacionados com a instalação 

dos estaleiros serão negativos, locais, temporários, minimizáveis, reversíveis, pouco 

significativos e de magnitude reduzida. Os impactes decorrentes da construção dos 

edifícios, infraestruturas, vias, estacionamentos, e outras construções, serão 

negativos, certos, diretos, significativos e de magnitude média.

De um modo geral, concorda-se com as medidas de minimização propostas para a 

paisagem sendo de destacar, relativamente ao projeto de integração paisagística, que 

este deverá contemplar o reforço da plantação arbórea nas áreas afetas ao 

estacionamento, de forma a possibilitar um melhor ensombramento e contribuir para 

atenuar a grande superfície inerte pavimentada.

 A ANEPC considera que a implementação de um projeto desta natureza constitui-se, 

necessariamente, como um importante fator dinamizador para o incremento dos níveis 

de vulnerabilidade local já existentes, pelo surgimento de novos elementos expostos, 

que aumentarão de forma muito significativa o grau de risco associado.

Refere que a área em estudo se localiza numa zona classificada como de elevada 

suscetibilidade sísmica, de acordo com o Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do 

Algarve, bem como fica próximo de áreas classificadas como de suscetibilidade 

moderada ao risco de tsunami, pelo que se deverá assegurar a implementação das 

seguintes medidas minimizadoras:

- Adotar as normas técnicas antissísmicas adequadas nas intervenções a executar nas 

construções (aprovadas pela entidade competente pelo licenciamento), face à 

perigosidade sísmica da zona (com um conjunto de falhas ativas na envolvente do 

projeto) bem como aos efeitos de sítio associados.

- No que respeita ao risco de tsunamis, recomenda-se, em conformidade com a 

Resolução n.° 1/2019 da Comissão Nacional de Proteção Civil, instalar de sinalética 

destinada a informar quanto ao potencial risco de ocorrência de um tsunami e quanto 

à localização do ponto de encontro e aos caminhos de evacuação (horizontal e 

vertical) para zonas de refúgio ou locais de abrigo.

- Promover a sensibilização da população presente nas instalações, em qualquer 

momento, quanto às medidas de autoproteção a adotar em caso de ocorrência, ou 
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iminência de ocorrência, de um qualquer dos riscos referidos anteriormente, ou de 

outros que se venham a aferir como críticos para a salvaguarda de pessoas e bens.

Complementarmente, devem ser considerados os seguintes aspetos:

- Informar do projeto o Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão, dependente 

da respetiva Câmara Municipal, designadamente quanto às ações que serão levadas a 

cabo e respetiva calendarização, de modo a possibilitar um melhor acompanhamento 

e intervenção, bem como para ponderar uma eventual atualização do correspondente 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

- Assegurar a realização periódica de simulacros nas instalações da unidade comercial, 

tendo em linha de conta os principais riscos internos e externos ao mesmo, com o 

envolvimento dos Agentes de Projeção Civil e do Serviço Municipal de Proteção Civil de

Portimão.

- Assegurar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos 

organismos afetos ao socorro a envolver em situações de acidente/emergência. Em 

especial na fase de construção, tendo particular atenção ao eventual aumento do fluxo 

de trânsito provocado pela movimentação de veículos afetos às obras, os trabalhos a 

desenvolver não deverão comprometer a operacionalidade das ações de proteção civil 

e socorro, devendo ser equacionadas alternativas que salvaguardem a passagem de 

veículos afetos ao socorro e emergência.

- Elaborar um Plano de Emergência Interno do projeto, extensível a todas as suas 

fases de desenvolvimento, de modo a permitir obter uma melhor identificação quanto 

aos riscos existentes no mesmo (e seu potencial impacto, se algum, nas populações 

vizinhas), ou na sua envolvente (designadamente os referentes ao risco de sismo e de 

tsunami), e, consequentemente, uma mais expedita definição de procedimentos e 

ações a desencadear para responder a situações de emergência no interior do 

empreendimento.

- Assegurar o cumprimento do Decreto-Lei n° 220/2008, de 12 de novembro, na sua 

atual redação, e demais portarias técnicas complementares, em particular a Portaria 

n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, no âmbito da Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios, designadamente: I) aplicando os critérios de segurança relativos às 

condições exteriores de segurança e acessibilidade a edifícios e recintos; ii) garantindo 

disponibilidade de água para abastecimento e prontidão dos meios de socorro, dando 
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preferência à colocação de marcos de água, e; iii) assegurando uma área de 

parqueamento especial de reserva para as viaturas de socorro.

 A DGAE ressalva os impactes positivos previsíveis apontados pelo promotor, 

nomeadamente, a geração de emprego direto (previsão de 223 postos de trabalho) e 

indireto, e a dinamização de atividades económicas pelo investimento criado, riqueza 

gerada e postos de trabalho a criar, bem como pelas sinergias que terá com outras 

empresas da cadeia de fornecedores e emite parecer favorável ao projeto.

 No período da Consulta Pública foram recebidos 3 comentários, dois deles de 

particulares, de tipologia Discordância e um terceiro, de uma associação, de tipologia 

Sugestão.

Os comentários de discordância sobre a implementação do empreendimento, referem 

aspetos relativos a acessos, à promoção do automóvel, relegando para segundo lugar 

o acesso por transportes públicos e praticamente ignorando o acesso pedonal e 

ciclável por ciclovias a partir da cidade de Portimão. Referem o conflito com o 

interesse público dos moradores afetados na manutenção da sua qualidade de vida, 

referindo ainda a necessidade da plantação de muitas árvores e arbustos de espécies 

autóctones do Algarve, que levariam à redução da água para a rega e que o Retail 

Park projetado levará à destruição do caráter rural desta parte da freguesia de 

Portimão, destruindo as características culturais e históricas da população local, e 

tendo impactos devastadores sobre a paisagem local.

Outra participação de discordância, refere que o projeto se encontra assente num 

modelo de desenvolvimento que não se coaduna com os principais objetivos e metas 

estabelecidos na Política Climática Nacional. Refere igualmente, que não são tidos em 

conta aspetos relacionados com a eficiência hídrica e com a adaptação à evolução das 

condições climáticas agravadas pela seca e falta de água no Algarve e que o EIA 

desvaloriza os impactes indiretos na fauna que ocorrem na zona envolvente do 

projeto.

Foi ainda recebido um comentário, na forma de sugestão, onde é referido que a 

aprovação de um espaço comercial destas dimensões deverá sempre acautelar a 

implementação de medidas de redução dos seus impactes ambientais e sociais,

Os comentários recebidos encontram-se anexos ao relatório da Consulta Pública. A 

apreciação vertida no presente parecer, teve em consideração o relatório de Consulta 

Pública elaborado e disponibilizado pela autoridade de AIA.
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2.2.3. Assim, em resultado do procedimento de AIA, importa relevar os condicionamentos 

veiculados pelo parecer da CA, a incluir na proposta de DIA:

 Apresentação e aprovação pela APA/ARH Algarve, em fase prévia ao licenciamento, do 

projeto de execução específico para a drenagem de águas superficiais, devendo a 

componente de cálculo do diâmetro das tubagens ser aprofundada/conclusiva.

 Adotar as normas técnicas antissísmicas adequadas nas intervenções a executar nas 

construções (a aprovar entidade competente pelo licenciamento), face à perigosidade 

sísmica da zona (com um conjunto de falhas ativas na envolvente do projeto) bem 

como aos efeitos de sítio associados.

 Informar do projeto o Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão, dependente da 

respetiva Câmara Municipal, designadamente quanto às ações que serão levadas a 

cabo e respetiva calendarização, de modo a possibilitar um melhor acompanhamento 

e intervenção, bem como para ponderar uma eventual atualização do correspondente 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

 Assegurar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos 

organismos afetos ao socorro a envolver em situações de acidente/emergência. Em 

especial na fase de construção, tendo particular atenção ao eventual aumento do fluxo 

de trânsito provocado pela movimentação de veículos afetos às obras, os trabalhos a 

desenvolver não deverão comprometer a operacionalidade das ações de proteção civil 

e socorro, devendo ser equacionadas alternativas que salvaguardem a passagem de 

veículos afetos ao socorro e emergência.

 Elaborar um Plano de Emergência Interno do projeto, extensível a todas as suas fases 

de desenvolvimento.

 Assegurar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua 

atual redação, e demais portarias técnicas complementares, em particular a Portaria 

n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, no âmbito da Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios, designadamente i) aplicando os critérios de segurança relativos às condições 

exteriores de segurança e acessibilidade a edifícios e recintos; ii) garantindo 

disponibilidade de água para abastecimento e prontidão dos meios de socorro, dando 

preferência à colocação de marcos de água, e; iii) assegurando uma área de 

parqueamento especial de reserva para as viaturas de socorro.
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 Apresentação à autoridade de AIA, em fase prévia ao licenciamento, do projeto de 

integração paisagística, o qual deverá contemplar o reforço da plantação arbórea nas 

áreas afetas ao estacionamento, de forma a possibilitar um melhor ensombramento e 

contribuir para atenuar a grande superfície inerte pavimentada. 

 Implementação das medidas de minimização bem como dos planos e projetos 

mencionados na presente DIA.

 Dar conhecimento à Autoridade de AIA da data de início da fase de construção do 

Projeto, assim como das restantes fases do mesmo.

 Caso seja desativado o projeto, deverá ser apresentado o plano de desativação para 

aprovação da AAIA.

 Apresentar à autoridade de AIA os relatórios de auditorias referentes ao procedimento 

de pós-avaliação, para verificação da implementação das condições impostas pela 

DIA, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 27.º do RJAIA.

 A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, 

autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor.

3. Conclusão

Face ao acima exposto, e tendo presente o relatório de Consulta Pública e o parecer emitido 

pela CA (em anexo à presente informação), e conforme decorre do procedimento previsto 

no n.º 1 do artigo 16.º do RJAIA, afigura-se propositada a proposta de emissão de parecer 

favorável ao projeto de um novo conjunto comercial, com a designação de “Nova Vila Retail 

Park”, em fase de projeto de execução, condicionado ao cumprimento das condicionantes, 

medidas e programas de monitorização determinados na proposta de DIA - em consonância 

com o respetivo parecer da CA - a concretizar nas diversas fases de implementação do 

projeto, complementadas/consubstanciadas com as medidas propostas no EIA. Assim 

sendo, de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 18.º do RJAIA, considera-se de 

manifestar uma proposta de DIA favorável condicionada.

Assim, considera-se de remeter, ao proponente, a presente informação e a proposta de DIA 

anexa, a fim de ser dado cumprimento ao n.º 1 do artigo 17.º do RJAIA, para efeitos de 

audiência prévia dos interessados, nos termos e com os efeitos previstos no artigo 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, concedendo-se, para esse efeito, o 

prazo de 15 dias úteis.
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À consideração superior,

                                                            O Chefe de Divisão de Avaliação Ambiental

  

Ricardo Canas


