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Informação Nº I02481-202209-INF-AMB Proc. Nº  
450.10.229.01.00015.202
1 

Data: 12/09/2022 

  ASSUNTO: Procedimento de AIA do EIA do projeto do conjunto comercial “Nova 

Vila Retail Park”, em Portimão. Emissão da DIA. 

Proponente: PORTIRP Investment Unipessoal, Lda. 

  

Despacho: 

 
Visto com concordância. 
Na sequência da audiência de interessados, promovida ao abrigo do disposto no CPA, veio o proponente 
manifestar a sua discordância com o projeto de decisão DIA solicitando a alteração da mesma conforme melhor 
consta na presente informação. 
Assim, pelas as razões e fundamentos expressos na presente informação e parecer da Sr.ª DSA que recaiu sobre 
a mesma, e atento o parecer da APA/ARH Algarve, procede-se à emissão da DIA em conformidade. 
Transmita-se ao proponente bem como à entidade licenciadora e demais entidades e serviços intervenientes 
neste procedimento de AIA. 
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 
12-09-2022 
 
 
 

 

 

 

 

Parecer: 

 
 
Visto. 
Face às propostas de alteração das medidas de minimização n.º 62 e 64 efetuadas pelo proponente, no âmbito 
da audiência prévia à proposta de DIA, e perante a apreciação técnica efetuada acompanha-se a proposta de 
alteração das duas medidas de minimização, conforme proposto infra, podendo ser emitida a DIA definitiva. 
Concorda-se com a proposta de envio desta informação e da DIA às entidades constituintes da CA, entidades 
externas consultadas e serviços internos desta CCDR que colaboraram na apreciação do EIA. 
À consideração superior 

A Diretora de Serviços do Ambiente 
 

 
Maria José Nunes 
12-09-2022 
 
 

 

INFORMAÇÃO 
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1. Enquadramento/Pretensão 

1.1. No âmbito 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 remetida ao proponente, a 

proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de decisão favorável condicionada, 

relativa ao projeto em apreço, bem como a informação com nossa referência n.º I02324-

202208-INF-AMB o parecer da Comissão de Avaliação (CA) e o relatório da consulta pública, 

que consubstanciam a proposta de decisão de proposta de DIA, a fim de ser dado 

cumprimento ao n.º 1 do artigo 17.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), para efeitos de 

audiência prévia dos interessados, no prazo de 15 dias úteis, nos termos e com os efeitos 

previstos no artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. 

 

1.2. Subsequentemente, por intermédio da entrada com nossa referência n.º E06486-

202209-AMB, de 12/09/2022,  foi apresentada uma exposição pelo proponente, em sede de 

audiência dos interessados, onde se solicita que os argumentos e os pedidos formulados na 

sua pronúncia sejam avaliados, sendo manifestada a intenção de promover a alteração das 

medidas 62 e 64, nomeadamente no que respeita aos recursos hídricos e ruído. 

 

1.3. Neste contexto, e atendendo ao conteúdo da exposição apresentada pelo proponente, 

em sede de audiência prévia, foi solicitado por esta CCDR (enquanto autoridade de AIA), 

desde logo, em 12/09/2022, colaboração à entidade com responsabilidades no âmbito das 

matérias consubstanciadas no pedido de alterações formulado pelo proponente, 

nomeadamente à APA/ARH Algarve, com o intuito de melhor avaliar o alcance da alteração 

da medida n.º 62 da proposta de DIA, relativa aos recursos hídricos (e cujo parecer da 

APA/ARH Algarve entretanto emitido é evidenciado no ponto seguinte da presente 

informação). 

 

2. Análise 

2.1. Com o objetivo de resultar evidente os fundamentos da análise ora requerida, e não 

obstante a informação antecedente (que resultou na proposta de DIA, com sentido de 

decisão favorável condicionada), quanto à matéria objeto do processo em referência, dir-se-

á, quer em termos de facto quer em termos de direito, relevantes à análise, os argumentos 

e os pedidos formulados pelo proponente, sendo manifestada a intenção de promover a 
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alteração das medidas 62 e 64. Consequentemente, decorrente da sua não oposição, 

mantem-se inalterada a fundamentação que sustenta as restantes medidas, condicionantes, 

projetos e programa de monitorização veiculados na proposta de DIA, e, nessa medida, 

verifica-se/conclui-se que as mesmas podem consumar-se na DIA definitiva a emitir. 

 

2.2. Porquanto, e tal como referido anteriormente, após o cumprimento da tramitação do 

procedimento de avaliação, nos termos e ao abrigo no disposto no RJAIA, em agosto de 

2022, foi emitido o parecer da CA o qual consubstancia a análise vertida nos pareceres 

setoriais emitidos pelas entidades constituintes (CCDR Algarve, APA/ARH Algarve, ICNF, 

I.P., DRC Algarve, Câmara Municipal de Portimão, ARS Algarve e APA, I.P.) com tutela no 

âmbito do licenciamento da operação urbanística, território, solo e uso do solo, recursos 

hídricos, biodiversidade, alterações climáticas, paisagem, saúde humana, património 

arqueológico e arquitetónico, incluindo o conteúdo dos pareceres externos solicitados e o 

veiculado nas participações transmitidas no âmbito da Consulta Pública (adscritos ao 

Relatório da Consulta Pública), tendo sido considerado fundamental, para o apoio à 

proposta de decisão, que os impactes negativos identificados seriam, na generalidade, 

suscetíveis de minimização, desde que respeitadas as condições prescritas na proposta de 

DIA. 

 

2.3. Por conseguinte, importará, assim, para a propositura da decisão a proferir, ser 

aduzida análise e ponderação quanto à fundamentação que determinou a observância das 

seguintes medidas de minimização adscritas à proposta de DIA: 

 

2.4. No separador ‘Medidas de Minimização’ – a que alude a medida n.º 62 

2.4.1. A medida de minimização identificada com o n.º 62, relativa ao fator recursos 

hídricos, determina que “tendo presente a situação crítica dos fenómenos de seca na região 

do Algarve, a solução técnica apresentada para aproveitamento das águas pluviais, deverá 

dimensionar os reservatórios para rega para pelo menos 5 meses”. 

 

2.4.2. A medida acima transcrita, resulta da análise fundamentada constante no parecer da 

CA (vertida para a proposta de DIA), porquanto, do ponto de vista do fator recursos 

hídricos, o aproveitamento das águas pluviais deveria ser concebido com reservatórios para 

rega com capacidade para pelo menos 5 meses, considerando a situação crítica dos 

fenómenos de seca na região do Algarve. 
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2.4.3. Sobre este desígnio, o proponente “(…) considera que o dimensionamento para 5 

meses não é economicamente viável. O dimensionamento inicial dos reservatórios para rega 

foi de 3 meses (ver Anexo 1). O redimensionamento destes reservatórios para 5 meses 

implica um aumento de investimento de cerca de 80.000€ (40.000€ por reservatório) (ver 

Anexo 2). 

Uma vez que se prevê uma diminuição de águas pluviais no futuro, a proponente considera 

que deve existir uma fonte alternativa. Por um valor inferior ao anteriormente indicado (o 

custo do reciclador será da ordem dos 17.300€+IVA), pode ser adotada uma solução 

conjunta com a utilização das águas de sabão dos lavatórios públicos, como se observa no 

Anexo 3. 

A proponente considera que esta medida deve ser alterada, substituindo “5 meses” por “3 

meses” e aditando a obrigação de reutilização das águas dos lavatórios públicos, 

adequadamente tratadas para reutilização na rega”. 

 

2.4.4. Neste seguimento, importa referir que foi solicitada a pronúncia à APA/ARH Algarve, 

a qual emitiu a respetiva pronúncia (ofício n.º S057127-202209-ARHALG.DPI), referindo, 

para o efeito o seguinte (que abaixo se transcreve): 

“Relativamente aos recursos hídricos o projeto avaliado apresenta no EIA (elementos 

adicionais) como solução para a origem de água para a rega de espaços verdes, o 

aproveitamento das águas pluviais das coberturas de edifícios, propondo para o efeito a 

construção de um sistema de 2 reservatórios e condutas, com capacidade de 

armazenamento para 3 meses em função do consumo determinado.   Tendo presente a 

evolução nos últimos anos de persistência de longos períodos de escassez de água, a 

proposta DIA determina o aumento da capacidade de armazenamento destes sistemas de 3 

para 5 meses. 

Nas alegações, tendo por base uma análise financeira simplificada, o proponente por forma 

a aumentar a resiliência pretendida para o sistema a implementar, solicita que em vez de 

aumentar a capacidade dos reservatórios de 3 para 5 meses, crie complementarmente um 

sistema de reutilização de águas cinzentas. Solução que consideram financeiramente mais 

favorável. 

Sob o ponto de vista da gestão dos recursos hídricos considera-se que a alternativa 

proposta é aceitável tendo em conta o objetivo de não recorrer a captação de água 

subterrânea ou à rede pública para a rega dos espaços verdes, lavagem de pavimentos e 

outros usos que não exijam água potável. 
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Encontrando-se o projeto em fase de projeto de execução, qualquer das alternativas: 

aumento da capacidade dos reservatórios de 3 para 5 meses, ou implementação de um 

sistema misto com reservatório de águas pluviais com capacidade para 3 meses e sistema 

de reutilização de águas cinzentas, carece de desenvolvimento/alteração dos 

correspondentes projetos de especialidade, sendo de realçar que, entre outros aspetos, a 

reutilização de águas cinzentas exige a criação de rede predial independente das demais 

águas residuais. 

Face ao exposto considera-se assim que a medida 62 da proposta de DIA poderá ser 

alterada, propondo-se a seguinte redação: 

Tendo presente a situação crítica dos fenómenos de seca na região do Algarve, a solução 

técnica apresentada para aproveitamento das águas pluviais, deverá dimensionar os 

reservatórios para rega de pelo menos 5 meses, ou em alternativa manter os reservatórios 

dimensionados para 3 meses de rega e implementar complementarmente um sistema de 

reutilização de águas cinzentas que garanta pelo menos mais dois meses de rega. Os 

respetivos projetos, incluindo a rede predial separativa, caso haja reutilização, terão que ser 

apresentados e aprovados pela APA/ARH Algarve em fase prévia ao licenciamento 

municipal. O projeto de reutilização de águas cinzentas deverá cumprir o disposto no D.L. 

119/2019, de 21 de agosto, incluindo a avaliação de risco.” 

 

2.4.5. Deste modo, considera-se de promover a alteração da redação da medida de 

minimização identificada com o n.º 62 (conforme consta no separador ‘Medidas de 

Minimização’, fator ‘Recursos Hídricos, p. 28) da proposta de DIA, remetida para ao 

proponente, para efeitos de audiência dos interessados.  

 

Assim, no ponto da proposta de DIA, onde constava: 

• “62. Tendo presente a situação crítica dos fenómenos de seca na região do Algarve, a 

solução técnica apresentada para aproveitamento das águas pluviais, deverá 

dimensionar os reservatórios para rega para pelo menos 5 meses.” 

 

Deverá constar, a seguinte redação (conforme proposto pelo proponente, e informação 

constante no parecer da APA/ARH Algarve): 

• 62. Tendo presente a situação crítica dos fenómenos de seca na região do Algarve, a 

solução técnica apresentada para aproveitamento das águas pluviais, deverá 

dimensionar os reservatórios para rega de pelo menos 5 meses, ou em alternativa 

manter os reservatórios dimensionados para 3 meses de rega e implementar 
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complementarmente um sistema de reutilização de águas cinzentas que garanta pelo 

menos mais dois meses de rega. Os respetivos projetos, incluindo a rede predial 

separativa, caso haja reutilização, terão que ser apresentados e aprovados pela 

APA/ARH Algarve em fase prévia ao licenciamento municipal. O projeto de reutilização 

de águas cinzentas deverá cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de 

agosto, incluindo a avaliação de risco. 

 

2.5. No separador ‘Medidas de Minimização’ – a que alude a medida n.º 64 

2.5.1. A medida de minimização identificada com o número n.º 64 relativa ao fator 

ambiente sonoro, fase de exploração, impõe a necessidade do seguinte: “Ainda que no 

caso, não se perspetive a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, 

nem a ocorrência de impactes significativos, relativamente aos sistemas de AVAC a instalar 

nas coberturas dos edifícios, considera-se fundamental que os conjuntos dos equipamentos 

sejam providos de sistemas de atenuação acústica, que garantam que os níveis sonoros 

máximos a 1 metro de distância, sejam no máximo 80 dB(A). 

Na zona de serviços afeta ao abastecimento (cargas e descargas) localizada na 

proximidade do conjunto habitacional, devem ser definidas medidas adicionais que 

promovam a diminuição da emissão de ruído (contemplando, por exemplo, 

barreiras acústicas)” (sublinhado nosso, que corresponde à parte da medida que o 

proponente sugere alteração de redação). 

 

2.5.2. Relativamente à medida em referência, e conforme resulta nas razões de facto e 

direito expostas na DIA (fundamentadas, obviamente, no parecer da CA), importa relevar 

que a mesma foi determinada em consequência da interpretação de que, para a fase de 

exploração, o EIA evidencia que não se prospetiva a ultrapassagem dos limites legais 

aplicáveis no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (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. Tal monitorização dos níveis de ruído deverá 

cumprir o proposto no EIA e deve ser realizada no âmbito do RGR, efetuada por Laboratório 

Acreditado, seguindo o descrito na Norma NP ISO 1996 – Acústica: Descrição, Medição e 

Avaliação do Ruído Ambiente – Partes 1 e 2, e no Guia prático para medições de ruído 

ambiente, da APA, I.P. 
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2.5.3. Sobre este desígnio, o proponente refere que, “tendo em atenção que a DIA acolhe a 

proposta constante do Estudo de Impacte Ambiental e estabelece a realização de um 

programa de monitorização do ruído, sugere-se que o texto acima transcrito seja 

completado do seguinte modo: 

Na zona de serviços afeta ao abastecimento (cargas e descargas) localizada na proximidade 

do conjunto habitacional, devem ser definidas medidas adicionais que promovam a 

diminuição da emissão de ruído (contemplando, por exemplo, barreiras acústicas), de 

acordo com os resultados do programa de monitorização do ruído.” 

 

2.5.4. De facto, tendo em consideração que a DIA determina a elaboração de um Programa 

de Monitorização de Ruído que inclui a fase de exploração, com o objetivo de verificar a 

conformidade com os limites legais aplicáveis e de averiguar a real afetação no ambiente 

sonoro envolvente, afigura-se propositado que a definição de medidas adicionais que 

promovam a diminuição da emissão de ruído junto da zona de serviços afeta ao 

abastecimento (cargas e descargas) localizada na proximidade do conjunto habitacional 

(contemplando, por exemplo, barreiras acústicas) advenha dos resultados das medições 

acústicas previstas no referido Programa de Monitorização de Ruído. 

Adicionalmente, importará referir que, efetivamente, o Programa de Monitorização de Ruído 

determina que “(…) caso existam reclamações, deverá ser definido um plano de 

monitorização específico e efetuadas medições junto do recetor reclamante”. 

Assim, considera-se correto que se associe à medida os resultados do programa de 

monitorização do ruído, podendo-.se aceitar a proposta do proponente de alteração da parte 

final da medida de minimização n.º 64. 

 

2.5.5. Assim, na medida da proposta de DIA (separador ‘Medidas de Minimização’, fator 

‘Ambiente Sonoro’, p. 29), onde constava: 

• “64. Fase de exploração 

Ainda que no caso, não se perspetive a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no 

âmbito do RGR, nem a ocorrência de impactes significativos, relativamente aos sistemas de 

AVAC a instalar nas coberturas dos edifícios, considera-se fundamental que os conjuntos 

dos equipamentos sejam providos de sistemas de atenuação acústica, que garantam que os 

níveis sonoros máximos a 1 metro de distância, sejam no máximo 80 dB(A). 

Na zona de serviços afeta ao abastecimento (cargas e descargas) localizada na proximidade 

do conjunto habitacional, devem ser definidas medidas adicionais que promovam a 

diminuição da emissão de ruído (contemplando, por exemplo, barreiras acústicas).” 
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Deverá constar a seguinte redação: 

• “64. Fase de exploração 

Ainda que no caso, não se perspetive a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no 

âmbito do RGR, nem a ocorrência de impactes significativos, relativamente aos sistemas de 

AVAC a instalar nas coberturas dos edifícios, considera-se fundamental que os conjuntos 

dos equipamentos sejam providos de sistemas de atenuação acústica, que garantam que os 

níveis sonoros máximos a 1 metro de distância, sejam no máximo 80 dB(A). 

Na zona de serviços afeta ao abastecimento (cargas e descargas) localizada na proximidade 

do conjunto habitacional, devem ser definidas medidas adicionais que promovam a 

diminuição da emissão de ruído (contemplando, por exemplo, barreiras acústicas), de 

acordo com os resultados do programa de monitorização do ruído.” 

 

3. Conclusão 

Assim sendo, considerando os fundamentos evidenciados no ponto n.º 2 da presente 

informação, consubstanciados, necessariamente, na DIA definitiva, considera-se que a 

mesma se encontra em condições de ser emitida, tendo por referencial o disposto no RJAIA, 

anexando-se, para o efeito, a presente informação e a DIA a emitir, dando-se conhecimento 

às entidades constituintes da CA do procedimento de AIA em apreço, Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Algarve, Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas, I.P., Direção Regional de Cultura do Algarve, Administração 

Regional de Saúde do Algarve, Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Câmara Municipal de 

Portimão e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR 

Algarve – DSOT e DSDR), assim como, às entidades externas consultadas, a Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Direção-Geral das Atividades 

Económicas (DGAE). 

 

À consideração superior, 

                                                               O Chefe de Divisão de Avaliação Ambiental 

   

 

 

Ricardo Canas 

12-09-2022 
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