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Eunice Eires

De: Rute Jorge <rute.jorge@oliveiras.pt>

Enviado: terça-feira, 10 de Maio de 2016 17:28

Para: eunice.eires@consulgal.pt

Cc: r.alves@adp.pt; Rui Silva (rui.silva@consulgal.pt)

Assunto: 561_ETAR da Companheira_Ambiente_ Autorização para armazenamento

temporário de terras

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

Olá boa tarde Eng.ª Eunice,

No seguimento da N/ reunião de hoje, serve o presente para reencaminhar o e-mail abaixo, para V/ conhecimento.

Mais informo, que estas terras que estamos a armazenar temporariamente, no terreno junto ao estaleiro, serão
posteriormente reutilizadas na própria empreitada.

Desde já agradeço toda a V/ atenção e colaboração.

Disponível para qualquer esclarecimento.

Com os melhores cumprimentos,

Atentamente,
Rute Jorge - 966 171 527
qas@oliveiras.pt

Santo Antão, Ap. 108 - 2440-901 Batalha . Tel.: 244 769 280 . Fax.: 244 769 289

Esta mensagem, incluíndo os seus anexos, têm carácter confidencial e o seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Se recebeu esta
mensagem por engano, queira por favor retorná-la ao destinatário e apagá-la dos seus arquivos.

Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.
O autor não se responsabiliza por modificações no conteúdo desta informação.

De: Natália Sousa [ mailto:geral@axl.pt]

Enviada: 30 de março de 2016 11:11

Para: Jorge Salgueiro

Cc: ’Tigotop Topografia, Lda’

Assunto: RE: AA/  Administração: 561 - Companheira - Terreno junto ETAR Companheira Portimão

Exmo Senhor
Jorge Salgueiro

Bom Dia,

De acordo com o solicitado, a Administração do Grupo AXL, concede o empréstimo da zona referenciada nos
V/anexos, pelo período solicitado, sendo que, agradecíamos o envio de duas a três fotografias da situação atual
uma foto final.

Com os nossos melhores cumprimentos,
Tiago Godinho (Eng)
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De: Jorge Salgueiro [ mailto: jorge.salgueiro@oliveiras.pt ]

Enviada: quarta-feira, 16 de Março de 2016 12:34

Para: geral@axl.pt

Cc: João Vieira; Rui Margarido

Assunto: AA/  Administração: 561 - Companheira - Terreno junto ETAR Companheira Portimão

Bom dia Exmo. Srs.,

Na visita que realizamos hoje com o Srº Manuel Delgadinho ao vosso terreno, o Srº Manuel confirmou que este
terreno é propriedade da empresa Alfacr Construções e Terraplanagens (pertencente ao grupo Empreendimentos
António Xavier de Lima).

Pelo vimos por este meio solicitar autorização para a colocação temporária (1,5 a 2 anos) de terras provenientes da
escavação, sendo que no final dos trabalhos essas terras serão retiradas do local e se restituirão as condições iniciais
do terreno.
Como foi falado com o Srº Manuel estamos disponíveis para realizar alguma intervenção no vosso terreno que seja
do vosso interesse.

Junto envio desenho com a área a ocupar temporariamente com terras.

Cumprimentos.

Jorge Salgueiro
910.545.714
jorge.salgueiro@oliveiras.pt

Santo Antão, Ap. 108 - 2440-901 Batalha . Tel.: 244 769 280 . Fax.: 244 769 289

Esta mensagem, incluíndo os seus anexos, têm carácter confidencial e o seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Se recebeu esta
mensagem por engano, queira por favor retorná-la ao destinatário e apagá-la dos seus arquivos.

Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.
O autor não se responsabiliza por modificações no conteúdo desta informação.

De: Jorge Salgueiro

Enviada: 8 de março de 2016 14:11

Para: ’geral@axl.pt’

Assunto: AA/  Administração: 561 - Companheira - Terreno junto ETAR Companheira Portimão

Boa tarde Exmo. Srºs.

A empresa de que faço parte Oliveiras S.A., vai executar a empreitada de CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA ETAR DA
COMPANHEIRA , sita no lugar da Companheira em Portimão.
Confinante à nossa obra encontra-se o terreno indicado na planta em anexo com a ref. predial (Prédio 36 Secção P,
Bom Retiro Portimão). Relativamente a este terreno, vimos por este meio solicitar algumas informações:

- Confirmação de que efectivamente este terreno é propriedade da vossa empresa.
- Caso assim seja, questionamos da vossa abertura quanto a uma possível ocupação temporária para colocação de
materiais e equipamentos durante a duração da obra.
- Caso não seja da vossa propriedade se têm alguma informação quanto aos proprietários agradecemos desde já
qualquer informação.

Cumprimentos,

Jorge Salgueiro
910.545.714
jorge.salgueiro@oliveiras.pt

Santo Antão, Ap. 108 - 2440-901 Batalha . Tel.: 244 769 280 . Fax.: 244 769 289
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Esta mensagem, incluíndo os seus anexos, têm carácter confidencial e o seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Se recebeu esta
mensagem por engano, queira por favor retorná-la ao destinatário e apagá-la dos seus arquivos.

Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.
O autor não se responsabiliza por modificações no conteúdo desta informação.





Processo n.º: 450.10.02.01.005375.2016.RH8

Utilização n.º: L008249.2016.RH8

Início: 2016/06/28

Validade: 2019/09/30

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação

Código APA APA00015321

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501157344

Nome/Denominação Social* Oliveiras, S.A.

Morada* Santo Antão, Apt 108

Localidade* BATALHA

Código Postal 2440-901

Concelho* Batalha

Telefones 244769280

Fax 244769289

Localização

Designação da captação Ribeira da Boina

Tipo de captação Superficial

Tipo de infraestrutura Outro

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Ribeira

Margem/Plano de água Margem direita

Nut III - Concelho - Freguesia Algarve / Portimão / Portimão

Longitude -8.52184

Latitude 37.15233

Região Hidrográfica RH8 :: Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica 156 :: Arade

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |_|

Regime de exploração:

Cota da tomada de água (m) 0.0

Tipo de equipamento de extração Grupo moto bomba

Energia Outro

Potência do sistema de extração (cv) 7.0

Volume máximo anual (m3) 6000.0

Mês de maior consumo julho
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Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

500

Nº horas/dia em extração 2

Nº dias/mês em extração 24

Nº meses/ano em extração 6

Finalidades

Atividades de outro tipo

Rega de acessos às frentes de trabalho e rega de inertes

Condições Gerais

1ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas

3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

5ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

6ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

7ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

8ª A licença só poderá ser transacionada e cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo
27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

10ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

11ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o
estado das águas.

12ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

13ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

14ª O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis
por outras Entidades.

Condições Específicas

1ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

Anexos
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Documento Comprovativo do Dr. Tiago Fraga  
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Planta de Emergência  
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ANEXO 10 

Licenciamento de Ocupação do meio Hídrico 



Processo n.º: 450.10.07.01.021287.2016.RH8

Utilização n.º: L004637.2017.RH8

Início: 2017/01/01

Validade: 2026/12/31

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Ocupação temporária para construção, alteração e
implantação de instalações, fixas ou desmontáveis

Identificação

Código APA APA00006497

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 505176300

Nome/Denominação Social* Águas do Algarve, S. A.

Idioma Português

Morada* Rua do Repouso 10

Localidade* Faro

Código Postal 8000-302

Concelho* Faro

Telefones +351289899070

Fax +351289899079

Localização

Designação ETAR da Companheira

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Rio

Margem / Plano de água Margem direita

Nut III - Concelho - Freguesia Algarve / Portimão / Portimão

Longitude -8.52258

Latitude 37.1507

Região Hidrográfica Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica Arade

Caracterização

Finalidade da ocupação Construção

Tipo Outro

Descrição Implantação de ETAR de acordo com peças desenhadas e escritas em anexo. Incluí
ponto de descarga na margem direita da ribeira de Boina, formalizado por condutas
e boca de lobo.

Tempo de Ocupação 10.0

Unidade Anos

Destino final das águas residuais |X|

Tipo Outro
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Ocupação do Domínio Hídrico

Área total do projeto (m2) 243712

Condições Gerais

1ª A ocupação temporária para construção será exclusivamente realizada no local e nas condições indicados nesta licença, fim que
não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.

3ª Pela ocupação privativa do domínio público do Estado é devida a taxa de recursos hídricos prevista no nº 4 do artigo 67º, no nº 2
do artigo 77º e no artigo 78º, da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, e conforme o estabelecido no artigo 10º do Decreto-Lei nº
97/2008, de 11 de junho.

4ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

5ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

6ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226- A/2007, de 31 de
maio.

7ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

8ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

9ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

10ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.

11ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

12ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas

1ª No decurso da obra o titular terá de respeitar as orientações da entidade licenciadora.

2ª O titular obriga-se a remover os materiais excedentes e os entulhos provenientes dos trabalhos após a conclusão destes ou no
decurso dos mesmos, se a fiscalização assim o julgar necessário, e a tomar as medidas para assegurar a adequada integração
paisagística da intervenção.

3ª No âmbito da utilização, o titular obriga-se a proceder à limpeza dos materiais que possam eventualmente vir a obstruir a massa de
água.

4ª O titular obriga-se a instalar no local, sob sua responsabilidade, um sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos.

5ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

6ª O titular obriga-se a não instalar quaisquer focos luminosos dirigidos para o mar que, pela sua intensidade, cor ou ritmo possam
induzir a navegação em erro.

7ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.

8ª O titular ficará responsável por quaisquer danos e eventuais prejuízos causados a terceiros, incluindo os provenientes da
perturbação do escoamento das águas e os resultantes da instabilidade da obra, sendo o mesmo também responsável pela sua
segurança.

9ª O titular não poderá responsabilizar o Estado, nem exigir-lhe qualquer espécie de indemnização por eventuais danos causados por
acidentes de carácter natural.
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Outras Condições

1ª Deverão ser cumpridas as determinações do procedimento de avaliação de impacte ambiental.

Anexos

Características da utilização

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Características da utilização

Peças desenhadas da localização da intervenção
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1. INTRODUÇÃO 

O consórcio constituído pelas empresas Oliveiras, S.A, e Acciona Agua encontra-se em fase de 

execução dos trabalhos de construção da ETAR da Companheira, no âmbito da empreitada 

“CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA ETAR DA COMPANHEIRA” cujo Dono da Obra é a empresa 

Águas do Algarve. 

A ETAR da Companheira ficará localizada em zona adjacente à actual ETAR de Portimão, na 

margem direita da ribeira da Boina, junto à confluência com o rio Arade, a Nordeste da cidade de 

Portimão, no sítio do Bom Retiro - Companheira, freguesia de Portimão, concelho de Portimão, 

distrito de Faro. 

 

Imagem 01 – Localização da atual ETAR de Portimão e da Nova ETAR em fase de construção (ETAR da Companheira). 

A empreitada tem por objeto a conceção-construção da ETAR da Companheira, que servirá 

populações nos municípios de Portimão, Lagoa e Monchique, num total de 140.092 habitantes-

equivalentes e inclui: A realização das atividades de Pré-arranque da Obra; 
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2. TIPO DE TRABALHO A REALIZAR 

Os trabalhos a realizar no âmbito da Empreitada de Conceção-Construção da ETAR 

da Companheira, cujo contrato foi celebrado entre as Águas do Algarve, S.A. e 

Consórcio Adjudicatário, apenas preveem trabalhos em meio seco e na zona de 

interface entre o meio terrestre e subaquático, estes últimos respeitantes ao ponto de 

descarga. 

O ponto de descarga da futura ETAR da Companheira irá localizar-se na margem 

direita da Ribeira de Boina, na zona do talude do caminho periférico das lagoas, a 

uma profundidade de aproximadamente 2,50 m, situando-se a linha de água do 

emissário final aproximadamente à cota Z- 0,00 m relativamente ao nível médio das 

águas do mar. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

A intervenção a realizar no ponto mencionado tem um pequeno trabalho de 

movimento de terras, o qual se destina unicamente à montagem de uma boca de 

aqueduto (PH, vulgo boca de lobo), para proteção da tubagem do efluente tratado. 

Conforme pode ser observado na fotografia que anexamos, existe muito próximo do 

ponto previsto uma outra PH (sensivelmente à mesma cota) que permite a entrada e 

saída das águas das marés numa pequena lagoa a montante da atual ETAR.  
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De modo a permitir a realização desse trabalho sem dificuldades acrescidas, será 

programada a intervenção coincidente com uma maré baixa de grande amplitude que 

permita que a intervenção seja realizada em meio seco e sempre a partir de terra. 

 

Para a execução dos trabalhos de instalação do coletor junto às lagoas existentes, 

prevemos aterrar a zona de bacia contígua ao coletor. Essa zona tem uma extensão 

de cerca de 50 metros e largura cerca de 6 metros. 

 

Anexa-se uma peça desenhada com os trabalhos que propomos executar. 
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ANEXO 11 

Resumo Não Técnico – Arqueologia  
 



INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO EM ARQUEOLOGIA 
 

NIPC: 513545328 Sede: Praceta João Henrique Santos, nº 4 6º DTO, 8005-203, Faro.  

 

RNT (RESUMO NÃO TÉCNICO) 

Informamos V.as Ex.as que no âmbito dos trabalhos efectuados cumprimos na íntegra os seguintes pontos 

do DECAPE. 

Fase prévia a obra. 

i. Resultados da caracterização arqueológica, através de prospecção arqueológica sistemática, 

da área de incidência directa e indirecta dos locais que apresentam lacunas de conhecimento 

(zonas de fraca visibilidade; terrenos alagados/submersos ou não; ainda não prospectados), 

nomeadamente: 

1. Na zona de interface entre o meio terrestre e subaquático, em meio aquático, encharcado, 

húmido, incluindo uma avaliação das características do leito e do paleo-leito do rio Arade 

e da ribeira de Boina, por arqueólogo especializado na vertente náutica e subaquática; 

2. Na zona do ponto de descarga projectado na ribeira de Boina, próximo da confluência 

com o rio Arade, incluindo a área alvo de afectação das futuras descargas que implicam 

alterações hidrodinâmicas; 

3. Todas as áreas que anteriormente apresentavam visibilidade reduzida ou nula e, ainda, 

caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos inertes.  

 

Foi realizada uma prospecção visual no terreno, que não resultou em ocorrências 

arqueológicas conforme relatório em anexo. 

 

ii. Resultados da caracterização arqueológica, que inclua, nomeadamente, a pesquisa 

documental e prospecção arqueológica, caso seja possível, da área das lagoas de tratamento 

da actual ETAR e desativar.  

 

Foi realizada uma pesquisa documental, da qual é demonstrada através de gráficos os 

seguintes dados:  
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NIPC: 513545328 Sede: Praceta João Henrique Santos, nº 4 6º DTO, 8005-203, Faro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Resultados de um estudo geológico/sedimentológico, através de duas sondagens com recolha 

de amostras com informação paleoecológica, no sentido de confirmar a sequência de 

deposição sedimentar assim como a idade dos sedimentos a afectar.  

 

Encontra-se a ser realizado o estudo geológico/sedimentológico, através de duas sondagens 

que será remetido mais tarde em relatório preliminar.  

 

iv. Avaliação dos resultados obtidos no decurso da prospecção arqueológica com vista a 

determinar a necessidade de adopção de medidas de minimização complementares (registo 

documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).  

Os resultados obtidos no decurso da prospecção arqueológica não revelou indícios de 

património cultural sem que houvesse a necessidade de medidas de minimização 

complementares. Estes resultados encontram-se no relatório em anexo.  

 

Os valores culturais identificados devem ser representados em forma de polígono 

devidamente georreferenciados (em polígono – área de dispersão/concentração dos 

vestígios), contendo dados batimétricos, quando aplicável, e indicar eventuais propostas 

complementares necessárias à salvaguarda e valorização dos bens patrimoniais 

(arqueológicos, arquitectónicos e etnográficos) face aos resultados obtidos.  

 

Não foram identificados valores culturais, logo não existem polígonos georreferenciados 

em áreas de dispersão/concentração de vestígios.  
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NIPC: 513545328 Sede: Praceta João Henrique Santos, nº 4 6º DTO, 8005-203, Faro.  

Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projecto com os vestígios patrimoniais 

que possam ser detectados, de modo a garantir a sua preservação.  

v. Apresentação de Carta de Condicionantes, actualizada, que inclua todos os elementos 

patrimoniais que forem detectados durante a fase de prospecção sistemática, à escala do 

projecto.  

 

Neste ponto não foram encontrados materiais à superfície durante a prospecção, logo não 

foi necessário alterar a Carta de Condicionantes que inclui todos os elementos patrimoniais. 

 

Estes elementos devem estar individualmente identificados e georreferenciados.  

 

a) A cartografia deve incluir a implantação das áreas estaleiro, de depósitos temporários e 

empréstimos de inertes. Estas áreas ficam interditas em todos os locais onde forem 

detectadas ocorrências patrimoniais e devem garantir um afastamento no mínimo de 

cerca de 50m do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais.  

 

b) Apresentar junto da entidade licenciadora e da Autoridade da AIA o comprovativo da 

autorização concedida pela tutela do Património Cultural para a realização dos trabalhos 

de acompanhamento arqueológico.  

Remetemos em anexo o PDF do comprovativo da autorização passado pela DGPC para a 

realização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico.  
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ANEXO 12 

Declaração do Subempreiteiro - Carta de Condicionantes 
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ANEXO 13 

Autorização da DGPC para realização dos trabalhos 
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ANEXO 14 

Matriz resumo da Implementação das Medidas 



Acompanhamento da Implementação das Medidas  

Preconizadas na DIA / DECAPE 

 

                    Página 1 de 17 

Medidas de Minimização Solicitadas 
 

DIA/DCAPE 
Responsável 

 
Implementado 

 
Não 

Implementado 

 
Não 

Aplicável 
 
 

 
Fase de 

Construção 

 
Fase de 

Exploração 

I  –  C O N D I C Õ E S  A  C U M P R I R  P R É V I A M E N T E  À  E M I S S A Õ  D A  L I C E N Ç A  O U  A U T O R I Z A Ç Ã O /  P R É V I A M E N T E  A O  I N I C I O  D A S  O B R A S /  
C O N D I C I O N A N T E S  

1.  Não intervenção na zona de proteção rodoviária da EN 125, conforme disposto 

no artigo 28.º do regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Portimão, bem 

como no Decreto-Lei n.º 83/2008, de 20 de Maio, o qual estabelece os 

mecanismos de proteção e salvaguarda da EN125. 

DIA Consorcio   ___ ___  ___ 

2. Não interferência com a área de proteção do marco geodésico existente, 

tomando em consideração o disposto nas alíneas a) e c) do artigo 23.º do 

regulamento do PDM de Portimão. 

DIA Consorcio   ___ ___  ___ 

3. Verificação do enquadramento do projeto no novo PDM de Portimão, 

atualmente em revisão. 
DIA Consorcio   ___ ___  ___ 

4. Não afetação do Domínio Publico Lacustre e Fluvial, à exceção das obras 

inerentes à implantação do ponto de descarga, cuja intervenção deverá ser 

reduzida ao mínimo e alvo de obtenção de licença, de acordo com o artigo 60.º da 

Lei da Água (Decreto-Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) e do Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de Maio. 

DIA Consorcio   ___ ___  ___ 

5. Cumprimento do disposto no regime jurídico específico de gestão de resíduos 

de construção e demolição (RCD), instituído pelo Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de 

Março. 

DIA Consorcio   ___ ___  ___ 

6. Desativação e limpeza das lagoas da atual ETAR da Companheira. DIA/DCAPE AdA ___ ___ ___ ___  
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Fase de 

Exploração 

7. Cumprimento das medidas de minimização, programas de monitorização e 

elementos a entregar em sede de Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

de Execução (RECAPE), constantes da presente DIA. 

DIA 

 

Consórcio/AdA 

 

 

 ___ ___  ___ 

8. Apresentação de informação detalhada que permita percecionar quais: os 

movimentos de terras a realizar, bem como os volumes envolvidos e respetivos 

locais de destino/depósito, acompanhada da respetiva avaliação de impactes, bem 

como de proposta de eventuais medidas de minimização adequadas: 

DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

9. Apresentação de informação detalhada (escrita e desenhada à escala de 

projeto sem redução) relativa ao local de implantação do ponto de descarga 

projetado na ribeira da Boina, próximo da confluência com o rio Arade, 

demonstrando o cumprimento da DIA relativas à componente Património cultural: 

DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

10. Resultados da caracterização arqueológica, através de prospecção 

arqueológica sistemática, da área de incidência direta e indirecta dos locais que 

apresentam lacunas de conhecimento (zonas de fraca visibilidade, terrenos 

alagados/ submersos ou não, ainda não prospectados), nomeadamente: 

DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

a) Na zona de interface entre o meio terrestre e subaquático em meio aquático, 

encharcado, húmido, incluindo uma avaliação das características do leito e do 

paleo-leito do rio Arade e ribeira de Boina, por arqueólogo especializado na 

vertente náutica e subaquática: 

DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 
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b) Na zona do ponto de descarga projectado para a ribeira de Boina, próximo da 

confluência com o rio Arade, incluindo a área alvo de afectação das futuras 

descargas que implicam alterações hidrodinâmicas: 

DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

c) Da área das lagoas de tratamento da atual ETAR a desativar: 

 
DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

d) Todas as áreas que anteriormente apresentavam visibilidade reduzida ou nula e 

ainda, caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e 

empréstimos de inertes: 

DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

11.Resultados de um estudo geológico/sedimentológico, através de duas 

sondagens com recolha de amostras com informação paleoecológica, no sentido 

de confirmar a sequência de deposição sedimentar assim como a idade dos 

sedimentos a afetar: 
DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

12.Apresentação de Carta de Condicionantes actualizada, que inclua todos os 

elementos patrimoniais que forem detectados durante a fase de prospecção 

sistemática, à escala de projecto. Estes elementos devem estar individualmente 

identificados e georreferenciados. A cartografia deve incluir a implementação das 

áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes. Estas áreas 

ficam interditas em todos os locais onde forem detectadas ocorrências 

patrimoniais e devem garantir um afastamento no mínimo de 50m do limite exterior 

de todas as ocorrências patrimoniais 

DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 
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13.Avaliação dos resultados obtidos no decurso da prospecção arqueológica com 

vista a determinar a necessidade de adopção de medidas de minimização 

complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 

entre outras).Os valores culturais identificados devem ser representados em forma 

de polígono devidamente georreferenciados (em polígono - área de dispersão/ 

concentração dos vestígios), contendo dados batimétricos, quando aplicável, e 

indicar eventuais propostas complementares necessárias à salvaguarda e 

valorização dos bens patrimoniais (arqueológicos, arquitectónicos e etnográficos) 

face aos resultados obtidos. Deve compatibilizar-se a localização dos elementos 

do projecto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a 

garantir a sua preservação 

DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

14.Apresentar junto da entidade licenciadora e da Autoridade de AIA o 

comprovativo da autorização concedida pela tutela do Património Cultural para a 

realização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

I I  –  E l e m e n t o s  a  e n t r e g a r  e m  F a s e  d e  R E C A P E  

1. Plano de desativação e limpeza das lagoas da atual ETAR da Companheira, 

incluindo a remoção das lamas e o seu encaminhamento para o destino final 

adequado e a remoção do biogás retido sob as telas impermeabilizantes das 

lagoas. 

DIA/DCAPE AdA/  ___ ___ ___ ___  

2. Plano de integração e recuperação paisagística de toda a área a intervencionar, 

de forma a enquadrar visualmente este novo elemento na paisagem envolvente. 
DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 
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3. Estudo com as alternativas de localização do ponto de descarga, tendo em 

consideração os resultados do estudo hidrodinâmico e as condições a jusante, 

nomeadamente os impactes sobre as comunidades de bivalves e as 

características das zonas balneares situadas na foz do rio Arade (nomeadamente 

Praia Grande e Praia do Pintadinho, em Ferragudo). 

DIA/DCAPE Consorcio  ___ ___ ___ ___  

4. Estudo sobre a reutilização de águas residuais tratadas produzidas na nova 

ETAR da Companheira, com a identificação dos potenciais utilizadores destas 

águas (existentes e/ou previstos), incluindo a rega de espaços verdes da malha 

urbana de Portimão. 

DIA Consórcio/Ada ___ ___ ___ ___  

5.  Apresentação das características quantitativas e qualitativas das lamas 

produzidas e de um estudo aprofundado relativo à localização e eventuais 

impactes dos locais para destino final. 

DIA nsórcio/Ada ___ ___ ___ ___  

6. Indicação das medidas que se prevê implementar, quer em caso de violação 

dos limites indicados para os parâmetros alvo de monitorização da qualidade do 

ar, quer em situação de cumprimento, mas em que o odor possa ainda causar 

incomodidade à população. 

DIA nsórcio/Ada  ___ ___ ___ ___  

7. Elaboração de um Plano de Gestão Ambiental (PGA) da fase de obra, 

constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das obras e 

identificação e pormenorização das medidas de minimização, a implementar na 

fase da execução das obras, e respetiva calendarização. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

8. As medidas ambientais que garantem as boas práticas de construção e gestão 

de obra deverão ser devidamente discriminadas e desenvolvidas no RECAPE. As 

medidas a apresentar deverão ter em consideração as seguintes orientações, sem 

prejuízo de outras necessárias: 

DIA/DCAPE Consorcio  ___ ___  ___ 



Acompanhamento da Implementação das Medidas  

Preconizadas na DIA / DECAPE 

 

                    Página 6 de 17 

 
Medidas de Minimização Solicitadas 

 
DIA/DCAPE 

Responsável  
 
Implementado 

 
Não 

Implementado 

 
Não Aplicável 

 
 Fase de 

Construção 

 
Fase de 

Exploração 

a)    Implantação do estaleiro, conforme previsto, no interior da área a 

intervencionar; 
DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

b)   Utilização preferencial dos acessos existentes; DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

c)    Determinar a localização mais adequada para os depósitos de materiais, 

tendo em conta as condicionantes definidas pelo descritor Ordenamento do 

Território, devendo afastar-se de linhas de água ou zonas de escorrência; 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

d)    As ações de decapagem, compactação, escavação, movimentação de terras 

e depósito de materiais devem limitar-se às áreas estritamente indispensáveis e 

executadas no mais curto período de tempo (preferencialmente no período de 

menor pluviosidade); 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

e) Implementar sistemas de drenagem nas zonas de trabalho e assegurar o seu 

correto funcionamento; 
DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

f)    Planear as ações de obra, de forma a reduzir ao mínimo imprescindível a 

circulação de pessoas e máquinas, bem como as movimentações de terras, nas 

imediações do sapal e da ribeira; 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

g)   Efetuar a gestão e planificação do desenvolvimento dos trabalhos, de modo a 

reduzir os incómodos sobre as populações; 
DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

h)    Planear as atividades suscetíveis de causar maior perturbação das 

comunidades faunísticas de forma a não coincidirem com o período de reprodução 

da maior parte das espécies (ou seja, entre Abril e Julho). 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 
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i)    Programação das intervenções a efetuar durante a fase de obra, de forma a 

preservar, tanto quanto possível, as árvores e arbustos existentes no local; 
DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

j)    Promover a correta gestão dos resíduos produzidos; DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

k)   Os produtos químicos utilizados na obra deverão ser devidamente 

armazenados, em local restrito, devidamente impermeabilizado, estanque, de 

preferência com bacia de retenção, a qual poderá ser amovível; 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

l)     Perspetivar medidas a implementar em caso de derrames acidentais de 

substâncias perigosas; 
DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

m)     Promover a reutilização de materiais resultantes das escavações e da terra 

viva decapada, sempre que possível; 
DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

n)    Promover a formação dos trabalhadores, acerca das boas práticas de gestão 

ambiental da obra e dos estaleiros e dos aspetos específicos da área de 

intervenção; 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

o)     Planear a divulgação de informação aos moradores e população em geral, 

acerca do projeto, período de tempo em que a obra decorrerá e eventuais 

incómodos previstos, situação particularmente essencial caso as obras decorram 

no período de Verão, conflituando com os veraneantes na zona; 

DIA/DCAPE Consórcio/AdA  ___ ___  ___ 

p)  Planear e assegurar a reposição/recuperação de todas as áreas 

intervencionadas e afetadas, após a conclusão dos trabalhos ou mesmo durante a 

sua execução, caso se justifique. 

 

DIA/DCAPE Consorcio  ___ ___  ___ 
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9. A execução do projeto deverá ter em consideração o risco sísmico da região, 

garantindo o cumprimento dos regulamentos e normas (nomeadamente o 

RSAEEP – Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 

Pontes) adequados ao tipo de estrutura, às formações geotécnicas presentes e ao 

risco sísmico identificado. 

DIA Consorcio   ___ ___  ___ 

10.    O projeto de execução deverá contemplar as medidas de redução na fonte 

necessárias ao cumprimento, na fase de exploração da ETAR, dos artigos 11.º e 

13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e demonstrar que os 

equipamentos de utilização no exterior a instalar na ETAR respeitam o disposto no 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 

DIA Consorcio   ___ ___  ___ 

11.    O sistema de desodorização deverá ser dimensionado, de forma a assegurar 

que as concentrações à saída não causam incomodidade à população. 
DIA Consorcio   ___ ___  ___ 

12. Dimensionar a rede de águas pluviais da ETAR para valores de precipitação 

máxima, considerando ainda uma margem de segurança fiável. 

 

DIA Consorcio   ___ ___  ___ 

13. O Plano de Recuperação e Integração Paisagística deverá ter em 

consideração, pelo menos, as seguintes orientações: 
DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

a) O edificado deve integrar-se na paisagem envolvente, de forma harmoniosa, 

tanto no que respeita à volumetria como às cores e materiais a utilizar; 

 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

b) Devem ser utilizados elementos arbóreos de espécies com porte suficiente para 

amenizarem a presença das estruturas edificadas, preferencialmente de espécies 

autóctones; 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 
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c) As medidas previstas para integração visual da ETAR deverão ser 

implementadas logo no início da fase de construção. 

 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

14.    Privilegiar, no âmbito da elaboração do projeto de execução, a adoção de 

metodologias e práticas que minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, 

designadamente por via da reutilização de materiais e da utilização de materiais 

não suscetíveis de originar RCD, contendo substâncias perigosas; que maximizem 

a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais 

reciclados e recicláveis; e que favoreçam os métodos construtivos que facilitem a 

demolição orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da 

hierarquia das operações de gestão de resíduos. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

15. Elaborar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, o qual deverá acompanhar o projeto de execução no caso de 

empreitadas e concessões de obras públicas, nos termos do Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 12 de Março. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

I I I  –  M e d i d a s  M i n i m i z a ç ã o  –  F A S E  d e  C O S N T R U Ç Ã O  

1. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das 

áreas de incidência do projeto que apresentaram reduzida visibilidade, 

de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os 

caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e 

empréstimos de inertes. 

 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 
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2. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 

empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas 

fases preparatórias como a instalação de estaleiros, abertura de acessos, etc. O 

acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que, se existir mais que 

uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o 

acompanhamento de todas as frentes. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

3. Caso a obra se desenvolva igualmente em meio aquático, encharcado, húmido 

e zonas de interface com o meio terrestre, providenciar o acompanhamento da 

obra por um arqueólogo com experiência na área da arqueologia subaquática. 

Neste caso, deverá proceder-se à avaliação das características do leito e do 

paleo-leito do rio Arade e ribeira de Boina, bem como das anomalias existentes. O 

acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que, se houver mais que 

uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o 

acompanhamento de todas as frentes. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

4. Os resultados obtidos no decurso da prospeção e do acompanhamento 

arqueológico poderão determinar também a adoção de medidas de minimização 

complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 

entre outras). Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem 

encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, 

ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR, I.P. as 

ocorrências, com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Refira-

se que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afetadas têm que ser 

integralmente escavadas. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 
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5. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante os trabalhos de 

prospeção e acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível 

e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma 

que não se degrade o seu estado de conservação. Desta forma, o projeto deverá 

procurar compatibilizar a implantação de infraestruturas com a preservação dos 

vestígios que possam surgir. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

6. Proceder a acertos de projecto nos casos em que os resultados da prospecção 

arqueológica e do acompanhamento arqueológico apontem para uma possível 

afectação de vestígios, antes mesmo de serem propostas quaisquer outras 

medidas de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas mecânicas, 

manuais, ou a escavação Integral dos vestígios afectados que, neste caso, será 

sempre obrigatória: 

DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

7. Os achados arqueológicos móveis devem ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património. A eventual necessidade de 

exumação de espólio arqueológico em meio húmido onde algum desse espólio 

pode ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, implica a criação de 

uma ou mais reservas submersas primárias e transitórias até à sua entrega à 

tutela do Património Cultural, para depositar esses bens móveis, protegendo-os 

assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em 

contacto directo com o ambiente atmosférico durante a fase de execução. Deste 

modo, na equipa deve haver um elemento de conservação e restauro, 

especializado na área do tratamento e conservação de espólio resultante de meio 

submerso: 

DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

8. Executar as eventuais propostas de minimização definidas aquando da 

identificação dos valores patrimoniais até à presente fase: 
DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 
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9. Deve ser dada especial atenção à informação geoarqueológica que possa ser 

identificada / recolhidas obre as sucessivas movimentações que a orla costeira 

sofreu ao longo dos seculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica: 

DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

10. Sinalização permanente das ocorrências patrimoniais que possam surgir 

durante os trabalhos e que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus 

acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos 

trabalhos. 

DIA/DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

11. Durante a obra, não afetar a linha de água afluente à ribeira da Boina, 

localizada na envolvente na área de intervenção (limite Oeste das lagoas da atual 

ETAR). 

DIA/DCAPE Consórcio   ___ ___  ___ 

12. Implementar um sistema de drenagem de forma a impedir que águas com 

concentrações passíveis de contaminação escorram para as linhas de água e/ou 

se infiltrem em profundidade. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

13. Garantir que o movimento de terras não comprometa a livre circulação de 

águas, recorrendo, se necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de 

retenção de sólidos. 

DIA/DCAPE 
Consorcio  

 
 ___ ___  ___ 

14. Sempre que possível, deverá ser utilizado betão pronto na realização das 

obras de construção, procurando evitar a instalação de centrais de betão de 

grande dimensão no local de obra. Se houver necessidade imperativa de instalar 

uma central de betão, a manipulação do cimento deve ser realizada em circuito 

fechado, utilizando sistemas de controlo de emissões de gases de combustão e 

partículas. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 
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15. A (eventual) utilização de explosivos deverá ser feita em conformidade com o 

disposto na legislação em vigor, no que se refere às interferências com as 

populações. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

16. Devem ser acauteladas as acessibilidades e espaço de estacionamento 

privilegiado destinado a organismos de socorro, tanto na fase de construção como 

de exploração do projeto. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

17. Deve ser implementado um adequado Sistema de Gestão de Efluentes e 

Resíduos gerados pela obra, de modo a permitir uma armazenagem temporária 

segura (sem drenagem para as linhas de água) e um destino final adequado. 

DIA/DCAPE Consorcio   ___ ___  ___ 

18. Realização de campanhas de monitorização no sistema intercetor em alta, 

com o objetivo de avaliar a existência de intrusões salinas, além de monitorização 

dos pontos de fronteira com a rede em baixa. Caso se verifique necessário, 

proceder às intervenções necessárias no sistema intercetor em alta, de forma a 

minimizar os caudais de água salgada afluentes à ETAR. 

DIA/DCAPE AdA ___ ___ ___ ___  

I V  –  M e d i d a s  M i n i m i z a ç ã o  –  F A S E  d e  E X P L O R A Ç Ã O  

1.Garantir o cumprimento integral do disposto no Título de Utilização dos Recursos 

Hídricos para rejeição de águas residuais que vier a ser emitido pela entidade 

licenciadora da descarga. 

 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  
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Medidas de Minimização Solicitadas 
 
 

 
DIA/DCAPE 

Responsável  
 
Implementado 

 
Não 

Implementado 

 
Não Aplicável 

 
 Fase de 

Construção 

 
Fase de 

Exploração 

2. Assegurar a comunicação obrigatória à entidade licenciadora da descarga, no 

prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido na ETAR 

que afete o cumprimento das condições que vierem a ser estipuladas no Título de 

Utilização dos Recursos Hídricos para rejeição de águas residuais, conforme 

previsto no n.º 6, do art.º 5º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

3.  Comunicar a outras entidades relevantes, a prever no Plano de Emergência, as 

situações anómalas, nomeadamente de descarga de emergência, bem como a 

respetiva justificação da mesma. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

4. Garantir o cumprimento do Regulamento de Descarga de Águas Residuais (do 

Município de Portimão e as condições estabelecidas pela Águas do Algarve), para 

os efluentes industriais pré-tratados que venham a ser ligados à nova ETAR da 

Companheira. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

5.     O afluente à ETAR e o efluente tratado deverão ser analisados de acordo 

com a legislação em vigor, no sentido de verificar o cumprimento dos parâmetros 

definidos, quer no Regulamento de Descarga de Águas Residuais, quer no Título 

de Utilização dos Recursos Hídricos. No caso do afluente, deverá ser monitorizado 

o teor de cloretos, de forma a verificar se a afluência de caudais parasitas 

influencia o processo de tratamento da ETAR. No caso de estes condicionarem o 

tratamento da água residual e/ou o seu potencial uso, devem ser implementadas 

as medidas adequadas para a sua correção, bem como ser avaliada a sua 

eficácia. 

DIA/DECAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  
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Medidas de Minimização Solicitadas 
 
 

 
DIA/DCAPE 

Responsável  
 
Implementado 

 
Não 

Implementado 

 
Não Aplicável 

 
 Fase de 

Construção 

 
Fase de 

Exploração 

6.     Para além do autocontrolo que tiver que ser efetuado para cumprimento do 

Regulamento de Descarga de Águas Residuais, recomenda-se o controlo de 

qualidade do efluente à saída dos sistemas de pré-tratamento do aterro sanitário 

do Barlavento Algarvio e das suiniculturas de Monchique, com a respetiva análise 

dos dados, de forma a monitorizar se as suas características estão de acordo com 

as previstas no dimensionamento da nova ETAR da Companheira, a prevenir a 

ocorrência de anomalias no funcionamento da ETAR e a ajustar o tratamento 

realizado às situações anómalas, sempre que necessário. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

7.  Garantir o controlo de septicidade das águas residuais transportadas, 

nomeadamente pelo sistema intercetor Monchique/Portimão 
DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

8.      Garantir o correto funcionamento do sistema de desodorização e tratamento 

de efluentes gasosos da ETAR. 
DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

9. A verificar-se a ocorrência de queixas e/ou reclamações por parte da população, 

relativamente a odores emitidos pela ETAR ou pelo sistema intercetor, deve 

efetuar-se o registo das mesmas e implementar as medidas adequadas no sentido 

de corrigir o problema. As queixas e as medidas a implementar deverão constar 

nos relatórios de monitorização. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

10      Assegurar que os resíduos produzidos na ETAR são armazenados e 

acondicionados em locais adequados, procedendo à correta gestão, de acordo 

com as suas especificidades. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  
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Medidas de Minimização Solicitadas 
 
 

 
DIA/DCAPE 

Responsável  
 
Implementado 

 
Não 

Implementado 

 
Não Aplicável 

 
 Fase de 

Construção 

 
Fase de 

Exploração 

11     Devem ser realizadas análises aos resíduos de desengorduramento e às 

lamas resultantes do tratamento, de forma a classificá-los de acordo com a 

Portaria n.º 209/2004 (Lista Europeia de Resíduos) e encaminhá-los ao destino 

final mais adequado. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

12     Proceder à limpeza regular dos órgãos de drenagem, de modo a garantir o 

eficaz funcionamento dos mesmos e a prevenir o risco de inundação do recinto da 

ETAR. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

13  Na rega com águas residuais tratadas, deve ser dada preferência a sistemas 

de rega que minimizem a dispersão de aerossóis (por exemplo, sistema gota a 

gota) e/ou contemplar horários de rega durante os quais o número de transeuntes 

e trabalhadores seja mínimo (por exemplo, à noite). Refere-se, ainda, que a 

utilização dos efluentes tratados para rega de espaços verdes de uso público 

constitui uma descarga indireta pelo que carece de licença ao abrigo do disposto 

na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) e no Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, de 31 de Maio, mediante parecer prévio da autoridade de saúde 

competente, conforme previsto no n.º 3, do art.º 58º, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 

1 de Agosto. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

14 Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras realizadas no âmbito de ações de manutenção ou 

conservação e que afetem áreas que não tenham sido perturbadas durante a fase 

de construção. 

DIA Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  
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NA – Não Aplicável na Fase Prévia à Construção ou na Fase de Construção  

 
 

Medidas de Minimização Solicitadas 
 
 

 
DIA/DCAPE 

Responsável  
 
Implementado 

 
Não 

Implementado 

 
Não Aplicável 

 
 Fase de 

Construção 

 
Fase de 

Exploração 

15. Previamente à desativação da ETAR da Companheira deverá ser remetido à 

Autoridade de AIA um Plano de Desativação, especificando as ações a 

desenvolver, os principais impactes ambientais e as medidas a implementar para a 

sua minimização. 

DIA/DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

16. Caso se verifique necessário, devem ser implementadas as medidas de 

minimização previstas no estudo apresentado no RECAPE referente à Violação de 

Parâmetros Indicativos da Qualidade do Ar e incomodidade por Odores; 

DIA Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  

17. Realização de campanhas de monitorização no sistema interceptor "em alta", e 

nos pontos de fronteira com a rede “em baixa", com o objectivo de avaliar a 

existência de intrusões salinas. Caso se verifique que os teores de cloretos no 

afluente à ETAR são susceptíveis de condicionar a eficiência do tratamento das 

águas residuais e/ou prejudicar o seu potencial de reutilização devem ser 

adoptadas as medidas e intervenções necessárias à correcção da afluência de 

água salgada ao sistema. Estas intervenções serão da responsabilidade da 

entidade gestora da ETAR, caso ocorram na componente "em alta" e devem 

envolver a entidade gestora do sistema "em baixa", caso a origem da intrusão 

salina ocorra nessa componente da rede de drenagem; 

DCAPE Consórcio / AdA ___ ___ ___ ___  
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