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1. Introdução 

O presente documento é o Resumo Não Técnico do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE) 1 da ETAR da Companheira (Portimão). 

O projeto para a “Empreitada de Conceção – Construção da ETAR da Companheira” compreende a 

construção de uma nova ETAR a nordeste da cidade de Portimão que permitirá tratar uma população total 

equivalente de 140.092 habitantes, incluindo a contribuição industrial. 

A nova ETAR da Companheira irá substituir a ETAR atual, localizando-se na margem direita (oeste) do rio 

Arade, a sul da EN125, no terreno existente entre esta via e a via que permite o acesso à atual ETAR. 

O projeto é da autoria Consórcio formado pelas empresas Acciona Agua S.A e Oliveiras, S.A., sendo o 

proponente a empresa Águas do Algarve S.A.. (AdA). 

O projeto foi objeto de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)2 através do “Estudo de 

Impacte Ambiental da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão)” (Nemus, 

2008a3). Na sequência da submissão do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)4 às Autoridades Ambientais, 

foi emitida Declaração de Impacte Ambiental (DIA)5 favorável condicionada ao projeto, datada de 19 de 

janeiro de 2009. 

                                            

1 Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) - Documento para verificação da 

conformidade do projeto de execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

2 Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – Instrumento de caráter preventivo da política do ambiente, com o 

objetivo de recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados projetos, bem 

como a identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos. 

3 NEMUS (2013a). Estudo de Impacte Ambiental da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Companheira 

(Portimão). abril 2008. Águas do Algarve, S.A.. 

4 Estudo de Impacte Ambiental (EIA) – Documento a descrição do projeto, a identificação e avaliação dos impactes 

que a sua realização pode ter no ambiente, a evolução previsível da situação sem a realização do projeto, as medidas 

destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico destas 

informações. 

5 Declaração de Impacte Ambiental (DIA) – Decisão sobre a viabilidade ambiental de um projeto, em fase de estudo 

prévio, anteprojeto ou projeto de execução, emitida pelas Autoridades Ambientais. 
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Tendo o procedimento de AIA ocorrido em fase de Estudo Prévio (EP)6, foi necessária a elaboração de 

RECAPE para verificação da conformidade do Projeto de Execução (PE)7 com a Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), previamente ao licenciamento do Projeto de Execução pela entidade competente. 

O RECAPE foi elaborado em conformidade com a legislação aplicável, designadamente o Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 

março), e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril (retificada pela Declaração de Retificação n.º 13H/2001, de 

31 de maio). 

A elaboração do RECAPE foi da responsabilidade da NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda. 

A estrutura e conteúdo do RECAPE são definidos nas normas técnicas constantes do anexo IV à Portaria 

n.º330/2001, de 2 de abril (e posterior retificação) e no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Deste modo, o RECAPE é composto pelos seguintes volumes: 

• Volume I – Resumo Não Técnico; 

• Volume II – Relatório; 

• Volume III – Anexos; 

• Volume IV – Plano de Gestão Ambiental. 

O Resumo Não Técnico (Volume I), sendo um documento de divulgação pública, resume as informações 

patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes secções: 

• Síntese das medidas de minimização8 e conformidade com a DIA (Capítulo 2); 

• Monitorização9 (Capítulo 3); 

• Conclusões (Capítulo 4). 

No final do documento reproduz-se o Desenho 01 – Esboço Corográfico e o Desenho 02 - Localização e 

enquadramento geográfico. 

                                            

6 Estudo Prévio – Fase de projeto na qual se define uma proposta de intervenção essencialmente no que respeita à 

conceção geral da obra. 
7 Projeto de Execução – Fase de projeto elaborada a partir do estudo prévio ou do anteprojeto, destinada a facultar 

todos os elementos necessários à definição rigorosa dos trabalhos a executar. 

8 Medidas de minimização – Medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados, 

a adotar nas fases de construção, exploração e desativação do projeto. 

9 Monitorização – Processo de observação e recolha sistemática de informações sobre o estado do ambiente ou 

sobre os efeitos ambientais de determinado projeto e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios. 
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2. Síntese das medidas de minimização e conformidade 
com a DIA 

2.1. Conteúdo da DIA 

A DIA do Projeto da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) define: 

• Condicionantes ao desenvolvimento do projeto; 

• Elementos a presentar em fase de RECAPE; 

• Outras condições para licenciamento ou autorização do projeto (incluindo medidas de 

minimização e programas de monitorização). 

As condicionantes impostas ao projeto incluem: 

• Não interferência com a zona de proteção rodoviária da EN 125; 

• Não interferência com a área de proteção do marco geodésico assinalado na Carta de 

Condicionantes do Plano Diretor Municipal (PDM) de Portimão; 

• Verificação do enquadramento do projeto no novo PDM de Portimão, atualmente em revisão; 

• Não afetação do Domínio Público Lacustre e Fluvial, à exceção das obras para implantação do 

ponto de descarga; 

• Cumprimento do disposto no regime jurídico específico de gestão de resíduos de construção e 

demolição; 

• Desativação e limpeza das lagoas da atual ETAR da Companheira; 

• Cumprimento das medidas de minimização de impactes, programas de monitorização e 

elementos a entregar em sede de RECAPE, constantes na DIA. 

A DIA exige que sejam entregues em RECAPE um conjunto de elementos que incluem os seguintes estudos 

e projetos complementares:  

1. Plano de Desativação e Limpeza das Lagoas da atual ETAR da Companheira; 

2. Plano de Integração e Recuperação Paisagística de toda a área a intervencionar; 

3. Estudo com alternativas de localização do ponto de descarga da ETAR tendo em conta a 

existência de comunidades de bivalves e de zonas balneares no estuário; 

4. Estudo sobre a reutilização das águas residuais tratadas produzidas na nova ETAR da 

Companheira; 

5. Apresentação das características quantitativas e qualitativas das lamas produzidas na ETAR 

e estudo de localização e eventuais impactes dos locais para destino final; 
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6. Indicação das medidas a implementar em caso de violação de limites de parâmetros da 

qualidade do ar e de incomodidade por odores; 

Além dos estudos complementares solicita-se a apresentação dos seguintes elementos: 

7. Plano de Gestão Ambiental (PGA) da fase de obra; 

8. Descriminação de Medidas de boas práticas de construção e gestão de obra relativas a: 

o Implantação do estaleiro no interior da área a intervencionar; 

o Utilização preferencial de acessos existentes; 

o Localização dos depósitos de materiais atendendo a condicionantes existentes em 

termos de ordenamento; 

o Restrição das ações de decapagem, compactação, escavação, movimentação de terras e 

depósitos de materiais às áreas estritamente indispensáveis e ao menor período de 

tempo; 

o Implementação de sistemas de drenagem nas zonas de trabalho, assegurando o seu 

correto funcionamento; 

o Planeamento das ações de obra de modo a reduzir ao mínimo a circulação de pessoas e 

máquinas e movimentos de terras junto do sapal e da ribeira; 

o Gestão e planificação do desenvolvimento dos trabalhos de modo a reduzir os 

incómodos sobre as populações; 

o Planeamento de atividades críticas de obra de modo a evitar o período de reprodução da 

maior parte das espécies (abril a julho); 

o Programação das intervenções de obra de modo a preservar as árvores e os arbustos no 

local, na medida do possível; 

o Promover a correta gestão dos resíduos produzidos; 

o Armazenamento adequado dos produtos químicos utilizados na obra; 

o Medidas a implementar em caso de derrames acidentais de substâncias perigosas; 

o Reutilização de materiais de escavações e terra viva decapada; 

o Formação dos trabalhadores; 

o Divulgação de informação aos moradores e população em geral sobre a obra; 

o Reposição/recuperação de todas as áreas intervencionadas e afetadas. 

9. Prova da consideração do risco sísmico no desenvolvimento do projeto; 

10. Inclusão de medidas de redução de ruído na fonte; 

11. Dimensionamento do sistema de desodorização de modo a evitar incomodidade à 

população; 

12. Dimensionamento da rede de águas pluviais da ETAR para valores de precipitação máxima, 

considerando uma margem de segurança fiável; 

13. Orientações específicas a considerar no Plano de Recuperação e Integração Paisagística; 
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14. Adoção de metodologias e práticas que permitam mitigar a produção e perigosidade dos 

resíduos de construção e demolição; 

15. Elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

A DIA define ainda a necessidade de serem executadas medidas de minimização dos impactes do projeto, 

por fase de implementação (14 medidas para a fase de construção, 14 medidas para a fase de exploração e 

1 medida para a fase de desativação), cuja verificação de conformidade se resume no ponto seguinte. 

 

2.2. Conformidade com a DIA 

De seguida apresenta-se resumidamente o modo como foram consideradas as questões da DIA. 

Relativamente às condicionantes impostas ao projeto, no RECAPE: 

• Demonstra-se cartograficamente que não há intervenção na zona de proteção rodoviária da 

EN 125; 

• Conclui-se a não existência do marco geodésico assinalado;  

• Demonstra-se cartograficamente que o projeto apenas interfere com o Domínio Público 

Lacustre e Fluvial devido às obras inerentes à implantação do ponto de descarga, sendo esta 

intervenção reduzida ao estritamente indispensável; 

• Apresenta-se em anexo o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, elaborado de acordo com o regime jurídico específico aplicável (Decreto-Lei 

n,º 46/2008, de 12 de março); 

• Apresenta-se o Plano de Desativação e Limpeza das Lagoas da Atual ETAR da Companheira; 

• Reitera-se o cumprimento das medidas de minimização, programas de monitorização e 

elementos entregues em fase de RECAPE, de acordo com as disposições da DIA. 

O PDM de Portimão mantém-se em revisão à data de elaboração do presente documento. 

Quanto aos elementos a entregar no RECAPE, estes incluem o desenvolvimento integral dos planos e 

estudos específicos solicitados na DIA (itens 1 a 6). Estes estudos e planos foram elaborados por técnicos 

especialistas e são apresentados no Volume III do RECAPE (anexos). 

Em resposta ao item 7 foi elaborado o Plano de Gestão Ambiental (PGA) da fase de obra que se reproduz 

no Volume IV do RECAPE. Por outro lado, o PGA, juntamente com o Plano de Arquitetura Paisagística e o 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) - que se enquadra na 
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resposta ao item 15 - apresentam disposições que respondem aos vários aspetos levantados no item 8 da 

DIA (conjunto de medidas ambientais que garantam boas práticas de construção e gestão de obra). 

Em relação aos aspetos subsequentes (itens 9 a 15) a adequação ao disposto na DIA é demonstrada: 

• Apresentando declaração de compromisso, pelo técnico responsável, referindo que o risco 

sísmico da região é devidamente considerado no projeto; 

• Apresentando declaração de compromisso, pelo técnico responsável, referindo que estão 

contempladas no Projeto de Execução as medidas necessárias para redução do ruído na 

fonte; 

• Esclarecendo, com base na interpretação da informação do Projeto de Execução, que o 

dimensionamento e conceção do sistema de desodorização asseguram concentrações de 

saída dentro de valores adequados; 

• Concluindo, na sequência de análise do projeto da rede de drenagem de águas pluviais, que 

foram considerados critérios de dimensionamento conservativos de acordo com as melhores 

práticas; 

• Confirmando fundamentadamente que o Projeto de Arquitetura Paisagística considera as 

orientações consideradas relevantes na DIA; 

• Confirmando e documentando, com base no PPGRCD, a intenção de privilegiar metodologias e 

práticas que permitam mitigar a produção e perigosidade dos resíduos de construção e 

demolição; 

• Apresentando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD). 

As medidas de minimização aplicam-se às várias fases de implementação do projeto. A responsabilidade 

pelo cumprimento das medidas é, de forma geral, determinada pela fase a que dizem respeito: 

• Na fase de construção, a maioria das medidas será delegada na Entidade Executante 

(Empreiteiro), pelo que estão, em geral, integradas no Plano de Gestão Ambiental (PGA), que 

será considerado pelo empreiteiro no desenvolvimento da empreitada; 

• Na fase de exploração, a responsabilidade pela aplicação das medidas será sobretudo da 

empresa gestora do equipamento, Águas do Algarve; 

• Na fase de desativação, a responsabilidade da aplicação da medida é da empresa Águas do 

Algarve. 

Demonstra-se que 13 das 14 medidas relativas à fase de construção estão explicitadas no PGA, 

encontrando-se de acordo com as orientações constantes na DIA. 
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A implementação da última medida referente à fase de construção (relativa à realização de campanhas de 

monitorização no sistema intercetor para avaliar a existência de intrusões salinas), das medidas da fase de 

exploração (na fase pós arranque) e da medida da fase de desativação será efetuada pela Águas do 

Algarve.  

No quadro seguinte resume-se a verificação da conformidade do Projeto de Execução com as medidas de 

minimização, divididas pelas fases do projeto (construção/exploração/desativação). Para cada medida 

refere-se o documento que transcreve a DIA e a entidade responsável pela sua aplicação. 

Quadro 1 – Síntese das medidas de minimização a adotar nas fases de construção, exploração e 

desativação 

Nome 
Referência 

da DIA 

Documento 

que 

transcreve 

a DIA 

Responsabilidade 

de 

implementação 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Medidas de 
salvaguarda 

do 
património 

arqueológico 

Prospeção arqueológica sistemática MM1 PGA Empreiteiro 

Acompanhamento arqueológico da 
obra 

MM2, MM3, 
MM4, MM5, PGA Empreiteiro 

Sinalização de ocorrências patrimoniais MM6 PGA Empreiteiro 

Medidas de 
proteção dos 

meios 
hídricos 

Evitar a afetação da ribª da Boina MM7 PGA Empreiteiro 

Sistema de drenagem que impeça 
contaminação de linhas de água e 

aquíferos 
MM8 PGA, PAP Empreiteiro 

Medida preventiva para movimento de 
terras 

MM9 PGA Empreiteiro 

Utilização de betão pronto MM10 PGA Empreiteiro 

Utilização de Explosivos MM11 PGA Empreiteiro 

Acessibilidades e estacionamento para organismos de 
socorro 

MM12 PGA Empreiteiro 

Sistema de Gestão de Efluentes e Resíduos MM13 
PGA, 

PPGRCD, PAP 

Empreiteiro, 
Operador de 

resíduos licenciado 

Monitorização do sistema intercetor em alta MM14 RECAPE AdA 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
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Nome 
Referência 

da DIA 

Documento 

que 

transcreve 

a DIA 

Responsabilidade 

de 

implementação 

Cumprimento do Título de Utilização Recursos Hídricos MM15 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

Comunicação 
de 

emergências 
e situações 
anómalas 

Comunicação de acidentes à entidade 
licenciadora da descarga 

MM16 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

Comunicação de situações anómalas a 
outras entidades 

MM17 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

Controlo de 
efluentes 

Cumprimento do Regulamento de 
Descarga para efluentes industriais pré-

tratados 
MM18 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

Análises ao afluente à ETAR e efluente 
tratado 

MM19 RECAPE AdA 

Controlo de qualidade dos efluentes à 
saída de sistemas de pré-tratamento do 
aterro Sanitário do Barlavento Algarvio 

e Suiniculturas de Monchique 

MM20 RECAPE AdA 

Garantia de controlo de septicidade no 
transporte das águas residuais 

MM21 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 
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Nome 
Referência 

da DIA 

Documento 

que 

transcreve 

a DIA 

Responsabilidade 

de 

implementação 

Controlo da 
qualidade do 
ar e odores 

Garantia de funcionamento correto do 
sistema de desodorização e tratamento 

de efluentes gasosos 
MM22 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

Registo de queixas relativas a odores MM23 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

Controlo de 
resíduos 

Medidas de armazenamento e 
acondicionamento de resíduos 

MM24 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

Análises e encaminhamento de resíduos 
a destino final adequado 

MM25 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

Limpeza regular dos órgãos de drenagem da ETAR MM26 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

Medidas relativas à rega com águas reutilizadas da ETAR MM27 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 
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Nome 
Referência 

da DIA 

Documento 

que 

transcreve 

a DIA 

Responsabilidade 

de 

implementação 

Acompanhamento arqueológico MM28 RECAPE 

Consórcio Oliveiras, 
S.A. e Acciona Água 

S.A. (fase de arranque 
do projeto) 

AdA (fase pós 
arranque do projeto) 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

Plano de Desativação MM29 RECAPE AdA 

 
Nota: MM – Medida de Minimização 

 

 



 

RC_t15013/01 RECAPE da ETAR da Companheira (Portimão):  11 

 Resumo Não Técnico 

3. Monitorização 

A DIA do Projeto da ETAR da Companheira exige a implementação de programas de monitorização para as 

seguintes temáticas: 

• Recursos hídricos superficiais; 

• Efluente tratado; 

• Ambiente sonoro; 

• Qualidade do ar; 

• Resíduos. 

Estes programas de monitorização, que se encontram reproduzidos na DIA, foram detalhados e incluídos 

no RECAPE. 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco 
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4. Conclusões 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório de Conformidade Ambiental do 

Projeto de Execução (RECAPE) da ETAR da Companheira (Portimão), que foi objeto de um procedimento de 

AIA, em fase de Estudo Prévio. 

O RECAPE surge na sequência da emissão, a 19 de janeiro de 2013, de Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) favorável (condicionada) ao projeto e do desenvolvimento do Estudo Prévio avaliado em sede de 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) ao nível de Projeto de Execução. 

Face à análise apresentada ao longo do relatório – no sentido de cumprimento das condicionantes 

impostas pela DIA, verificação da conformidade do Projeto de Execução com a DIA e de desenvolvimento 

de estudos complementares ao EIA exigidos pela DIA –, conclui-se o seguinte: 

• Verificam-se as condições para cumprimento das condicionantes impostas pela DIA. O novo 

PDM de Portimão não se encontra ainda em vigor, mantendo-se em revisão; 

• As soluções desenvolvidas em Projeto de Execução respeitam, na generalidade, as 

recomendações e orientações definidas na DIA, tendo sido introduzidas alterações ao projeto 

que vão ao encontro de preocupações expressas na DIA e permitem minimizar impactes 

ambientais previstos no EIA; 

• Os estudos complementares efetuados permitiram concretizar alguns dos requisitos da DIA e 

não conduziram à identificação de novos impactes ambientais que ponham em causa o 

projeto; 

• As medidas ambientais previstas na DIA foram consideradas no Projeto de Execução, sempre 

que aplicável. A maioria das medidas para a fase de construção foi incluída no Plano de 

Gestão Ambiental (que se constitui como uma peça contratual, que deverá ser considerada 

pelo empreiteiro no desenvolvimento da empreitada). Relativamente às medidas para a fase 

de exploração, na maior parte dos casos serão da responsabilidade da empresa Águas do 

Algarve (ADA); 

• Os programas de monitorização exigidos na DIA são apresentados no RECAPE. 

Perante o exposto, e face às verificações realizadas, considera-se que o Projeto de Execução da ETAR da 

Companheira se encontra em conformidade com a respetiva DIA, dando assim cumprimento à legislação 

em vigor em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental. 



 

14 RC_t15013/01 RECAPE da ETAR da Companheira (Portimão): 

 Resumo Não Técnico 

 

Esta página foi deixada propositadamente em branco 

 



SILVES

MARMELETE

MONCHIQUE

PORTIMÃO

ALFERCE

MEXILHOEIRA GRANDE

ODIÁXERE
ALVOR

LUZ

SÃO MARCOS DA SERRA

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

PORCHES

GUIA

UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE ALCANTARILHA E PÊRA

UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE LAGOA E CARVOEIRO

UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE ESTÔMBAR E PARCHAL

ALJEZUR

FERRAGUDO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
LAGOS (SÃO SEBASTIÃO E SANTA MARIA)

ARMAÇÃO DE PÊRA

SILVES

MONCHIQUE

PORTIMÃO

LAGOS
LAGOA

-50000

União das
freguesias de

Estômbar e Parchal

Portimão

Espanha

AVEIRO

BEJA

BRAGA BRAGANÇA

CASTELO
BRANCO

COIMBRA

ÉVORA

FARO

GUARDA

LEIRIA

LISBOA
PORTALEGRE

PORTO

SANTARÉM

SETÚBAL

VIANA DO
CASTELO VILA

REAL

VISEU

-200000 0 200000

-20
00

00
0

20
00

00

LIMITES ADMINISTRATIVOS
Fonte: CAOP 2014. DGT, 2014

Linha de costa
Limite do país
Limite de distrito
Limite de concelho
Limite de freguesia

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
Arranjo geral

ÁREA DE INTERVENÇÃO 0 5 10
Km

1:300 000

°

0 50 100
Km

1:5 000 000

°°

Escala

Escala gráfica

Projetou

Verificou

Desenhou

Aprovou

Número

Código

Data

Folha

Em substituição

Substituído por

0 100 200
m

1:10 000 -

- 1/1
T15013_RNT_01_20150525

Maio 2015

1Sérgio Brites

Sérgio Brites

João Fernandes

Pedro Bettencourt
Esboço corográfico

PT
-T

M0
6/E

TR
S8

9 -
 E

uro
pe

an
 Te

rre
str

ial
 R

efe
ren

ce
 S

ys
tem

 19
89

PT
-T

M0
6/E

TR
S8

9 -
 E

uro
pe

an
 Te

rre
str

ial
 R

efe
ren

ce
 S

ys
tem

 19
89

Carta Militar de Portugal, série M888 - folhas 594 e 603 (2005)

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL
DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA ETAR DA
COMPANHEIRA - RESUMO NÃO TÉCNICO



SILVES

MARMELETE

MONCHIQUE

PORTIMÃO

ALFERCE

MEXILHOEIRA GRANDE

ODIÁXERE
ALVOR

LUZ

SÃO MARCOS DA SERRA

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

PORCHES

GUIA

UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE ALCANTARILHA E PÊRA

UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE LAGOA E CARVOEIRO

UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE ESTÔMBAR E PARCHAL

ALJEZUR

FERRAGUDO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
LAGOS (SÃO SEBASTIÃO E SANTA MARIA)

ARMAÇÃO DE PÊRA

SILVES

MONCHIQUE

PORTIMÃO

LAGOS
LAGOA

-50000

União das
freguesias de

Estômbar e Parchal

Portimão

Espanha

AVEIRO

BEJA

BRAGA BRAGANÇA

CASTELO
BRANCO

COIMBRA

ÉVORA

FARO

GUARDA

LEIRIA

LISBOA
PORTALEGRE

PORTO

SANTARÉM

SETÚBAL

VIANA DO
CASTELO VILA

REAL

VISEU

-200000 0 200000

-20
00

00
0

20
00

00

LIMITES ADMINISTRATIVOS
Fonte: CAOP 2014. DGT, 2014

Linha de costa
Limite do país
Limite de distrito
Limite de concelho
Limite de freguesia

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

ÁREA DE INTERVENÇÃO

MASSA DE ÁGUA DE TRANSIÇÃO
Fonte: INTERSIG. APA, 2014 0 5 10

Km

1:300 000

°

0 50 100
Km

1:5 000 000

°°

Escala

Escala gráfica

Projetou

Verificou

Desenhou

Aprovou

Número

Código

Data

Folha

Em substituição

Substituído por

0 100 200
m

1:10 000 -

- 1/1
T15013_RNT_02_20150525

Maio 2015

2Sérgio Brites

Sérgio Brites

João Fernandes

Pedro Bettencourt
Localização e enquadramento administrativo

PT
-T

M0
6/E

TR
S8

9 -
 E

uro
pe

an
 Te

rre
str

ial
 R

efe
ren

ce
 S

ys
tem

 19
89

PT
-T

M0
6/E

TR
S8

9 -
 E

uro
pe

an
 Te

rre
str

ial
 R

efe
ren

ce
 S

ys
tem

 19
89

IGP - ESRI Basemat (2009)

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL
DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA ETAR DA
COMPANHEIRA - RESUMO NÃO TÉCNICO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


