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1. INTRODUÇÃO
1.1. Identificação do Projeto e do Proponente
No presente documento, a Trifólio - Estudos e Projectos Ambientais e Paisagísticos, Lda.,
apresenta o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (doravante
designado por RECAPE).
O promotor do projeto em análise é a empresa Águas do Algarve, S.A., sendo que o projeto
de execução foi elaborado pela empresa Ripórtico – Engenharia, Lda.
A Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARHAlg)/Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), é a entidade licenciadora do projeto.
De seguida apresentam-se os contactos gerais empresa propoente do projeto (Águas do
Algarve, S.A.), bem como uma breve descrição da constituição da empresa.
Quadro 1.1 – Dados Gerais da propoente do projeto
Designação Águas do Algarve, S.A.
Sede Rua do Repouso, nº 10, 8000-302 Faro
Número de Identificação Fiscal 505 176 300
Telefone Geral +351 289 899 070
Fax. +351 289 899 079
E-mail geral.ada@adp.pt

A Águas do Algarve, S.A., é criada em Agosto de 2000 em resultado da fusão de duas
Empresas, a Águas do Barlavento Algarvio SA e a Águas do Sotavento Algarvio SA, sendo
concessionária, por um período de 30 anos dos Sistemas Multimunicipais de Abastecimento
de Água e de Saneamento do Algarve, abrangendo todos os 16 concelhos da região.
Com a criação pelo Decreto-Lei nº 167/2000 do Sistema Multimunicipal de Saneamento do
Algarve, foi atribuída à Sociedade a concessão da exploração e gestão do referido sistema,
pelo Decreto-Lei nº 172/B-2001 de 26 de Maio, e celebrado o Contrato de Concessão entre
o Estado Português e a Empresa em 26 de Maio de 2001 por um período de 30 anos.
Em 08 de Novembro e com a publicação do Decreto-Lei nº 285/2003 foi criado o Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, resultante da fusão dos Sistemas do
Barlavento e do Sotavento.
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Em 7 de Fevereiro de 2005, foi assinado o Contrato de Concessão do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, resultante da fusão dos dois
Sistemas Multimunicipais do Barlavento e Sotavento Algarvio, entre o Estado Português e a
Águas do Algarve, S.A.

1.2. Equipa Técnica e Período de Elaboração do Estudo
O presente documento foi desenvolvido pela Trifólio – Estudos e Projectos Ambientais e
Paisagísticos, Lda entre o dia 12 Abril e 30 de Junho de 2016.
A equipa técnica da Trifólio responsável pelo presente RECAPE é apresentada no quadro
seguinte:

Quadro 1.2 - Equipa Técnica

Categoria Profissional

Função

Hugo Garcia dos Santos Eng.º do Ambiente

Coordenador do Estudo

André Carrêlo

Eng.º do Ambiente

Apoio à Coordenação

João Albergaria

Arqueólogo

Arqueologia

Rui Costa

Arqto. Paisagístico

Paisagem

Eliana Luís

Licenciada em Urbanismo

Cartografia Temática

1.3. Objetivos e Estrutura do RECAPE
O atual regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) encontra-se instituído
pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica
interna a diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e
privados no ambiente (codificação da Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho
de 1985).
O Decreto-Lei n.º 151-B/2013 reflete os compromissos assumidos pelo Governo Português
no quadro da Convenção sobre Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto

Projeto de “Construção do Sistema Elevatório de Olhão-Faro”
RECAPE – Relatório Técnico
Proc. n.º 042/RECAPE/1115

5

Transfronteiriço (Convenção de Espoo), aprovada pelo decreto n.º 59/99, de 17 de
dezembro.
Este diploma, que entrou em vigor a 1 de novembro de 2013, revoga o Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de
novembro.
Os Decretos-Leis n.º 47/2014 de 24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto, procederam
respetivamente a uma primeira e segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31
de outubro.
Diplomas regulamentares:
•

Portaria n.º 172/2014 de 5 de setembro, que estabelece a composição, o modo de
funcionamento e as atribuições do Conselho Consultivo de Avaliação de Impacte
Ambiental;

•

Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, que fixa os requisitos e condições de
exercício da atividade de verificador de pós-avaliação de projetos sujeitos a AIA;

•

Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro fixa o valor das taxas a cobrar no âmbito
do processo de AIA;

•

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro que aprovou os requisitos e normas
técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes
fases da AIA e o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA);

•

Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, de 5 de novembro, que estabelecem os
elementos que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de
Licenciamento Único de Ambiente, para a atividade pecuária e para as atividades
industriais ou similares a industriais (operações de gestão de resíduos e centrais
termoelétricas, exceto centrais solares), respetivamente.

Assim, em conformidade com a legislação em vigor no que diz respeito à Avaliação de
Impactes Ambientais (AIA), nomeadamente o Decreto-Lei nº 151B/2013, de 31 de outubro,
e os Decretos-Leis n.º 47/2014 de 24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto, que
procederam respetivamente à primeira e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 151B/2013 de 31 de outubro, o presente RECAPE foi elaborado por forma a dar cumprimento
ao Artigo 28.º (Relatório e parecer de conformidade com a DIA) do Decreto-Lei n.º
179/2015, de 27 de agosto, que refere nos pontos 1, 2 e 3 ou seguinte:
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•

1 - Sempre que o procedimento de AIA ocorra em fase de estudo prévio ou de
anteprojecto, o proponente apresenta junto da entidade licenciadora ou
competente para a autorização o correspondente projecto de execução,
acompanhado de um relatório descritivo da conformidade do projecto de execução
com a respectiva

•

2 — Na situação prevista no número anterior, a DIA estabelece se a verificação da
conformidade do projecto de execução pode ser feita em sede de licenciamento pela
entidade competente para a licença ou para a autorização ou se carece de
apreciação pela autoridade de AIA, nos termos previstos nos números seguintes.

•

3 - No caso previsto na segunda parte do número anterior, a entidade licenciadora
ou competente para a autorização envia a documentação para a autoridade de AIA,
a qual deve, de imediato, remetê-la à comissão de avaliação.

Refira-se ainda que de acordo com o Anexo IV da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, o
RECAPE “tem como objetivo a verificação de que o projeto de execução obedece aos
critérios estabelecidos na declaração de impacte ambiental (DIA), dando cumprimento aos
termos e condições nela fixados. Na verdade, o RECAPE não constitui um «EIA da fase de
projecto de execução», sendo, antes, um documento que descreve e demonstra o cabal
cumprimento das condições impostas na DIA”.
Por todo o exposto, o presente RECAPE tem por objetivo verificar se o projeto de execução
do “Sistema Elevatório de Olhão e Reabilitação das Estações Elevatórias de Faro e Olhão”
obedece aos critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA)1 emitida em
14 de Novembro de 2014, dando cumprimento aos termos e condições nela fixados.
Neste particular é importante referir que a DIA emitida refere-se à totalidade do projeto
elaborado em fase de estudo prévio designado por “Sistema Intermunicipal de Interceção e
Tratamento de Faro e Olhão” e que o presente RECAPE diz somente respeito ao projeto de
construção do Sistema Elevatória de Olhão-Faro e ao traçado da conduta elevatória
(designada na DIA como Sistema Intercetor) que ligará as ETAR´s de Olhão e Faro.
Tendo em conta os objetivos do presente RECAPE, o definido no Anexo IV da Portaria n.º
330/2001, de 2 de abril, e o conteúdo da alínea t) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, apresenta-se de seguida a estrutura do mesmo:

1

Apresentada no Anexo I.
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 Sumário Executivo — resume as informações constantes do Relatório Técnico do
RECAPE, não devendo o mesmo exceder 10 páginas. Dado que este resumo se
destina a publicitação, este não deve conter informações confidenciais ou que
possam ser consideradas segredo industrial ou comercial.
 Relatório Técnico
I.

Introdução
a) Identificação do projeto e do proponente;
b) Equipa Técnica e Período de Elaboração do Estudo;
c) Objetivos e Estrutura do RECAPE.

II. Antecedentes – resumo dos antecedentes do procedimento de AIA, com
transcrição da DIA e dos compromissos assumidos pelo proponente no EIA,
designadamente das medidas previstas para evitar, reduzir ou compensar os
impactes negativos ou para prevenir acidentes.
III. Conformidade com a DIA
a) Descrição das características do projeto, incluindo os capítulos do projeto
que asseguram a conformidade com a DIA;
b) Descrição dos estudos e projetos complementares efetuados, necessários
ao cumprimento das condições estabelecidas na DIA;
c) Apresentação de um inventário das medidas de minimização a adotar em
cada fase (construção/exploração/desativação), incluindo a respetiva
descrição e calendarização;
d) Apresentação de outra informação considerada relevante.

O Anexo IV da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, e o conteúdo da alínea t) do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, apresenta-se como necessário na Estrutura do RECAPE a
apresentação de um plano geral de monitorização, no entanto e conforme o justificado no
quadro 4.8, os planos de monitorização não são necessários/aplicados ao presente projeto.
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 Anexos
o

Anexo I - Cópia da DIA.

o

Anexo II - Carta de Condicionantes a integrar o Caderno de Encargos da
Obra.

o

Anexo III - Medidas de Minimização a integrar o Caderno de Encargos da
empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos
pelo proponente, para efeitos de construção do projeto (Fase Prévia à obra,
Fase de Obra e Fase de Exploração.

o

Anexo IV – Cópia do ofício da DGPC com a aprovação do PATA e Relatório
Patrimonial

 Projetos de Execução
o

Peças Escritas e Desenhadas.

2. ANTECEDENTES DO PROJETO
Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), DecretoLei n.º 151/2000, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março,
a Águas do Algarve, SA, (AdA), na qualidade de proponente do projeto, remeteu à APA para
sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
relativo ao Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão, em fase de
Estudo Prévio. A Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARHAlg)/Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), é a entidade licenciadora do projeto. Este procedimento de
AIA teve início a de 11 de dezembro de 2013, data em que se considerou estarem reunidos
todos os elementos necessários à correta instrução do processo.
O projeto do Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão encontrase sujeito a AIA nos termos da alínea d), do nº 11, do anexo II – Área Sensível, do regime
jurídico acima mencionado.
O EIA do projeto do Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão foi
elaborado pela empresa “IPA, Inovação e Projetos em Ambiente”, no período
compreendido entre setembro de 2011 e junho de 2013. Este projeto já tinha sido sujeito,
anteriormente, a um procedimento de Proposta de Definição de Âmbito, em 2011.
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No âmbito da avaliação do EIA, apos a verificação da conformidade, e na sequência de
solicitações de esclarecimentos adicionais por parte da APA, o EIA foi ainda
complementado com os seguintes volumes:


Resumo Não Técnico, junho de 2014.



Relatório de Aditamento, junho de 2014.



Esclarecimentos, julho de 2014.

Relativamente ao Estudo Prévio, este intitula-se “Sistema Intermunicipal de Interceção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão – Estudo Prévio”, e é datado de agosto de
2010. O projeto supra referido, refere-se ao Sistema Intercetor e de Tratamento de Águas
Residuais de Faro e Olhão, e tem por objetivo dotar a região de um sistema seguro, do
ponto de vista de saúde pública dos cidadãos, melhorando os níveis de atendimento e
promovendo a qualidade ambiental, designadamente a qualidade das águas das praias, rios
e lagunas do Algarve, que são fator essencial para o bem-estar da população e para o
desenvolvimento económico e turístico da Região.
A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com decisão Favorável Condicionada, data de 14
de Novembro de 2014.

2.1. Projeto e Alternativas Consideradas
No estudo prévio, foram consideradas várias alternativas de projeto, que seguidamente se
expõem. Considerando-se as alternativas relativas:
1) Localização do projeto e/ou traçado dos coletores;
2) Soluções de tratamento (em baixa carga ou em média).

2.1.1. Alternativa de localização do projeto (Cenários)
O Sistema Intercetor e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão irá receber os
efluentes produzidos nos três municípios (Faro, Olhão e S. Brás de Alportel) e nas nove
freguesias (e parte de uma outra) anteriormente mencionadas. De referir ainda que S. Brás
de Alportel encontra-se presentemente já ligado ao sistema à ETAR de Faro Nascente.
Atendendo à aparente indisponibilidade de terrenos na faixa que se estende entre as duas
ETAR existentes (ao longo de cerca de 3,5 km), são definidos (em estudo prévio) três
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cenários alternativos de localização da futura localização da nova infraestrutura: cenários 1
e 2 (apenas uma instalação de tratamento), cenário 3 (duas instalações de tratamento).
•

Cenário 1 - Instalação da ETAR de Faro/Olhão no terreno atualmente ocupado pela
ETAR de Faro Nascente, no concelho de Faro, incluindo o transporte da água
residual afluente à ETAR de Olhão Poente para a nova instalação de tratamento;

•

Cenário 2 - Instalação da ETAR de Faro/Olhão no terreno atualmente ocupado pela
ETAR de Olhão Poente, no concelho de Olhão, incluindo o transporte da água
residual afluente à ETAR de Faro Nascente para a nova instalação de tratamento.

Para os cenários 1 e 2, são adicionalmente, avaliadas duas soluções alternativas de traçado
para o sistema intercetor (solução A e B). Importa salientar que para a solução A são
consideradas adicionalmente duas hipóteses possíveis para o troço gravítico (hipótese 1 e
2).
No entanto, atendendo aos problemas associados ao transporte da água residual,
nomeadamente, à construção dos sistemas intercetores e elevatórios de ligação das atuais
infraestruturas de tratamento à nova instalação a construir, foi, igualmente, avaliado um
terceiro cenário:
1. Cenário 3 – a construção de duas novas instalações de tratamento nos atuais
terrenos.
Para os cenários 1 e 2 será necessária a construção de um sistema intercetor,
nomeadamente, de um sistema elevatório para elevar todo o caudal afluente a uma das
ETAR existente até ao local onde será instalada a nova ETAR. No cenário 3 o sistema
intercetor será o atual.
Assim, verifica-se que o presente projeto, no que diz respeito às condicionantes
preconizadas na DIA, diz somente respeito ao cumprimento do ponto 2 da DIA (Solução B
para o traçado do Sistema Intercetor). No entanto, e uma vez que será necessário
transportar a água residual afluente à ETAR de Olhão Poente para a nova instalação de
tratamento de Faro, foi necessário elaborar o projeto da Estação Elevatória.
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3. DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO
3.1. Localização do Projeto
No quadro seguinte identifica-se a região e sub-região onde o projeto se insere, bem como
o Distrito, Concelho e Freguesias.

Quadro 3.1 – NUTs, Distrito, Concelhos e Freguesias Abrangidas pelo projeto

Atividades

NUT II

NUT III

Região

Sub-Região

Algarve

Algarve

Distrito

Concelhos

Freguesias

Construção do Sistema
Elevatório de Olhão-

Faro

Olhão

Pechão

Olhão

Pechão

Faro
Traçado do sistema
intercetor

Algarve

Algarve

Faro
Faro

União das Freguesias de
Faro (Sé e São Pedro)

NUT: Nomenclatura das Unidades Territoriais.

Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento regional do projeto em análise.
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Figura 3.1 – Enquadramento Regional do projeto
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3.2. Características Gerais do Projeto
A presente projeto refere-se à Construção do Sistema Elevatório de Olhão-Faro, no terreno
da atual Estação de tratamento de Águas Residuais de Olhão, bem como ao projeto de
construção da estação elevatória e gravítica sob pressão de Olhão Poente.
A estação elevatória e gravítica sob pressão de Olhão Poente, tem como função transferir
as águas residuais que atualmente afluem à atual ETAR de Olhão Poente (a desativar) para
a futura ETAR de Faro/Olhão, através de uma elevação para duas caixas de carga e de uma
conduta gravítica que funciona em pressão em PEAD Dext 630 mm, PN 6,3 com um perfil,
praticamente horizontal em toda a sua extensão (3600 m). Sendo o respetivo desnível
geométrico reduzido. A conduta desenvolver-se-á em toda a sua extensão a Sul da linha de
caminho-de-ferro. A descarga na ETAR será realizada à cota 4,75 m.
No cálculo considerou-se uma conduta gravítica em pressão com 3600 m de comprimento
em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com ØEXT = 630 mm, PN 6,3 o que equivale a um
diâmetro interior de 570 mm, a rugosidade absoluta considerada para o polietileno foi de
0,06 mm, uma vez que este é de diâmetro superior a 200 mm.
A estação elevatória terá as obras de construção civil dimensionadas para o ano 2044 assim
como a conduta gravítica com funcionamento em pressão.
O equipamento será instalado em duas fases, sendo a fase inicial com um horizonte de
quinze anos, até ao ano 2030 e a segunda fase até ao fim da vida útil da obra, ano 2045.
No quadro seguinte apresenta-se uma descrição sucinta do projeto do Sistema Elevatório
de Olhão-Faro e da conduta elevatória.

Localização

Faro

Sistema Elevatório de Olhão-

Quadro 3.2 – Descrição do Projeto do Sistema Elevatório de Olhão-Faro e da Conduta
No terreno da atual Estação de tratamento de
Águas Residuais de Olhão

Área de construção

312,14 m

2

Área de implantação

213,40 m

2

Altura máxima da fachada

5,25 m

Nº de pisos acima da cota de soleira

1

Nº de pisos abaixo da cota de soleira

1
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Conduta

Localização
Comprimento

A conduta desenvolver-se-á em toda a sua
extensão a Sul da linha de caminho-de-ferro
Aprox. 3,6 km

A profundidade mínima considerada para a abertura da conduta é de 1,15 metros ao km
3+400 e a máxima é de 3,9 metros ao km 0+450, sendo que a profundidade média de
escavação é de aprox. 1,5 metros. A largura média da abertura da conduta é de aprox. 1,5
metros.

3.2.1. Estação Elevatória/Gravítica de Olhão Poente
A Estação Elevatória/Gravítica de Olhão Poente a edificar nos terrenos da atual ETAR de
Olhão Poente, ficará implantada à cota topográfica de 4,50 m.
Nesta estação prevê-se a instalação de três grupos eletrobomba do tipo submersível para
montagem em câmara húmida, os grupos serão dimensionados para dois deles a
funcionarem em paralelo garantirem o caudal de projeto (300 l/s), ou seja 150 l/s cada
grupo. Os grupos selecionados permitem caudais compreendidos entre 158 e 200 l/s.
As bombas são próprias para funcionarem com águas residuais carregadas, não
sedimentadas, pelo que serão dotadas de impulsores adequados para bombearem águas
residuais domésticas, com areias, detritos sólidos com dimensões superiores aos da
gradagem (mínimo de 100 mm) e materiais capazes de formarem tranças.
Os motores serão trifásicos 400V/50 Hz de rotor em curto circuito para funcionamento com
variadores de frequência, com uma margem de segurança adequada relativamente à
potência máxima absorvida pela bomba em toda a zona de funcionamento prevista.
Do estudo efetuado conclui-se que o grupo eletrobomba que melhor se adapta às
condições de projeto é o da KSB, porque o caudal médio é pouco superior ao caudal de
dimensionamento, tem melhor rendimento, a potência absorvida é menor, a velocidade de
rotação é menor e o NPSH é menor.
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3.2.2. Conceção da Conduta Elevatória Estação
3.2.2.1

Traçados e Características

O traçado em planta e altimétrico da conduta elevatória consta das peças desenhadas,
anexas ao projeto de execução, bem como das figuras apresentadas no presente
documento. Os traçados representados poderão sofrer ajustamentos em obra devido a
condicionalismos locais desconhecidos ou impossíveis de prever nesta fase de projeto.
O traçado altimétrico das condutas, foi sempre condicionado pela natureza do terreno,
tendo sempre havido o cuidado de projetar descargas de fundo (nos pontos mais baixos) e
ventosas (nos pontos mais altos) nos pontos de inflexão das condutas.
Foi respeitada a distância mínima de 10 metros, em relação à linha férrea do algarve,
medida para cada lado da via a partir da crista dos taludes de escavação ou da base dos
taludes de aterro.
As condutas serão em PEAD PN6.3 MRS80. A escolha deste material deveu-se às suas boas
propriedades isolantes, à sua leveza e flexibilidade, bem como à notável insensibilidade à
corrosão. Estes tubos apresentam também uma razoável resistência à rutura e ao choque.
A baixa rugosidade das paredes internas aumenta a capacidade de escoamento, em
comparação com outros materiais.

3.2.2.2

Perfil Longitudinal

O traçado do perfil longitudinal da conduta elevatória obedece aos seguintes critérios:
•

No traçado em planta e em perfil, tentou-se aproveitar, sempre que possível, o
ângulo de curvatura da tubagem, quando tal não é possível são colocadas curvas
em PEAD.

•

Foram previstas ventosas de triplo efeito em todos os pontos altos das condutas,
para possibilitar a libertação de ar e gás que normalmente se acumulam nas
tubagens.

•

Foram previstos pontos de descarga de fundo para possibilitar o esvaziamento das
condutas se necessário.
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3.2.2.3

Dimensionamento Hidráulico

O dimensionamento das condutas elevatórias é condicionado pelo número e pelas
características dos grupos eletrobomba. O diâmetro da conduta elevatória foi selecionado
tendo em conta os caudais a elevar e as velocidades recomendáveis.
Para se garantir a condição de autolimpeza, a velocidade mínima do escoamento deve ser
de 0,7 m/s.

3.2.3. Condições de Assentamento e Proteção da Condutas Elevatória
3.2.3.1

Trabalhos Preparatórios

Previamente à abertura das valas é necessário proceder à estabilização (por espiamento ou
método equivalente) de postes telefónicos ou de eletricidade que, implantados na
vizinhança das zonas a escavar, possam ver a sua estabilidade afetada pela movimentação
de terras a realizar.
Ao iniciar a montagem das tubagens, serão asseguradas as seguintes condições:
•

Vala aberta e drenada (se for caso disso), com largura e profundidade adequadas
ao diâmetro da conduta e à natureza do terreno, leito regularizado e compactado,
com taludes estabilizados ou entivados, tudo numa extensão não inferior à média
diária de progressão da montagem;

•

Montadores e mão-de-obra auxiliar, equipamento, materiais e ferramentas de
espécie adequada e em quantidade suficiente para que o assentamento, o
nivelamento e os ensaios das condutas se possam realizar com eficiência e
perfeição, sem interrupção e em bom ritmo.

3.2.3.2

Assentamento das Tubagens

As condutas devem assentar sobre almofada de areia ou areão compactado, sendo o
recobrimento feito com areia e terras da própria vala ou de empréstimo, devidamente
compactadas.
A profundidade mínima considerada de assentamento das condutas, medida entre o seu
extradorso superior e o nível do terreno, foi de 1,0 metro, exceto em algumas
circunstâncias específicas, sendo a tubagem nestes casos protegida segundo proteção
apresentada nos desenhos de projeto.
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3.2.3.3

Câmaras Ventosas

Em todos os pontos altos das condutas foram instaladas ventosas (de triplo efeito).
De acordo com as peças desenhadas do projeto de execução, as câmaras de ventosa serão
implantadas em marcos pré-fabricados. A puxada à conduta elevatória é feita por uma
conduta de DN 150 que liga a uma válvula de seccionamento DN 150 e à ventosa.
3.2.3.4

Câmaras de Descarga de Fundo

Em todos os pontos baixos das condutas foram previstas descargas de fundo para permitir
o vazamento das condutas. As descargas de fundo, construídas em betão armado e anéis
pré-fabricados, são constituídas por duas câmaras, uma delas para alojar a válvula de
descarga.

3.2.3.5

Travessia em Linhas de Água

As travessias a executar sob linhas de água, nomeadamente ao quilómetro 0+147.89 e
1+669.17, serão efetuada por vala aberta e deverá ser executada em época estival, de
modo a que o caudal seja reduzido ou mesmo inexistente. Foi preconizado o envolvimento
do coletor em maciço de betão armado e a proteção do leito conforme definido no
respetivo pormenor tipo.

3.2.3.6

Interseção com o Gasoduto

Foi previsto no traçado em planta, que a conduta elevatória respeita-se sempre uma área
de servidão ao gasoduto, resultando assim uma distância mínima, entre as duas
infraestruturas, de 2.0 metros.
Em zona de travessia com o gasoduto existente, deverá ser prevista, além de abertura de
vala cuidada, o escoramento da infraestrutura existente, de forma a não influenciar o
normal funcionamento da mesma.
A implantação das duas infraestruturas encontra-se representada nos perfis transversais da
conduta do projeto de execução.
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4. CONFORMIDADE DO PROJETO COM A DIA
4.1. Condicionantes da DIA aplicadas ao presente projeto
A DIA, refere como condicionantes ao projeto de execução do Sistema Intermunicipal de
Interceção e Tratamento de Faro e Olhão, o seguinte:
1. Cenário 1 – Instalação da nova ETAR de Faro/Olhão no terreno da atual ETAR de
Faro Nascente, mantendo o ponto de descarga existente, garantindo-se um nível de
desinfeção na descarga de 300 UFC coliformes fecais/100 ml, salvaguardando-se
que o normativo de descarga e os limites da zona de mistura poderão sempre ser
revistos em função da evolução da qualidade do meio recetor e/ou de eventuais
alterações normativas.
2. Solução B para o traçado do Sistema Intercetor.
3. Solução 1 ou 2 de Tratamento.
Assim, verifica-se que o presente projeto diz somente respeito ao cumprimento do ponto
2 da DIA (Solução B para o traçado do Sistema Intercetor). No entanto, e uma vez que será
necessário transportar a água residual afluente à ETAR de Olhão Poente para a nova
instalação de tratamento de Faro, foi necessário elaborar o projeto da Estação Elevatória
localizada totalmente em zona terrestre, conforme se pode verificar no desenho seguinte.
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4.2. Análise da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
O objetivo deste capítulo é demonstrar a conformidade do projeto de execução, com todas
as condicionantes e medidas apresentadas na DIA.
Deste modo, transcreveram-se todas as referidas condicionantes e as medidas seguidas de
notas explicativas referentes ao seu cumprimento.

4.3. Demonstração do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese do cumprimento do Projeto de Execução
com a DIA, com a indicação do documento e/ou capítulo do Relatório onde se justifica e
fundamenta esse cumprimento.
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Quadro 4.1 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA - Condicionantes DIA
Documento onde se
Descrição - DIA

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
O Projeto de Execução deve ser desenvolvido tendo em conta as condicionantes referidas nos
pontos que se seguem, devendo o seu cumprimento ser demonstrada à Autoridade de AIA em sede
do Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução (RECAPE). Devem ser

O presente projeto diz respeito somente ao

implementadas as seguintes alternativas:

projeto de construção do sistema Elevatório

1. Cenário 1 – Instalação da nova ETAR de Faro/Olhão no terreno da atual ETAR de Faro Nascente,

Não Aplicável

de Olhão-Faro e da Conduta Elevatória

mantendo o ponto de descarga existente, garantindo-se um nível de desinfeção na descarga de

(Sistema Intercetor) entre a ETAR de Olhão e

300 UFC coliformes fecais/100 ml, salvaguardando-se que o normativo de descarga e os limites

Faro.

da zona de mistura poderão sempre ser revistos em função da evolução da qualidade do meio
recetor e/ou de eventuais alterações normativas.

Condicionantes
DIA

Relatório Técnico - Ponto 4.3
2. Solução B para o traçado do Sistema Intercetor.

– Cumprimento da DIA –
Condicionantes da DIA,

---

ponto 2
O presente projeto diz respeito somente ao
projeto de construção do sistema Elevatório
3. Solução 1 ou 2 de Tratamento.

Não Aplicável

de Olhão-Faro e da Conduta Elevatória
(Sistema Intercetor) entre a ETAR de Olhão e
Faro.
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Quadro 4.2 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA – Elementos a Apresentar Previamente ao RECAPE
Documento onde se

Elementos a

Descrição - DIA

Apresentar

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
1. Apresentação ao ICNF e à APA/ARH Algarve, para aprovação, do Projeto de Reconversão das Lagoas
nas atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente, deixando as mesmas de integrar a futura
ETAR:
1.1 Soluções que promovam a renaturalização das áreas não utilizadas, evitando soluções de
aterro.
1.2 A manutenção das condições hidráulicas da área e a necessidade de criação de capacidade
de armazenamento, por questões de segurança ou reutilização do efluente tratado para

Previamente ao

outros fins /ex. rega);

RECAPE

1.3 A Conversão dos valores naturais e a devolução da área ao sistema natural, devendo-se

O presente projeto diz respeito somente ao
Não Aplicável

projeto de construção do sistema Elevatório de
Olhão-Faro e da Conduta Elevatória (Sistema
Intercetor) entre a ETAR de Olhão e Faro.

evitar situações que aumentem o risco de colisões de aves com aeronaves; o projeto a
apresentar deverá ser conclusivo acerca das deslocações que poderão resultar da sua
implantação;
1.4

A recuperação ambiental das áreas, mantendo o reduzido risco que caracteriza o aeroporto
de Faro em termos de colisões com aves.
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Quadro 4.3 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA – Elementos a Apresentar em sede de RECAPE
Documento onde se

Elementos a

Descrição - DIA

Apresentar

apresenta o

1. Definição/delimitação da zona de mistura.
2. Definição das condições em que se efetuará durante a fase de construção da ETAR de Faro/Olhão o
tratamento das águas residuais.

O presente projeto diz respeito somente ao
Não Aplicável

3. Indicação do destino a dar às lamas resultantes do tratamento na ETAR Faro/Olhão.

4. Demostração da compatibilização do projeto do Sistema Intercetor com a Área de Servidão da Rede
de Distribuição de Gás Natural entre Faro e Olhão.

– Cumprimento da DIA –
Elementos a Apresentar – Em
sede de RECAPE, ponto 4

RECAPE

projeto de construção do sistema Elevatório de
Olhão-Faro e da Conduta Elevatória (Sistema
Intercetor) entre a ETAR de Olhão e Faro.

Relatório Técnico - Ponto 4.3
Em sede de

Observações

cumprimento da DIA

Foi previsto no traçado em planta, que a
conduta elevatória respeita-se sempre uma
área de servidão ao gasoduto, resultando
assim uma distância mínima, entre as duas
infraestruturas, de 2.0 metros.

5. Projeto de drenagem e proteção da ETAR Faro/Olhão contra o risco de cheias. Este projeto deve
ponderar e especificar a estratégia global de gestão dos sistemas de drenagem e de autoproteção,

O presente projeto diz respeito somente ao

contemplando os seguintes aspetos:
5.1 Rever ou repor traçados, perfis transversais e longitudinais das valas com vista a garantir a
eficiência dos sistemas de drenagem.

Não Aplicável

projeto de construção do sistema Elevatório de
Olhão-Faro e da Conduta Elevatória (Sistema
Intercetor) entre a ETAR de Olhão e Faro.

Elevar eventualmente as motas que circundam a ETAR como medida de autoproteção contra cheias.
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Quadro 4.3 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA – Elementos a Apresentar em sede de RECAPE
Documento onde se

Elementos a

Descrição - DIA

Apresentar

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
6. Projeto de Recuperação e Integração Paisagística para as áreas afetadas direta ou indiretamente
pela obra. Este projeto deve comtemplar a adequada modelação do terreno (incluindo, no final,
aplicação e espalhamento de terra vegetal), se aplicável, de forma a que áreas intervencionadas
apresentem uma morfologia harmoniosa com o relevo da envolvente, bem como o adequado
tratamento vegetal das mesmas. Deverá atender às seguintes recomendações:
6.1 Os volumes a criar devem ser integrados na paisagem com recurso a plantação de uma
cortina de vegetação cuja composição deverá ser adequada às dimensões das estruturas a
enquadrar.
6.2 Só devem ser usadas árvores ou arbustos de grande porte pontualmente na envolvente de
edifícios com mais de 6 m de altura, caso existam. Nas restantes situações deverá recorrer-

Em sede de
RECAPE

se a espécies arbustivas, semelhantes às existentes na área.
6.3 Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, não devem ser usadas espécies alóctones
para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. Todos
os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições

Relatório Técnico - Ponto 4.3
– Cumprimento da DIA –
Elementos a Apresentar – Em
sede de RECAPE, ponto 6

O arranjo paisagístico da envolvente da
estação elevatória, visa essencialmente o
enquadramento do edifício a implantar, bem
como facilitar a circulação no interior do
recinto.

fitossanitárias. Deverão ser privilegiadas as espécies da flora local.
6.4 Todas as plantas autóctones usadas nas plantações ou estacarias devem obrigatoriamente
provir de populações autóctones da área biogeográfica em presença. Assim, quer estacas,
mesmos que enraizadas em viveiro, quer plantas juvenis propagadas em viveiro devem ter
origem local. Deve ser garantido que não são usadas plantas de origem geográfica incerta
ou uso de variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma
contaminação genética das populações locais, pela introdução maciça de genótipos
exóticos.
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Documento onde se

Elementos a

Descrição - DIA

Apresentar

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
Relatório Técnico Ponto 4.3 –
Cumprimento da DIA –
Condicionantes da DIA,

Em sede de
RECAPE

7. Carta de Condicionantes a integrar o Caderno de Encargos da Obra e a ser distribuída a todos os

ponto 7

empreiteiros e subempreiteiros, novos acessos à obra e áreas de empréstimo e de depósito de
inertes, em locais a menos de 50m das ocorrências patrimoniais.

Neste anexo apresenta-se a Carta de
condicionantes que deverá integrar o Caderno

Anexo II - Carta de

de Encargos da Obra.

Condicionantes a integrar o
Caderno de Encargos da
Obra.

Projeto de “Construção do Sistema Elevatório de Olhão-Faro”
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Quadro 4.4 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA - Elementos a Apresentar - Outras condicionantes para licenciamento ou autorização do projeto
Documento onde se

Elementos a

Descrição - DIA

Apresentar

apresenta o

Relatório Técnico Ponto 4.3 –
As medidas previstas para a fase de desenvolvimento do projeto de execução devem ser integradas no
Outras

projeto de execução a apresentar. Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de

condicionantes

execução da obra devem constar no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de

para

adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do projeto.

licenciamento

Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais para a Fase de Construção”, disponível

ou autorização

no portal da APA, I.P., rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser

do projeto

Observações

cumprimento da DIA

desenvolvido. Relativamente às Medidas Específicas apresentadas no EIA, devem as mesmas ser
revistas de acordo com o projeto de execução que vir a ser desenvolvido.

Cumprimento da DIA –
Condicionantes da DIA
Anexo III - Medidas de
Minimização a integrar o
Caderno de Encargos da
empreitada e nos contratos
de adjudicação que venham a
ser produzidos pelo
proponente, para efeitos de

As medidas previstas na DIA para a fase de
desenvolvimento do projeto de execução foram
integradas no projeto agora em análise (ver Anexo
III).
As medidas de minimização dirigidas às fase
prévias e de execução da obra devem constar no
respetivo caderno de encargos da empreitada e
nos contratos de adjudicação que venham a ser
produzidos pelo proponente, para efeitos de
construção do projeto.

construção do projeto

Projeto de “Construção do Sistema Elevatório de Olhão-Faro”
RECAPE – Relatório Técnico
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Quadro 4.5 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA - Medidas de Minimização de Carácter Geral - Fase de elaboração do projeto de execução
Medidas de
Minimização

Descrição - DIA

de Carácter

Documento onde se apresenta
o cumprimento da DIA

Observações

Geral
1. Articulação do traçado do Sistema Intercetor, Solução B, com a REFER, de forma a se poder
compatibilizar este projeto com os projetos da REFER de: Eletrificação da Linha do Algarve e de
Ligação ao Aeroporto de Faro.

Relatório Técnico - Ponto 4.3 –

Foi respeitada a distância mínima de 10 metros, em relação

Cumprimento da DIA – Elementos a

à linha férrea do algarve, medida para cada lado da via a

Apresentar em Fase de Elaboração

partir da crista dos taludes de escavação ou da base dos

do projeto de execução, ponto 1

taludes de aterro.

Relatório Técnico - Ponto 4.3 –
Cumprimento da DIA – Elementos a
2. Em caso de afetação total ou parcial das Ocorrências 14, 16 e 17, para além do registo, proceder ao
ajuste, mesmo que pontual, das componentes de projeto de forma a evitar a sua afetação direta.

Apresentar em Fase de Elaboração
do projeto de execução, ponto 2
Anexo IV – Relatório

Fase de

Patrimonial – Capítulo 5.2 – Análise

elaboração do

dos Impactes Patrimoniais

Conforme apresentado na Avaliação de Impactes do
Descritor de Património, não existem impactes negativos
diretos nas ocorrências n.º 1 (n.º 17 do Estudo Prévio), n.º 2
(n.º 14 do Estudo Prévio), n.º 3 (n.º 16 do Estudo Prévio),
devido aos ajustes realizados no traçado da conduta
elevatória.

projeto de
A estação elevatória de Olhão-Faro localiza-se na ETAR de

execução

Olhão em terrenos recentemente modelados, enquanto a
conduta elevatória está projetada em aterros que
sobrepõem ao antigo sapal. Por este motivo, e tendo em

3. Proceder-se à caracterização da zona de interface entre o meio terrestre e aquático por arqueológo
especializado na vertente náutica e subaquática, que deve avaliar os impactes e propor as
respetivas medidas de minimização.

Não Aplicável

conta, a distância relativa deste projeto ao meio lacustre e
aquático (mais de 150m), considera-se que os trabalhos
arqueológicos neste projeto específico (que não é o mesmo
do projeto apresentado no Estudo Prévio) são na sua
totalidade em ambiente terrestre, não se justificando
trabalhos de vertente náutica e subaquática.

Projeto de “Construção do Sistema Elevatório de Olhão-Faro”
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Quadro 4.5 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA - Medidas de Minimização de Carácter Geral - Fase de elaboração do projeto de execução
Medidas de

Documento onde se

Minimização

Descrição - DIA

de Carácter

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA

Geral

Relatório Técnico Ponto 4.3 –
Cumprimento da DIA –
4. Quando por razões técnicas do Projeto não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais
do traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma
ocorrência patrimonial deve ser assumida no RECAPE como inevitável.

Condicionantes da DIA

Conforme apresentado na Avaliação de Impactes do

Anexo IV – Relatório, ponto 4

Descritor de Património, não existem impactes

Anexo IV – Relatório
Patrimonial – Capítulo 5.2 –

negativos

diretos

nas

ocorrências

patrimoniais

inventariadas no RECAPE.

Análise dos Impactes
Patrimoniais
Fase de

5. No RECAPE deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da

elaboração do

totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos

projeto de

arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória

execução

descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
6. O RECAPE deve prever que as ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso

Anexo III - Medidas de
Minimização a integrar o
Caderno de Encargos da

do Acompanhamento Arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do

empreitada e nos contratos

seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de

de adjudicação que venham a

conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.
7. O RECAPE deve prever que se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios
arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de

ser produzidos pelo

Todas as medidas apresentadas no Anexo III serão
transcritas integralmente para o Caderno de Encargos
a fornecer a todos os empreiteiros.

proponente, para efeitos de
construção do projeto

imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor medidas de minimização a
implementar.

Projeto de “Construção do Sistema Elevatório de Olhão-Faro”
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Quadro 4.6 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA - Medidas de Minimização de Carácter Geral - Fase Prévia à Obra
Documento onde se

Medidas de

Descrição - DIA

Minimização de
Carácter Geral

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
8. Deve avaliar-se a possibilidade de se integras a ecovia no traçado da Solução B do Sistema
Intercetor.
9. Deve avaliar-se a possibilidade de afastar o traçado da Solução B dos limites das salinas na área dos
sapais de Bela Mandil (Torrejão), encostando se possível a passagem das condutas ao lado Norte do
caminho existente, de modo a minimizar a possível afetação ou perturbação nesta área sensível
para a avifauna com valor conservacionista.
10. As obras de construção devem decorrer fora do período reprodutor das principais espécies
ocorrentes (15 de março a 15 de julho) e preferencialmente, também fora do principal período de
migração (1 de setembro a 30 de novembro). Esta medida deve ser implementada na envolvente
próxima das ETAR e dos sapais e salinas de Bela Mandil (Torrejão), onde ocorrem espécies que só

Fase Prévia à

começam a nidificar em Abril/Maio, como a perdiz-do-mar, o pernilongo, o alfaiate e o alcaravão.

Obra
11. Os estaleiros devem obrigatoriamente ser localizados em áreas de baixa sensibilidade paisagística,
em zona terrestre e sem qualquer influência das marés, preferencialmente em áreas já
perturbadas.

Anexo III - Medidas de
Minimização a integrar o

De acordo com a DIA, estas medidas de

Caderno de Encargos da

minimização deverão ser avaliadas antes do

empreitada e nos contratos

início da fase de obra/construção. Deste modo,

de adjudicação que venham a

estas medidas serão transcritas integralmente

ser produzidos pelo

para o Caderno de Encargos a fornecer a todos

proponente, para efeitos de

os empreiteiros.

construção do projeto

12. Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica das novas acessibilidades, das
zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras ou outras componentes de
projeto, caso anteriormente não tenham sido prospetadas, e de acordo com os resultados
obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas.
13. Antes do início da obra devem ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais situadas
a menos de 50 m da frente de obra; caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a
menos de 25m, estas devem ser vedadas com recurso a painéis.
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Documento onde se

Medidas de

Descrição - DIA

Minimização de
Carácter Geral

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
14. Antes do início da obra deve efetuar-se o registo fotográfico das ocorrências patrimoniais das Oc.
14, 16 e 17 e proceder-se à respetiva sinalização e vedação, de forma a evitar quaisquer afetações
durante a fase de obra.
15. Deve ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações que
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e
empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiro,
abertura de caminhos e desmatação; o acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo

Fase Prévia à
Obra

que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes de obra.
16. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas,

Anexo III - Medidas de
Minimização a integrar o

De acordo com a DIA, estas medidas de

Caderno de Encargos da

minimização deverão ser avaliadas antes do

empreitada e nos contratos

início da fase de obra/construção. Deste modo,

de adjudicação que venham a

estas medidas serão transcritas integralmente

ser produzidos pelo

para o Caderno de Encargos a fornecer a todos

proponente, para efeitos de

os empreiteiros.

construção do projeto

entre outras).
17. Acompanhamento Arqueológico permanente das Oc. 14, 16 e 17, devendo efetuar-se a
monitorização do estado de conservação desta ocorrências, que será documentado
fotograficamente.
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Quadro 4.7 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA - Medidas de Minimização de Carácter Geral - Fase de Obra e Fase de Exploração
Documento onde se

Medidas de

Descrição - DIA

Minimização de
Carácter Geral

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
18. No que respeita à instalação e atividade dos estaleiros necessários às construções, após conclusão
das sucessivas fases de execução da obra, devem ser desmanteladas e removidas todas as suas
estruturas provisórias de apoio, e as zonas de manobras de máquinas devem ser
convenientemente recuperadas.
19. Todas as áreas afetas à obra que serão alvo de movimentação de terra devem obrigatoriamente

Fase de Obra

Anexo III - Medidas de

ser alvo de prévia decapagem da terra viva, devendo esta ser convenientemente armazenada de

Minimização a integrar o

De acordo com a DIA, estas medidas de

modo a ser utilizada posteriormente, aquando da tarefa de modelação do terreno, no âmbito da

Caderno de Encargos da

minimização deverão ser avaliadas antes do

empreitada e nos contratos

início da fase de obra/construção. Deste modo,

implementação do projeto de recuperação e integração paisagística.

de adjudicação que venham a

estas medidas serão transcritas integralmente

terminada a obra, ser objeto de reposição paisagística, através da adoção de medidas que

ser produzidos pelo

para o Caderno de Encargos a fornecer a todos

garantam a recuperação dos espaços degradados, promovendo o restabelecimento da vegetação

proponente, para efeitos de

os empreiteiros.

natural. Assim, deverá proceder-se À remoção de todos os materiais impermeabilizados

construção do projeto

20. Quando à execução das condutas, todas as áreas afetadas por esta ação devem, depois de

depositados nos solos e de todos os entulhos, deixando o terreno limpo de modo a que a
vegetação natural possa recuperar.
Fase de
Exploração

21. Na fase de exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra
deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes atualizada.
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Quadro 4.8 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA – Planos de Monitorização
Documento onde se
Planos de

Descrição - DIA

Monitorização

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
O projeto objeto do presente RECAPE diz respeito ao projeto de
Construção do Sistema Elevatório de Olhão-Faro que será desenvolvido na
sua totalidade no terreno da atual Estação de tratamento de Águas
Residuais de Olhão e a construção da conduta elevatória (sistema

Devem ser apresentados/reformulados os seguintes Planos de Monitorização
1.

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água:


Plano de
Monitorização
dos Recursos

intercetor) desenvolver-se-á em toda a sua extensão (aprox. 3,6km),



também, em meio terrestre a Sul da linha de caminho-de-ferro.

Entende-se que este deve incidir sobre parâmetros a determinar na massa de água e nos
bivalves. Os pontos de monitorização deverão localizar-se tendo em conta os limites da zona

Refira-se ainda, que os trabalhos previstos serem realizados na fase de

de mistura a definir.

obra, não implicam qualquer afetação sobre os recursos hídricos, quer
superficiais, quer subterrâneos. Na fase de exploração, também, não

Devem definir-se os locais, periodicidade e parâmetros de amostragem, bem como a
Não Aplicável

existirá qualquer afetação direta nos recursos hídricos superficiais e

Hídricos

metodologia a adotar. Como referência de base para a seleção de parâmetros a analisar nos

Superficiais e

bivalves e na massa de água, este dever ter em conta a despistagem da contaminação fecal,

subterrâneos, em virtude do presente projeto se referir ao sistema

Qualidade da

bem como os parâmetros físico-químicos de suporte para a determinação do estado

Elevatório e à conduta elevatória.

Água

ecológico das massas de água costeiras.


Acrescenta-se ainda que os planos de monitorização preconizados no EIA

Em termos de monitorização o EIA refere a necessidade de se proceder ao autocontrolo da

referem-se ao projeto da construção/exploração de uma nova ETAR, que

ETAR e À amostragem do meio recetor. Quanto ao autocontrolo, este será definido no Título

de acordo com a DIA, deverá ser implementada no terreno atual da ETAR

de licenciamento pela ARH Algarve, tendo em conta as disposições legais em vigor.

de Faro Nascente (Cenário 1).
Assim, os planos de monitorização preconizados no EIA, com as alterações
indicadas na EIA deverão ser implementados antes da fase de construção,
na fase de construção e na fase de exploração da nova ETAR.
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Quadro 4.8 – Síntese do cumprimento do Projeto de Execução com a DIA – Planos de Monitorização
Documento onde se
Planos de

Descrição - DIA

Monitorização

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
2.

Plano de Monitorização as Águas Subterrâneas:


O Programa de Monitorização das Águas Subterrâneas apresentado deve ser alterado e
complementado, tal como se descreve seguidamente:

Periodicidade

Parâmetros a monitorizar

Local

Mensal

Condutividade elétrica, pH

Furos na Envolvente das ETAR

Medido de forma expedita
com

uma

sonda

multiparamétrica
Plano de

Semestral (épocas de águas

Carência química de oxigénio,

2 furos/poços a selecionar por

Monitorização

altas e águas baixas) amostras

nitritos,

nitratos,

amónia,

forma

colhidas na maré baixa

fosfatos,

carbono

orgânico

proximidade da descargas das

e

ETAR em termos de sentido

as Águas

total,

Subterrâneas

cloretos

microbiológicos

a

monitorizar

na

Ver observações apresentada no quadro
anterior.

fluxo Norte para Sul

Anual (no início de Setembro)

Análise

Amostras colhidas na maré

elementos maiores, elementos

completa

forma

baixa

vestigiais (onde se incluem os

montante e a jusante da

metais

pesados),

descarga das ETAR em termos

microbiológicos e varrimento

de sentido de fluxo (neste caso

de

será furo/poço a Norte e outro

compostos

Não Aplicável.

de

orgânicos

(realiza-se no LAB da APA)

2 furos/poços a selecionar por
a

monitorizar

a

furo/poço a Sul da descarga da
ETAR.
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Documento onde se
Planos de

Descrição - DIA

Monitorização

apresenta o

Observações

cumprimento da DIA
Para obter valores de background deve ser feita uma análise equivalente à anual antes das ETAR
entrarem em funcionamento.
As amostras deverão ser colhidas na maré baixa, para que seja captada água de descarga do aquífero e
não água de mistura do mar. No caso da amostragem semestral as colheitas devem ser efetuadas em
setembro, no final da época de águas baixa, e em março, no final a época das águas altas. No caso da
amostra anual deverá ser efetuada no início de setembro para que contemple também os parâmetros
a monitorizar semestralmente na época de águas baixas.
3.

Plano de Monitorização da Biologia e Ecologia:


Plano de

Apresentar um Plano de monitorização da fauna bentónica nas áreas que o EIA considera
estarem sujeitas à influência das descargas.

Monitorização



da Biologia e

Apresentar um Plano de monitorização das comunidades sujeitas à influência do projeto. Este

Não Aplicável.

plano deverá permitir acompanhar as variações das populações de aves na área do projeto,

Ecologia

não apenas do ponto de vista da ecologia da área, como também numa prespetiva da

Ver observações apresentadas no quadro 4.8.

segurança aeronáutica.
Plano de
Monitorização

4.

Plano de Monitorização da Qualidade do Ar:


da Qualidade
do Ar

Apresentar um Plano de monitorização que para a fase de exploração permita avaliar a
potencial formação de sulfuretos nas condutas de pressão, avaliar o interesse da injeção de
oxigénio nas condutas elevatórias; e, o funcionamento dos sistemas de desodorização.
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4.4. Condicionantes da DIA
Neste capítulo apresenta-se somente os elementos da DIA que tenham aplicabilidade ao
projeto em análise (ver quadro acima).
Após a transcrição dos elementos constantes da DIA a sombreado e a itálico, apresentamse as notas explicativas quanto ao cumprimento desses mesmos elementos no projeto de
execução.

Redação da DIA
Condicionantes
2. Solução B para o traçado do Sistema Intercetor.
O projeto em análise definiu, como preconizado na DIA, a Solução B para o traçado do
Sistema Intercetor.
No entanto, foi necessário proceder a alguns pequenos ajustes ao traçado preconizado no
EIA, em fase de estudo prévio e consequentemente à solução preconizada na DIA.
Por forma a verificar-se o cumprimento da condicionante n.º 2 da DIA, apresentam-se de
seguida os fatores/razões dos pequenos ajustes verificados no projeto em análise, quando
comparado com a Solução B do traçado do Sistema Intercetor preconizado no EIA.
Na Figura 01 apresenta-se a comparação entre a Solução B do Traçado Intercetor – EIA,
Fase de Estudo Prévio e o Traçado da Conduta Elevatória (Sistema Intercetor) – Projeto de
Execução.
O fator económico foi o principal fator para a alteração do traçado do sistema intercetor
preconizado no EIA.
No entanto, derivado deste fator, o traçado do Sistema Intercetor do Projeto foi encurtado
em aproximadamente 600 metros, apresentando também menos curvas. A menor
extensão do traçado e o menor número de curvas do projeto traduz-se em perdas de carga
inferiores, levando assim a uma câmara de carga mais baixa e com menos impacto visual,
consequentemente a bombas com menos potência.
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Quadro 4.9 - Comparação entre o comprimento do sistema intercetor preconizado no EIA e o Projeto

EIA
Comprimento do sistema intercetor (aprox.)

4,2 km

Projeto
3,6 km

As alterações preconizadas, no projeto atual, quando comparado com a solução B prevista
no EIA resumem-se a aprox. 790 m (22% do traçado total) aos pk´s a seguir identificados:;
•

pk 0+000 ao pk 0+260;

•

pk 1+315 ao pk 1+475;

•

pk 2+195 ao pk 2+565.

As alterações com maior extensão (aprox. 260m e 370m) ao traçado do EIA, em fase de
estudo prévio, ocorrem no início do traçado da conduta (entre o pk 0+000 e o pk 0+260) e
aprox. entre o pk 2+195 e o pk 2+565, sendo que o traçado agora preconizado ao invés de
se afastar da linha de caminho-de-ferro nestes locais específicos, passará a ser paralelo ao
mesmo, minimizando-se assim a afetação de terrenos situados em zonas sensíveis.
Estas pequenas alterações estão identificadas na figura seguinte.
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Redação da DIA
Elementos a Apresentar – Em sede de RECAPE
4. Demostração da compatibilização do projeto do Sistema Intercetor com a Área de
Servidão da Rede de Distribuição de Gás Natural entre Faro e Olhão.
Foi previsto no traçado em planta, que a conduta elevatória respeita-se sempre uma área
de servidão ao gasoduto, resultando assim uma distância mínima, entre as duas
infraestruturas, de 2.0 metros.
Em zona de travessia com o gasoduto existente, será prevista, além de abertura de vala
cuidada, o escoramento da infraestrutura existente, de forma a não influenciar o normal
funcionamento da mesma.
A implantação das duas infraestruturas encontra-se representada nos perfis transversais da
conduta do projeto de execução.
Acrescenta-se que o afastamento do sistema intercetor em relação ao gasoduto respeitou a
legislação em vigor para esse tipo de especialidade nomeadamente o Artigo 33 e 34 da
Portaria nº 390/94, que referem:



Artigo 33.° da Portaria n.º 390/94

Profundidade
1 - A profundidade normal de implantação das tubagens, determinada pela distância entre
a geratriz superior da tubagem e o nível do solo, deve ser pelo menos de 0,8 m, tendo-se em
consideração as características dos terrenos.
2 - A profundidade mínima de implantação das tubagens sob as vias férreas e as estradas
de grande circulação deve ser de 1 m, sendo as mesmas, em tais casos, protegidas com uma
manga, nos termos definidos no n.° 5 do artigo 35.° 3 - Em casos especiais, devidamente
justificados, pode a profundidade mínima das tubagens ser reduzida, desde que estas não
colidam com outras tubagens e fiquem protegidas em termos adequados contra cargas
excessivas, nomeadamente com uma manga de protecção, de modo a garantir condições de
segurança equivalentes às de um enterramento normal.



Artigo 34.° da Portaria n.º 390/94

Tubagens situadas na proximidade de outras instalações subterrâneas
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1 - Quando as tubagens se encontrarem situadas na proximidade de outras instalações
subterrâneas preexistentes, deve ser respeitada, entre os pontos mais próximos das duas
obras, uma distância mínima de 0,8 m.
2 - Quando não for possível respeitar a distância mínima referida no n.° 1, a tubagem de gás
deve ser instalada no interior de uma manga de protecção, prolongada, para ambos os
lados do ponto de maior proximidade, de um mínimo de:
a) 1 m, quando a tubagem do gás se situa a um nível superior aos das outras canalizações;
b) 3 m, quando a tubagem do gás se situa a um nível inferior aos das outras tubagens;
3 - No caso de percursos paralelos entre tubagens de gás e outras canalizações
preexistentes destinadas a outros fins, nomeadamente cabos eléctricos e telefónicos, águas
ou esgotos, a distância mínima entre as duas superfícies externas deve ser igual ou superior
à profundidade de implantação imposta no artigo 33.°, excepto se a tubagem de gás ficar
protegida por uma barreira contínua de separação.
4 - Os valores referidos no número anterior devem ser aumentados, por forma a serem
obviados os riscos decorrentes da execução de quaisquer trabalhos de uma instalação sobre
outra que se encontre na sua proximidade.

Elementos a Apresentar – Em sede de RECAPE
6. Projeto de Recuperação e Integração Paisagística para as áreas afetadas direta ou
indiretamente pela obra. Este projeto deve comtemplar a adequada modelação do
terreno (incluindo, no final, aplicação e espalhamento de terra vegetal), se aplicável, de
forma a que áreas intervencionadas apresentem uma morfologia harmoniosa com o
relevo da envolvente, bem como o adequado tratamento vegetal das mesmas. Deverá
atender às seguintes recomendações:
6.1 Os volumes a criar devem ser integrados na paisagem com recurso a plantação de
uma cortina de vegetação cuja composição deverá ser adequada às dimensões das
estruturas a enquadrar.
6.2 Só devem ser usadas árvores ou arbustos de grande porte pontualmente na
envolvente de edifícios com mais de 6 m de altura, caso existam. Nas restantes
situações deverá recorrer-se a espécies arbustivas, semelhantes às existentes na
área.
6.3 Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, não devem ser usadas espécies
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em
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território nacional. Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem
conformados e em boas condições fitossanitárias. Deverão ser privilegiadas as
espécies da flora local.
6.4 Todas as plantas autóctones usadas nas plantações ou estacarias devem
obrigatoriamente provir de populações autóctones da área biogeográfica em
presença. Assim, quer estacas, mesmos que enraizadas em viveiro, quer plantas
juvenis propagadas em viveiro devem ter origem local. Deve ser garantido que não
são usadas plantas de origem geográfica incerta ou uso de variedades ou clones
comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das
populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos.
No que diz respeito à construção do projeto da estação elevatória de Olhão-Faro, foi
elaborado um projeto específico apresentando-se o mesmo em Anexo. Apresenta-se de
seguida algumas considerações relevantes:
O arranjo paisagístico da envolvente da estação elevatória, visa essencialmente o
enquadramento do edifício a implantar, bem como facilitar a circulação no interior do
recinto.
Exteriormente prevê-se a pavimentação dos arruamentos em betuminoso e passeios em
pavê de betão à cor natural.
As áreas verdes serão devidamente tratadas, de acordo com estudo específico, a elaborar
com o projeto de espaços exteriores.

Materiais / Pavimentos
Prevê-se a utilização de pavê à cor natural nos passeios e na rampa de acesso ao edifício.
No que diz respeito ao acesso viário e ao recinto da estação elevatória, o pavimento será
em betuminoso.
A vedação proposta para o recinto da estação elevatória, é em malha elástica com prumos
metálicos espaçados de 3.00 metros, com a altura de 2.00 metros.

Vegetação
Tendo em conta as necessidades de baixa manutenção e poupança de água, propôs-se que
a integração paisagística do edifício fosse feita com espécies de plantas plenamente
adaptadas ao local.
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As linhas que constituem a estrutura principal do projeto são constituídas por plantações
de arbustos de pequeno porte, que serão interrompidos por manchas de herbáceas e subarbustos de revestimento.
O conjunto vegetal no exterior é marcado pela utilização de espécies aromáticas
nomeadamente de Alfazemas (Lavandulas spp).
Ao nível arbustivo salientam-se a Giesta (Cytisus multiflorus).

No que diz respeito ao projeto de construção da conduta elevatória, e após análise das
condições do terreno atualmente existentes (visita de campo realizada em 1 de Maio de
2016, elementos bibliográficos, EIA em fase de estudo prévio e elementos de projeto),
verifica-se que a maior parte do traçado da conduta é paralela à linha de caminho-de-ferro
(aprox. 2240 m).
A restante parte do traçado da conduta só não é paralelo à linha de caminho-de-ferro em
aprox. 37% do traçado total da conduta (aprox. 1340 m), aos pks a seguir identificados:
•

pk 0+260 ao pk 1+180;

•

pk 1+315 ao pk 1+475;

•

pk 3+380 ao pk 3+583.

Na maior parte da extensão deste pks acima identificados, o traçado da conduta será
construído em acessos em terra batida já existentes.
Nas figuras seguintes apresenta-se uma reportagem fotográfica do uso atual do solo ao
longo do traçado da conduta, por forma a verificarmos o acima referido.
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Uso atual do solo - Traçado da conduta paralelo à linha de caminho-de-ferro
caminho
ferro

Figura 4.1 – Início do traçado da conduta paralelo à linha de caminho-de-ferro
caminho
(aprox.. pk 0+050 ao pk 0+260)
0+

Figura 4.2 – Traçado
raçado da conduta paralelo à linha de caminho-de-ferro
caminho
(aprox.. pk 1+500 ao pk 1+700)

Figuras 4.3 e 4.4 – Traçado da conduta paralelo à linha de caminho-de-ferro
caminho
ferro e a EN 125 (aprox. pk 1+500 ao pk 2+350)
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Uso atual do solo - Traçado da conduta entre aprox. o pk 0+200 e o pk 1+475

Figura 4.5 – Caminho em terra batida existente (aprox. entre o pk 0+260 e o pk 0+450)

Figura 4.6 – Caminho em terra batida existente (aprox. entre o pk 0+500 e o pk 0+700)
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Figuras 4.7 e 4.8– Caminho em terra batida e edificações/habitações existentes (aprox. ao pk 0+600)

Figuras 4.9 e 4.10– Empresa Necton - Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, S.A. (aprox. ao pk 0+750)

Figuras 4.11 e 4.12 – Caminho em terra batida existente, algumas edificações/habitações ao longo do caminho (aprox. entre o pk
0+850 e o pk 0+1100)
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Figura 4.13 – Caminho em terra batida existente, ao fundo
edificações/habitações (aprox. entre o pk 1+200 e o pk 1+450)

Figura 4.14 – Caminho em terra batida existente, algumas edificações/habitações (aprox. entre
o pk 3+380 e o pk 3+580)
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Refira-se ainda, que o processo construtivo da conduta resume, genericamente, à
escavação (abertura de vala), colocação da conduta na vala, e por fim cobertura da mesma
com a terra que foi inicialmente escavada.
Pelo exposto, devido à proximidade da linha de caminho-de-ferro na maior parte do
traçado da conduta, à construção da conduta em acessos já existentes em terra batida, à
ausência de elementos paisagísticos relevantes no uso atual do solo, onde o traçado da
conduta vai ser construída e finalmente devido ao processo construtivo da conduta,
considera-se que não existe razão técnica para a intervenção ao nível paisagístico ao longo
do traçado da conduta.

Elementos a Apresentar – Em sede de RECAPE
7. Carta de Condicionantes a integrar o Caderno de Encargos da Obra e a ser distribuída a
todos os empreiteiros e subempreiteiros, novos acessos à obra e áreas de empréstimo e
de depósito de inertes, em locais a menos de 50m das ocorrências patrimoniais.
O projeto de Construção do Sistema Elevatório de Olhão-Faro será desenvolvido na sua
totalidade no terreno da atual Estação de tratamento de Águas Residuais de Olhão. Sendo
que o estaleiro de obra desta empreitada, se irá localizar na sua totalidade dentro do
terreno atual da Estação de tratamento de Águas Residuais de Olhão.
No que diz respeito à construção da conduta elevatória, não está prevista a implantação de
qualquer estaleiro de obra. A ausência de estaleiro de obra deve-se ao processo construtivo
para este tipo de infraestruturas, onde será necessário efetuar a escavação numa faixa
delimitada ao longo de todo o traçado da conduta. Esta faixa, que terá no máximo 10
metros de largura, servirá de apoio à empreitada.
A elaboração da Carta de Condicionantes apresentada no Anexo II, que integrará o caderno
de encargos de obra, teve por base os seguintes elementos (ver figuras seguintes):
•

Zona de Proteção Especial do Parque Natural da Ria Formosa;

•

Parque Natural da Ria Formosa:

•

SIC (Sítios de Interesse Comunitário) da Ria Formosa/Castro Marim;

•

RAMSAR (Convenção das Zonas Húmidas com interesse internacional para as aves
aquáticas) da Ria Formosa;

•

Servidão Aeronáutica;

•

Domínio Hídrico;

•

Reserva Ecológica e Agrícola Nacional;
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•

Património em vias de classificação;

•

Faixa de Proteção à Laguna e Laguna;

•

Zonas Ameaçadas por cheias e áreas de máxima infiltração;

•

Regime de Proteção – pe. Área Terrestre, Área Costeira e Lagunar;

•

Ocorrências Patrimoniais identificadas no âmbito dos trabalhos arqueológicos
efetuadas para o presente RECAPE.

O cumprimento da DIA relativamente a este elemento deverá ser assegurado através de
cláusula incluída no Caderno de Encargos da Obra.
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Outras Condições para licenciamento ou autorização do projeto
As medidas previstas para a fase de desenvolvimento do projeto de execução devem ser
integradas no projeto de execução a apresentar. Todas as medidas de minimização
dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar no respetivo caderno de
encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo
proponente, para efeitos de construção do projeto.
Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais para a Fase de Construção”,
disponível no portal da APA, I.P., rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de
Execução que vier a ser desenvolvido. Relativamente às Medidas Específicas apresentadas
no EIA, devem as mesmas ser revistas de acordo com o projeto de execução que vir a ser
desenvolvido.
O cumprimento da DIA relativamente a este elemento deverá ser assegurado através da
integração no Caderno de Encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que
venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do projeto de todas
as medidas de minimização apresentadas no Anexo III.
Medidas de Minimização de Carácter Geral
Fase de Elaboração do projeto de execução
1. Articulação do traçado do Sistema Intercetor, Solução B, com a REFER, de forma a se
poder compatibilizar este projeto com os projetos da REFER de: Eletrificação da Linha do
Algarve e de Ligação ao Aeroporto de Faro.
As condutas devem assentar sobre almofada de areia ou areão compactado, sendo o
recobrimento feito com areia e terras da própria vala ou de empréstimo, devidamente
compactadas.
A profundidade mínima considerada de assentamento das condutas, medida entre o seu
extradorso superior e o nível do terreno, foi de 1,0 metro, exceto em algumas
circunstâncias específicas, sendo a tubagem nestes casos protegida segundo proteção
apresentada nos desenhos de projeto.
Acrescenta-se ainda que o afastamento à linha férrea respeitou a alínea a) do artigo 20º do
Plano Diretor Municipal de Olhão, que refere:
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Artigo 20.° Plano Diretor Municipal de Olhão

Zona na vizinhança de ferrovias
Na vizinhança das ferrovias observar-se-ão os seguintes condicionamentos:
a) Numa faixa de 10 m, medida para cada lado da via a partir da crista dos taludes de
escavação ou da base dos taludes de aterro, é interdita a construção.

Fase de Elaboração do projeto de execução
2. Em caso de afetação total ou parcial das Ocorrências 14, 16 e 17, para além do registo,
proceder ao ajuste, mesmo que pontual, das componentes de projeto de forma a evitar
a sua afetação direta.
Conforme apresentado na Avaliação de Impactes do Descritor de Património, não existem
impactes negativos diretos nas ocorrências n.º 1 (n.º 17 do Estudo Prévio), n.º 2 (n.º 14 do
Estudo Prévio), n.º 3 (n.º 16 do Estudo Prévio), devido aos ajustes realizados no traçado da
conduta elevatória.
Os trabalhos efetuados no âmbito dos trabalhos patrimoniais (levantamento de informação
bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno) contribuíram para o inventário de 3
ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto, nenhuma das quais com
impactes negativos diretos (edificado conhecido), por ação das tarefas de desmatação,
escavação e terraplenagem do solo (agentes de impacte).

Quadro 4.10 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao limite da conduta
Valor de Impacte

N.º

Designação

Tipo de Sítio

Km

Dist. (m)

Classe de Impacte

Patrimonial

Patrimonial

2+725/3+350

1,5

---

---

Edifício

0+850

5

---

---

Sistema hidráulico

0+181

1,6

---

---

1

Salgados do Fialho

Sistema hidráulico

2

Marinha de Pedro Guerreiro

3

Torrejão

Face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e às caraterísticas específicas da
empreitada, considera-se que existem 3 potenciais impactes negativos indirectos, devido à
proximidade das 3 ocorrências inventariadas ao local de obra e à possibilidade de poderem
ser afetadas, por incidente, no decurso da empreitada.
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Quadro 4.11 - Caraterização dos Impactes Patrimoniais conhecidos
N.º

Designação

Km

Impacte

Incidência

Duração

Ocorrência

Dimensão

Reversibilidade

2+725/ 3+350

Negativo

Indireto

Temporário

Certo

Local

Reversível

1

Salgados do Fialho

2

Marinha de Pedro Guerreiro

0+850

Negativo

Indireto

Temporário

Certo

Local

Reversível

3

Torrejão

0+181

Negativo

Indireto

Temporário

Certo

Local

Reversível

Síntese de impactes
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de incidência do
projeto demonstraram a existência de 3 sítios com valor patrimonial na área de projeto.
Apesar do valor patrimonial dos locais identificados, não existem motivos para inviabilizar
este projeto, desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que
globalmente os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de
exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de empreitada
proposta para análise.
As medidas de minimização patrimonial específicas preconizadas deverão ser realizadas no
decorrer do respetivo Acompanhamento Arqueológico. Todas as medidas de minimização
estão vertidas para o Anexo III – Medidas de Minimização que obrigatoriamente integrarão
o Caderno de Encargos da empreitada e os contratos de adjudicação que venham a ser
produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do projeto, Fase Prévia à obra,
Fase de Obra e Fase de Exploração. Os elementos constantes do Anexo II e III deverão ser
integralmente transpostos para o Caderno de Encargos da Obra e para os contratos de
adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do
projeto.

4. Quando por razões técnicas do Projeto não houver possibilidade de proceder a
alterações pontuais do traçado ou de localização dos respetivos componentes, a
destruição total ou parcial de uma ocorrência patrimonial deve ser assumida no RECAPE
como inevitável.
Conforme o apresentado na Avaliação de Impactes do Descritor de Património, não existem
impactes negativos diretos nas ocorrências patrimoniais inventariadas no RECAPE. Ver
Anexo IV – Património e considerações apresentadas no ponto acima.
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5. No RECAPE deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo
arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No
caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico
e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua
escavação integral.
6. O RECAPE deve prever que as ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas
no decurso do Acompanhamento Arqueológico da obra deverão, 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 atual, ou serem salvaguardadas pelo
registo.
7. O RECAPE deve prever que se na fase preparatória ou de construção forem detetados
vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo
obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor
medidas de minimização a implementar.
O cumprimento da DIA relativamente a estes elementos deverá ser assegurado através da
integração no Caderno de Encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que
venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do projeto de todas
as medidas de minimização apresentadas no Anexo III.

Outras Condicionantes para licenciamento ou autorização do projeto, Medidas de
Minimização de Carácter Geral
O cumprimento da DIA relativamente às Outras Condicionantes para licenciamento ou
autorização do projeto, Medidas de Minimização de Carácter Geral, fase prévia à obra, fase
de obra e fase de exploração, deverá ser assegurado através da inclusão no Caderno de
Encargos da Obra de todos os elementos constantes do Anexo III.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente RECAPE permite verificar que o Projeto de Execução Projeto de “Construção do
Sistema Elevatório de Olhão-Faro” dá cumprimento às condicionantes e medidas de
minimização impostas pela DIA.
A aplicação e eficácia das medidas de minimização propostas, relativas às fases prévia à
obra, fase de obra e fase de exploração, deverão ser controladas pelo Proponente, através
da verificação da aplicação integral do Anexo II - Carta de Condicionantes a integrar o
Caderno de Encargos da Obra e do Anexo III - Medidas de Minimização a integrar o Caderno
de Encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos
pelo proponente, para efeitos de construção do projeto, Fase Prévia à obra, Fase de Obra e
Fase de Exploração. Os elementos constantes destes anexos deverão ser integralmente
transpostos para o Caderno de Encargos da Obra e para os contratos de adjudicação que
venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do projeto.
O dono de obra compromete-se a cumprir e/ou a fazer cumprir todas as medidas de
minimização preconizadas, bem como a controlar e verificar a efetiva aplicação das
medidas contantes no presente RECAPE, e consequentemente da DIA.
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