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Presidente da Comisseo de Coordenagio e
Desenvolvimento Regional do Algarve
Eng.' David Santos
Pra(a da Liberdade, n." 2
8000- 164 Faro

REGISTADO COM

AVISO DE RECEPCAO

N/REF..r

DtN-CADSIG/PAR-

I

3/0 | 7 | 7

DATA:

t7-07-20 r3

ASSUNTOT Aguas do Algarve, S,A. . Estudo de lmpacte Ambiental da Unidade de
Execugio I do Plano de Pormenor da praia Grande . parecer

Em resposta ao pedido de parecer solicitado pela Comiss[o de Coordenaqao

e

Desenvolvimento Regional do Algarve, no imbito do ponto 9 do artigo 13" do Decreto-Lei
n."6912000, de 3 de Maio, com as alteraq6es introduzidas pelo Decreto-Lei

de Novembro, relativo

l),

i

Unidade de Execugio

n." 197/2005, de I

Plano de Pormenor da praia Grande (UE

I do

localizada no concelho de Silves, na freguesia de P6ra e ap6s apreciaqio dos documentos

patentes no Estudo, tendo em conta as competencias da Aguas do Algarve (AdA), transmite-se

o seguinte:

I,

ENQUADRAMENTo

Tendo presente que:

a)

A AdA 6 a concessioniria, em regime de exclusividade, da exploraqio e da gestio, do
Sistema Multimunicipal
l,lultimunicipal

de

de

Abastecimento

Saneamento

do Algarve

de Agua (SMAAA) e do

Sistema

(SMSA), para captaq;o, tratamento e

fornecimento de igua para consumo priblico e para recolha, tratamento e rejeigio dos
efluentes, dos municipios da regiio do Algarve, que foram criados pelos Decreto-Lei n..
285/2003, de 8 de Novembro, e Decreto-Lei n." 167t2000, de 5 de Agosto.
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b)

A AdA elaborou um projeto de reutilizagio de iguas residuais tratadas na regiio do
Algarve, entre os anos 2006

e 2008 e efetuou contactos

prEvios com os Potenciais

interessados:

A 6rea abrangida pelo Plano de Pormenor da Praia Grande engloba infraestruturas do
nosso SIYSA, correspondente ao Subsistema de Albufeira Poente, conforme planta
anexa, que se descrevem a seturr:

i.
ii.
iii.
iv.

Intercetor CE3, conduta elevat6ria de material PEAD e DN630mm, em fase de
construcio;
Estacio elevat6ria EE4 Final (esta elevat6ria deve constar do desenho de
sistemas ecol6gicos, na parte de edificios);
Intercetor CE5, conduta elevat6ria de material PVC e DN500mm, com tritubo
instalado de DN40mm.
lntercetor CG4, intercetor gravitico de material PVC e DN630mm, com

tritubo instalado de DN40mm;

v.

Emissdrio de descarga da ETAR de Albufeira Poente, emissirio terrestre de

material PEAD e DN l000mm.

Os perfis longitudinais e as plantas de implantagio destas infraestruturas poderio
ser remetidas, para uma morada eletr6nica a indicar, a fim de serem devidamente
compatibilizadas e se atualizar os desenhos que se julgarem necessdrios.
d)

Neste momento, a AdA encontra-se provisoriamente a utilizar uma infraestrutura
camariria, que atravessa a irea prevista para a Unidade de Execugio l, que encaminha o
efluente proveniente da povoagdo de Armageo de PAra para uma Estagio Elevat6ria Final

(EE4) responsiivel pela elevag5o deste caudal para a ETAR de Albufeira Poente. Esta
situagao permaneceri at6 d conclusio de uma estagio elevat5ria deste subsistema,
designada de EES, que se encontra em fase de adjudicagio.

Em relagio

i

utilizaqio do efluente tratado da nossa ETAR de Albufeira Poente, foi uma

situagio que jd acontecia com o efluente da antiga ETAR de P€ra, e tt'ansitou para

a

ETAR referida acima, levando em conta que a infraestrutura em causa (campo de golfe

dos Salgados) nio tem alternativas para a rega. Tal como anteriormente o eventual
rraramento adicional compete ao promotor.
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o Acordo estabelecido, entre esta sociedade e o empreendimento
responsivel pelo campo de golfe dos Salgados' tem caracter provis6rio ate que o
Mais se informa que

Proieto de Reutilizagio de Agua Residual seia imPlementado'

2.

A Acuas oo ALGARVE, sA coNslDERA o SEGUINTE:
2.

I

Informa-se que quaisquer obras que interfiram diretamente com as infraestruturas'

geridas

por esta Empresa, nio deverSo colocar em risco

o

seu normal

funcionamento, capacidade e estabilidade.

2.2

Na zona de intervencio deste plano, dever{o ser salvaguardas tanto as
infraestruturas principais do sistema Flultimunicipal, descritas anteriormente,
comoos6rgios,ascaixasdevisitaeascaixasdecomunicag5esinsta|adasao|ongo
das mesmas, pelo que quaisquer a96es na drea de imPlantaqeo destas
infraestruturas, carecem de acomPanhamento e acordo pr6vio da AdA'

2'3DeveraoadequarasmiquinaseequiPamentosauti|izaremeventuaisescavag6ese
movimentacio de terras, na zona da vala da nossa tubagem existente' de forma

a

nao prejudicar minimamente a recolha de 6guas residuais, nao comprometendo um
eventual colaPso das mesmas'

2.4 Relativamente ao abastecimento de igua deveri o Municipio de silves garantir

nas

suas infraestruturas em baixa, a reserva suficiente Para encaixe das necessidades
indicadas. Informa-se que

a AdA fornece 6gua ao MuniciPio de Silves' para os

reseryat6rios de Algoz, Silves e Vale de Lousas.
2.5 2.5

No que

ie ..fere ao Processo de reutiliza$o de dgua residual

proveniente da ETAR de Albufeira Poente,
afirmag6es exPlicitadas

nio

Para rega'

concordamos com altumas

no capitulo 3.3 do Relat5rio' bem como no documento

patente no Anexo 3.2.3 (Estudo Pr6vio), nomeadamente no respeitante i
qualidade deficiente do efluente para reutilizagao' pois como 6 do conhecimento

do promoEor para que o referido processo fosse implementado seria necessdrio
promoverumtratamentoadicionalnaETAR,paraobteraqualidadedefinidaem
legislagao especifica para

o efeito. Este tratamento foi

devidamente analisado e

aDresentado ao promotor, conforme a nossa ProPosta apresentada no capitulo 4.2
AGE/AGE
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do Anexo 3.2.3 do Volume lll deste plano e o mencionado na alfnea b) do capitulo

I desta comunicagdo.
Informa ainda que inclusivamente ie se encontra construida a infraestrutura de
transporte do efluente a reutilizar para os empreendimentos (campos de golfe
existentes e a construir) na zona da Lagoa dos Salgados.

3.

CoNcLUsAo

Acrescenta-se que quaisquer trabalhos que interfiram com as infraestruturas da Aguas do
Algarve, deverio ser precedidos de sondagens apropriadas para localizaglo das mesmas

e

deverio ser sempre acompanhadas pelos nossos t6cnicos.

is infraes$uturas
alteragio da localizagSo ou aumento de

Salienta-se ainda que, os encargos decorrentes de qualquer dano causado

desta Sociedade,

e os

capacidade instalada,

Face

necessdrios

i

eventual

serio da responsabilidade total do Promotor.

ao exposto, o parecer favordvel fica condicionado

i

observincia do descrito nesta

comunicagio, nomeadamente no que se refere ao processo de reutilizagdo do efluente da
ETAR de Albufeira Poente, estando esta empresa disponivel para a realizagio de uma rbuniio

de conceftagao, caso seia entendimento do proponente.
Com os melhores cumprimentos,

ftti
'-'-2010 IH**" "'*.2007

A Administradora

m:':"'*.
Maria lsabel

Anexo: O
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Uriciadc de !xeclrQdo

A

Esgeicsr Desillrraqio

re )ontlneL-i Ce ir-ii a G'ai'da

'

a1e

PP Pra a Grailde
3cf, rrrlo

Es!oil].jr Becinto
Esaolos. Ca'xa ci0 Vislta

is!loios: ll]terctpicr Ciravllrco
Esgotos: CcIci. ta Elevettorra

5

Esgotos: Interceptor Gravítico

Plano de Pormneor de Praia Grande

Unidade de Execução 1 - PP Praia Grande

Esgotos: Designação de Recinto

Esgotos: Recinto

Esgotos: Caixa de Visita

de São Marcos da Serra
Observações: ETAR
[Obs]

[LowerRightX]

Esgotos: Conduta Elevatória
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Planta de Localização das parcelas 252.1, 253.1 e 254.1
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