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CONSULTA PÚBLICA 
Loteamento da UP3 de Hotelaria Tradicional de Portimão 

 

Em resposta à consulta pública do projeto de Loteamento da UP3 de Hotelaria 

Tradicional de Portimão, a Liga para a Protecção da Natureza vem dar o seu 

parecer discordante. ao projeto, que de modo algum se enquadra no atual 

contexto de um desenvolvimento sustentável, que tanto se advoga, consistindo num 

total desrespeito dos compromissos assumidos por Portugal em fóruns internacionais 

de conservação da natureza e da biodiversidade e de desenvolvimento sustentável. No 

projeto apresentado, há uma sobreposição parcial do loteamento com áreas integradas 

na REN, desconformidade com o POOC e impactos negativos, diretos, 

permanentes e irreversíveis identificados no EIA apresentado. Grande parte 

destes impactos está relacionada direta, ou indiretamente, com processos de 

erosão e não são possíveis medidas mitigadoras eficazes. As consequências dos 

impactos identificados são incomportáveis com a sustentabilidade da utilização 

do território Nacional uma vez que irão acelerar o recuo da linha de costa com 

todas as consequências pessoais, materiais e ecológicas que daí advêm.  

Esta resposta está dividida em duas partes: 

 

A- Apreciação Técnica 

 
1. Tipologia da área intervencionada; 

2. Impactos negativos, diretos, permanentes e irreversível  

 

B- Conclusões 

 
A 

Apreciação Técnica 
 

1. TIPOLOGIA DA ÁREA INTERVENCIONADA 

De acordo com o mapa do Estudo de Impacte Ambiental (Fase de Projeto de 

Execução)- Elementos Adicionais, de janeiro de 2019 (Figura 1), a tracejado vermelho 

está delimitada a área de intervenção da Operação de Loteamento, que vai até a Ponta 

João Arens. Esta área ultrapassa a linha limite da área de intervenção determinada 

pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), o que faz com que o projeto em 

causa se sobreponha parcialmente em áreas de proteção especial, como a da Reserva 

Ecológica Nacional (REN) e de Domínio Público Hídrico, definidas na Planta de 

http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2506
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Condicionantes do POOC BURGAU-VILAMOURA (Figura 2). Para além disso, a área 

de intervenção e os espaços verdes de Recreio e Lazer previstos, especialmente da 

Hotelaria Tradicional 3 (H3), abrangem área de arribas de acordo com a Planta Síntese 

do POOC BURGAU-VILAMOURA (Figura 3) . 

 

 
Figura 1. Planta Síntese Anexo I (Versão Revista). ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (Fase de Projeto de 

Execução). Elementos Adicionais. Janeiro 2019. 

 

 
Figura 2. Planta de Condicionantes, Folha 1. Disponível em APA, POOC Burgau-Vilamoura, 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Ordenamento/Algarve_POOC%20Burgau%20Vilamoura/4.PC_Folha1.pdf  

 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Ordenamento/Algarve_POOC%20Burgau%20Vilamoura/4.PC_Folha1.pdf
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Figura 3. Planta de Síntese Folha 1. Disponível em APA, POOC Burgau-Vilamoura, 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Ordenamento/Algarve_POOC%20Burgau%20Vilamoura/3.PS_Folha1.pdf 

 
 
 

 
 

As arribas correspondem a áreas de proteção do litoral, que são integradas na REN, 

conforme artigo 4º, números 1 e 2, do Decreto-Lei nº. 166/2008, e por isso abrangidas 

por condicionantes das ações de iniciativa, pública ou privada, descritas no nº1 do 

artigo 20º do respectivo ato normativo1.  

 

O próprio POOC de Burgau-Vilamoura, aprovado através da Resolução de Conselho 

de Ministros nº. 33/99, no seu artigo 20º, número 1, também define áreas de interdição 

de atividades nas arribas. Em concordância com este POOC, o Plano de Urbanização 

da UOPG3, Aviso n.º 4234/2008, estipulou no item 2 do artigo 28º que as arribas e 

falésias devem ser mantidas de forma a não alterar a estrutura biofísica e a ambiência 

paisagística, além de ser garantida a utilização pública. Por esta razão a Planta de 

Zoneamento do PU UP3 (Figura 4) deixou de forma explícita a área abrangida pelas 

                                                
1
 Decreto-Lei nº. 166/2008: 

Artigo 20.º  
Regime 

1 - Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou 
privada que se traduzam em:  
a) Operações de loteamento;  
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;  
c) Vias de comunicação;  
d) Escavações e aterros;  
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e 
regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das 
operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Ordenamento/Algarve_POOC%20Burgau%20Vilamoura/3.PS_Folha1.pdf
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arribas, classificadas como espaços naturais, nas quais devem ser mantidas as suas 

estruturas biofísicas, o que contradiz o disposto no número 4.11.2 do EIA, (pg. 100), 

que refere que os projetos das unidades hoteleiras ficam fora dos limites do POOC e 

não abrangem a Reserva Ecológica Nacional. 

 

 
Figura 4. Planta de Zoneamento da PU UP3, disponível no site da Câmara Municipal de Portimão, https://www.cm-

portimao.pt/documentos/informacoes-uteis/planos-municipais/plano-municipal-ordenamento-territorio/plano-municipal-
ordenamento-territorio-em-vigor/pu-up3/2816-pu-up3-planta-zonamento-1/file  

 

 
Verifica-se que no artigo 30º do PU UP3 (Aviso nº. 4234/2008) é estabelecido que os 

Espaços Verdes de Recreio e Lazer constituem áreas Verdes de Enquadramento das 

unidades hoteleiras, nas quais poderão ser construídas piscinas, campos de jogos e 

outras estruturas de apoio à função hoteleira (parqueamento, portarias, etc.). O PU 

determina na Planta de Zoneamento a área verde que aparece no mapa da Figura 4, 

para a finalidade acima descrita. No entanto, os Espaços Verdes de Recreio e Lazer (e 

respectivas infraestruturas) apresentadoss no EIA, Figura 1, ultrapassam a área 

determinada pelo PU, sobrepondo-se a áreas classificadas como arribas e falésias pelo 

mesmo plano de urbanização citado, o que causará impactos ambientais nas áreas 

sensíveis de proteção especial. Destaca-se que no EIA não estão clarificadas quais as 

estruturas de apoio hoteleiro a serem construídas nas áreas que ultrapassam o 

determinado para os Espaços Verdes de Recreio e Lazer no PU UP3. 

 

 

Embora o PDM de Portimão (Resolução do Conselho de Ministros nº. 53/95) 

estabeleça no artigo 57º, número 1, unidades operativas de planeamento e gestão 

(UOPG), entre elas a UP 3 de hotelaria tradicional, o item 2 do referido artigo determina 

https://www.cm-portimao.pt/documentos/informacoes-uteis/planos-municipais/plano-municipal-ordenamento-territorio/plano-municipal-ordenamento-territorio-em-vigor/pu-up3/2816-pu-up3-planta-zonamento-1/file
https://www.cm-portimao.pt/documentos/informacoes-uteis/planos-municipais/plano-municipal-ordenamento-territorio/plano-municipal-ordenamento-territorio-em-vigor/pu-up3/2816-pu-up3-planta-zonamento-1/file
https://www.cm-portimao.pt/documentos/informacoes-uteis/planos-municipais/plano-municipal-ordenamento-territorio/plano-municipal-ordenamento-territorio-em-vigor/pu-up3/2816-pu-up3-planta-zonamento-1/file
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que as UOPG não são entendidas na sua totalidade como espaços urbanizáveis 

e, por isso, estão sujeitas aos Planos de Urbanização (PU).  

  

No caso em questão, o PU da UP 3, estabelecido pelo Aviso nº. 4234/2008, 

determinou os limites de áreas edificáveis na área, bem como definiu áreas de espaços 

naturais que precisam de proteção, conforme planta de zoneamento citada (Figura 4). 

Portanto, os Espaços Verdes de Recreio e Lazer indicados na Planta Síntese do 

Anexo I do EIA (Figura 1), ao não respeitarem os limites destinados para esta 

finalidade estabelecido no PU UP3 (Figura 4), sobrepõem-se às áreas das arribas, 

que são áreas integradas na REN, logo, estão em desrespeito com o PU da UP3 e 

com o POOC de Burgau-Vilamoura. 

 

2- IMPACTOS NEGATIVOS, DIRETOS, PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS  

Como foi já referido nesta análise, o projecto em causa pretende edificar com a 

prevista expansão de infraestruturas urbanísticas numa das áreas mais sensíveis da 

orla costeira. As arribas têm, como já foi referido, um enquadramento de ordenamento 

que não só orienta como promove a sua preservação e conservação. 

A LPN gostava de dizer o seguinte, a orientação de conservação e preservação da orla 

costeira, e de todas as suas componentes estão de acordo com a Estratégia Nacional 

para a Biodiversidade, pela importância que têm para a fauna e flora que destas áreas 

e suas adjacentes dependem, destacando-se, a ocorrências de Linaria algarviana, 

espécie protegida pelo anexo II da Diretiva Habitats, Acresce que, a orla costeira é uma 

das zonas mais sensíveis do território nacional. Esta sensibilidade tem que ver com a 

sua capacidade reduzida de recuperar após impacto. As arribas, para além de serem 

zonas extremamente importantes em termos ecológicos, são também zonas de grande 

dinâmica no que respeita ao recuo da linha de costa. 

O recuo da linha de costa, sendo um processo natural, e que tende a ser acelerado 

pelas alterações climáticas globais, é um factor de risco não só para a componente 

ecológica da paisagem mas também para as populações que direta ou indiretamente 

dependem das áreas e das suas adjacentes.  

Surpreendentemente, no estudo de impacto a erosão no seu sentido lato foi tratada de 

forma muito superficial. No entanto, é de reparar que, quando estamos a falar de: 

  

 DIMINUIÇÃO DA RECARGA DO AQUÍFERO COMO CONSEQUÊNCIA DA 

DESMATAÇÃO, REMOÇÃO DO SOLO SUPERFICIAL E DO HORIZONTE DE 
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ALTERAÇÃO. - Estamos a falar de Erosão acrescida de aumento da vulnerabilidade 

a fenómenos de intrusão salina neste extremo Sul do aquífero Mexilhoeira Grande – 

Portimão.  

 

Ou de: 

  

O AUMENTO DO ESCOAMENTO, DEVIDO AO AUMENTO DA ÁREA 

IMPERMEABILIZADA. - Estamos a falar de erosão. 

 

Ou ainda de: 

 

cÁgua: Impactos em Recursos hídricos subterrâneos - Estamos a falar de erosão. 

 

Todos estes impactos foram considerados pelo próprio estudo, como sendo 

IMPACTOS NEGATIVOS, DIRETOS, PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS. 

 

É lamentável que numa área em que o recuo da linha de costa é, não só, evidente, 

como extremamente dinâmico, seja possível perante o atual contexto de 

desenvolvimento sustentável a previsão de construção de infraestruturas e alteração 

de paisagem que, sem qualquer sombra de dúvida, irão acelerar a velocidade deste 

recuo, sem que este risco seja francamente tido em conta. Por exemplo, quantos anos 

esperam o promotor, e a respetiva entidade licenciadora, que o recuo atinja os limites 

do previsto loteamento e infraestruturas adjacentes? E quando isso acontecer, quem 

serão as entidades responsáveis por qualquer dano material e/ou pessoal? Estará este 

cenário acautelado? O EIA apresentado não é claro quanto a estas questões. 

 

A erosão, consequência dos vários impactos negativos, diretos, irreversíveis, 

identificados no presente EIA, tem consequências devastadoras num processo natural, 

o recuo da linha de costa, acelerando-o, alterando a sua dinâmica e sem qualquer 

tipo de garantia de segurança sequer a médio prazo.  

 

A LPN considera fundamental que se tenha em consideração o DIA desfavorável 

emitido em Dezembro de 2018 pela CCDR-Agarve perante um loteamento 

turístico em contexto análogo ao presente nas arribas de Benagil e Marinha. 

Decisão fundamentada pela "não integração no padrão de ocupação do solo e do 



 

Estrada do Calhariz de Benfica, 187    1500-124 Lisboa 

Tel. +351 - 217 780 097    217 740 155    217 740 176    Fax: +351 - 217 783 208         

E-mail: geral@lpn.pt          www.lpn.pt  

relevante aumento da pressão humana sobre este importante e sensível troço 

costeiro", de esgotamento da "capacidade de carga das praias, face aos atuais 

padrões de procura" e "importantes impactes negativos decorrentes da forte intrusão 

visual que o empreendimento iria provocar numa das zonas do Algarve que preserva 

os traços originais da paisagem costeira regional, cuja artificialização não se afigura 

justificada e cuja preservação se impõe" face às atuais "exigências ambientais e 

climáticas”. 

 

B 

Conclusões 

A LPN apresenta o seu parecer desfavorável ao projecto apresentado. Pela 

sobreposição parcial do loteamento com áreas integradas na REN, pela sua 

desconformidade com o POOC e com o PU UP3, pela natureza dos impactos 

negativos, diretos, permanentes e irreversíveis identificados, e muito bem, no EIA 

apresentado, todos eles relacionados direta ou indiretamente com processo de 

erosão uma vez que não são passíveis de medidas mitigadoras eficazes. As 

consequências dos impactos identificados são incomportáveis com a 

sustentabilidade da utilização do território Nacional uma vez que IRÃO 

ACELERAR O RECUO DA LINHA DE COSTA COM TODAS AS CONSEQUÊNCIAS 

PESSOAIS, MATERIAIS E ECOLÓGICAS QUE DAÍ ADVÊM.  

 

 


