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Nº TUA TUA20200324000104

REQUERENTE Morgado da Aranha - Compra e Venda de Imóveis, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 506402410

ESTABELECIMENTO Morgado da Aranha - Compra e Venda de Imóveis, SA

LOCALIZAÇÃO Morgado da Aranha Carrapateira - Bordeira

CAE 55202 - Turismo no espaço rural

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O presente TUA consubstancia-se no indeferimento do pedido de licenciamento, por não 
estarem garantidos os requisitos definidos na legislação específica aplicável.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

INDEFERIMENTO
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20181212003519 X X

Artigo 1.º, nº 3, 
alínea b), 
subalínea i) do 
Decreto-Lei nº 
151-B/2013, de 
31 de outubro e 
Anexo II, nº 12, 
alínea c), Áreas 
sensíveis, do 
mesmo diploma 
legal

24-03-
2020 - - Não

Desfavoráv
el

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do 
Algarve

RH PL20181212003519 X X - - - - Não -

Administ
ração da 
Região 
Hidrográ
fica do 
Algarve

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte -

Sul -

Este -

Oeste -

Área impermeabilizada não coberta (m2) 2 798,00

Área coberta (m2) 2 798,00

Área total (m2) 998 650,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Zona Rural

Código Fundamentação da decisão de indeferimento

T000006

• A área em que o projeto se insere é de grande sensibilidade ecológica e de relevante interesse conservacionista, sendo que, apesar da influência antrópica existente, 
mantém um estado de conservação importante, permitindo ainda a sua futura valorização/recuperação numa ótica de a redirecionar de encontro ao que é o seu valor 
potencial, reconhecido no próprio EIA; • A implementação do projeto agora proposta induziria impactes de marcada irreversibilidade inviabilizando a requalificação 
atrás referida; • É orientação de gestão do PSRN 2000 controlar a influência antrópica na área e, concretamente, a expansão turística nas áreas de maior valor 
conservacionista; • Em matéria de biodiversidade e sistemas ecológicos, o projeto apresenta relevantes desconformidades com o Plano de Ordenamento do Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, as quais implicam impactes significativos na biodiversidade e nos habitats, afetando o solo, os recursos hídricos e 
as espécies, impactes que colidem com os objetivos para esta área protegida, conforme detalhadamente demonstrado no parecer da CA e nos pareceres emitidos 
pelo ICNF no âmbito da análise das alegações do proponente, em sede de audiência prévia à emissão da DIA.

Código Ficheiro Descrição

T000007 DIA Casa Campo Carrapateira.pdf Declaração de Impacte Ambiental

LOC1.7 - Localização

 

INDEFERIMENTO

IND2 - Fundamentação da decisão de indeferimento

IND3 - Anexos




































