
NÃO BAIXAMOS O TOM 
 

Carta Aberta aos promotores de loteamento que prevê a construção de três hotéis 
de 5 estrelas na Mata de João de Arens, em Portimão: 
 
Top Building 
Astronow 
Areia Feliz 
Estoril Investe 
 
Em resposta à entrevista de João Jacinto, representante da empresa Areia Feliz a 
um órgão de comunicação regional, o Sul Informação.  
 
Exmo. Senhor, 
Exmos. Senhores, 
 
O Grupo de Cidadania Ambiental “A Última Janela para o Mar” vem através desta 
Carta Aberta comunicar de forma direta e perentória a sua posição relativamente às 
ideias partilhadas por João Jacinto, representante da empresa Areia Feliz, no passado dia 
28 de maio de 2020, no referido órgão de comunicação regional.  
 
Não baixamos o tom! 
 
Qualquer projeto hoteleiro para o João de Arens é e será sempre, sem qualquer dúvida 
um «projeto de confronto» para nós e para muitos Portimonenses.  
 
Para João Jacinto que afirmou na sua entrevista, «não nos passa pela cabeça que o 
projeto volte a ser chumbado. Num estado de direito, isso não faria sentido nenhum. 
Temos tido todo o cuidado e rigor no projeto, corrigimos escrupulosamente todas as 
questões que levaram ao indeferimento do primeiro EIA e estamos a fazer o processo de 
reabilitação e cuidado da paisagem existente. Haverá sempre sugestões, ou pequenos 
reparos ao projeto, mas não nos passa pela cabeça que haja um chumbo». 
 
Para quem põe o benefício de um projeto de betão acima do benefício maior coletivo, 
ambiental e identitário, nunca lhe vai passar pela cabeça “um chumbo”. Isso é um facto. 
 
Mas, a opinião fundamentada do Grupo de Cidadania Ambiental “A Última Janela para 
o Mar” é precisamente a oposta. Este projeto de novo, pouco ou nada tem. As 
incongruências são tantas ou mais, do que no projeto anterior. 
 
Comecemos por elucidar aspetos legais que ficaram por esclarecer na entrevista e que 
passamos a explicar nas palavras do advogado Rui Amores:  
 
“Uma das sociedade proprietárias de uma parcela de terreno, com cerca de 50 
hectares, está insolvente e no âmbito dessa insolvência o terreno está a ser vendido, 
como se nada fosse. Como se não houvesse plano de urbanização, como não houvesse 
um processo de AIA a decorrer.” 
 
Relativamente às imagens apresentadas da vista atual da ponta João de Arens com 
localização dos hotéis (H1, H2, H3) e o vídeo apresentado, cuja única finalidade é 



promover e justificar a implantação dos hotéis, é evidente a manipulação visual, como 
podemos compreender através das palavras da Bióloga Ana Marta Costa: 
 
“O vídeo e as imagens realizadas pelos promotores, fazem com que os edifícios que 
parecem de vidro em mato cerrado, fiquem escondidos entre os pinheiros que por 
magia ganham mais metros e multiplicam-se num matagal verde que engole os 
pequenos prédios de vidro. Incrível como na mata do João d’Arens, onde os pinheiros 
mansos ou de Alepo não excedem os 5-6m, não se vejam prédios de 12 m. Seria uma 
alucinação matemática dizer que se observam e bem do mar, da estrada e  de toda a 
parte. O trabalho em betão de anos e décadas aprovado pelo poder político da cidade 
continuaria assim na eterna perpetuação, contribuindo para a descaracterização sem 
interrupções da costa de Portimão, tapando com cimento a última janela verde para o 
mar”. 
 
Para que sejam relembrados os factos e reposta a verdade, quando os promotores 
alegam que foram «situações de mal-entendidos ou devido à falta de discussão com a 
CCDR». que o projeto foi chumbado, recordemos o que realmente aconteceu.  
 
O projeto foi chumbado porque a CCRD ouviu a população na Avaliação de Impacto 
Ambiental, ouviu a Ciência, o Direito e o Urbanismo, os pareceres científicos, as 2.000 
assinaturas, os pareceres ambientais, jurídicos e urbanísticos que atestaram a 
inconformidade do projeto.  
 
Ainda relativamente aos “mal-entendidos da CCDR” que o representante do promotor 
alega e que até põe em causa a credibilidade desta entidade, relembramos o teor da 
Declaração de Impacto Ambiental Desfavorável: 
  
“Dado o enquadramento natural em presença e a singularidade e fragilidade da frente 
costeira (...) a gestão da paisagem neste sector do território litoral implica a 
necessidade de proteção da sua matriz estruturante e da sua identidade” 
 
Não há aqui qualquer mal-entendido, como o representante de um dos promotores alega, 
mas sim questões graves de fundo e não ultrapassáveis. 
 
Referem os promotores “desde logo, a altura máxima dos edifícios diminuiu de 15 para 
12 metros e foi reduzida a área de implantação dos edifícios”. 
 
É ocultado o facto de que a diminuição de 15 para 12 metros ter ocorrido porque os 15 
metros violavam o plano de urbanização, logo a redução era uma imposição legal e não 
uma “benesse” dos promotores. 
  
“No primeiro projeto, estavam a ocupar 2,5% da área do plano, agora ocupam 1,8% da 
área», explicou João Jacinto. Também o número de quartos passou de 411 para 353.” 
 
Os parâmetros urbanísticos apresentados pelos promotores e a sua «pseudo-redução» 
são falsos e continuam a violar o Plano de Urbanização.  
 
Como referido pelo advogado Rui Amores e pela arquiteta Lucinda Caetano:  
 



“É contabilizado «incorretamente» como área urbanizável de intervenção tanto a área 
urbanizável hoteleira com a área urbanizável não hoteleira. Conforme explicará em 
pormenor o parecer que será entregue por este movimento no âmbito da Consulta 
Pública, o total de área urbanizável é de 50.536, 58 m2 E NÃO 116 137 m2 como 
referido no Estudo apresentado”. 
 
Para além disso, verificou-se que o quadro de áreas apresentado na proposta, apesar de 
apresentar valores mais reduzidos do que a proposta anterior continua a violar o PU da 
UP3. Entre as violações pode-se referir o n.º de quartos previstos para o hotel H2. 
Referem os autores do parecer jurídico/ urbanístico que: 
 
“Como referido na atual proposta de operação de loteamento foram retiradas as 
parcelas 18, 21 e 22 da Unidade Hoteleira com 150 quartos (H2), mantendo o número 
de quartos e a carga construtiva.” 

 
Ora, considerando que a carga construtiva está relacionada com a superfície territorial, a 
redução da parcela determinará a redução dos parâmetros urbanísticos, incluindo a 
densidade – ou seja o número de quartos. Portanto, quando referem que “Tudo isto para 
ultrapassar um dos principais problemas invocados pela CCDR Algarve para chumbar o 
primeiro EIA: o impacto na paisagem” estamos perante, no mínimo, uma afirmação 
duvidosa.  
 
O impacto na paisagem dos três edifícios e de todas as infraestruturas anexas tais como 
- vias de acesso, estacionamento, piscinas e outros é enorme.  
 
Relativamente à afirmação de que no novo projeto os promotores abandonaram a zona 
da Linaria algarviana remetemo-nos às palavras da Bióloga Ana Marta Costa:  
 
“Se no anterior Estudo de Impacto Ambiental, a construção dos hotéis destruiria 3 dos 
7ha da protegida espécie Linaria algarviana, como é que neste novo EIA reformulado 
dizem que não há populações de Linaria afectada, mas no entanto e cito «apenas se 
verifica uma afetação marginal da área de ocorrência desta espécie, com a construção 
da via prevista no PU, numa área inferior a 0,1 ha. Esta afetação é largamente 
compensada pela preservação de 7,14 ha de Linaria algarviana nas Micro Reservas 
Botânicas propostas».  
 
Esta é outra inverdade por parte do promotor. Não só a população da planta protegida 
cresce de 7 para 7,14 ha, como afinal a não afetação, é a afetação, mas só de uns 
míseros 0,1 ha, que sempre totalizam 1.000 m2.  
 
O promotor finaliza esta questão ao dizer que «na flora, salienta-se a ausência de 
impactes negativos relevantes sobre habitats naturais ou populações de espécies 
protegidas ou ameaçadas». Dizem ainda os promotores que «as restantes espécies de 
plantas protegidas são integralmente preservadas»  
 
Fica a questão: com o aumento de fluxo de trabalhadores e visitantes o pisoteio não será 
ainda maior e a perda de património florístico ainda maior?  
 
Na pág. 161 do projeto o promotor refere «No entanto, a cedência dessa área para o 
domínio público municipal e o futuro ordenamento dos percursos pedonais, 



nomeadamente através de percursos, incluindo passadiços sobre-elevados, reduzirá o 
atual impacte negativo dessa presença humana».  
 
O promotor quer também criar uma imagem distorcida e negativa da Mata de João 
D’Arens para justificar a sua presença pseudo-benemérita. 
 
A verdade é que não precisamos enquanto Portimonenses de privados para criar um 
percurso cénico. Ele já existe. Foi a Natureza que nos deu. Para melhorar e tornar uma 
zona natural como o João De Arens, numa zona mais segura aos visitantes existe a 
Câmara Municipal Portimão. 
 
E por último, algo que consideramos, até cómico, é a afirmação de que os promotores 
vão oferecer à população, 9,2 ha de terreno junto a faixa litoral. Interessante. Querem 
dar-nos o que já é nosso! A área junto à faixa costeira encontra-se na REN e no POOC, 
ou seja, em rigor, os 9,2 ha que os promotores “nos desejam devolver “é já área de 
utilização pública. 
 
Por último, voltando à citação de João Jacinto quando afirma que “«não nos passa pela 
cabeça que o projeto volte a ser chumbado. Num estado de direito, isso não faria sentido 
nenhum”, importa lembrar que os promotores da Cidade Lacustre pensavam o mesmo, 
tanto mais que havia sido considerado um Projeto de Interesse Nacional.  
 
O movimento cívico acredita que o plano de urbanização já deveria ter sido suspenso 
por configurar um atentado ambiental. 
 
Não faz qualquer sentido que a nossa contestação diminua.  
 
O projeto continua sendo uma ameaça ambiental. 
 
Não vamos baixar o tom. Quem pensar o contrário, está enganado. O nosso tom será 
sempre alto e bem sonoro para que sejamos ouvidos de Norte a Sul do País. 
  
Só iremos parar de fazer escutar a nossa voz, quando João de Arens, a última janela 
verde para o mar de Portimão, estiver a salvo.  
 
E não. Até lá, não baixaremos o tom! 
 


