
PROJECTO "Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à EN120 e da ER261-5, entre

Sines e Santo André"

1 Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliação

de Impacte Ambiental do Projecto "Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à

EN120 e da ER261-5, entre Sines e Santo André", em fase de Anteprojecto, emito

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável, condicionada ao cumprimento das

condições e termos constantes do Anexo à presente DIA.

2. 

A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta DIA deve ser

efectuada pela Autoridade de AIA, previamente à emissão pela entidade competente, da

autorização do referido projecto de execução.

3.

Os relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.

AIA,

22 de Abril de 2005

~J 

I o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do

MINISTÉRIO 

DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro ".
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ANEXO À DIA DO PROJECTO "BENEFICIAÇÃO DO IP8 ENTRE SINES E A

VARIANTE À EN120 E DA ER261-5, ENTRE SINES E SANTO ANDRÉ"

TERMOS E CONDiÇÕES DE APROVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E
EXPLORAÇÃO DO PROJECTO

As medidas relativas à fase prévia da construção e fase de construção devem constar

no Caderno de Encargos da Obra.

Fase de Projecto de Execução

PE.1. Deve proceder-se a uma identificação dos pontos sensíveis, para os quais não
devem ser feitas descargas de águas de escorrência da via, que incluam, para
além dos receptores atrás referidos, os perímetros de protecção das captações
e as áreas de recarga de águas subterrâneas. Deve ainda ter-se em atenção:

a. no troço do IP8 entre Sines e a Variante à EN120 (existente), a PH ao km
2+173, no afluente da ribeira dos Moinhos, deve ser alterada, se tal for
tecnicamente possível (por ser dupla).

b. no troço do IP8 entre Sines e a Variante à EN120 (existente), a PH ao km
8+973 no barranco dos Bêbados deve ser alterada, se tal for
tecnicamente possível, (por ser tripla).

c. o levantamento das condições de escoamento das estruturas existentes a
jusante dos locais de descarga.

PE.2. o Projecto de Execução deverá dar cumprimento aos limites definidos (n.o 3
do art. 40 do Regime Legal sobre a Poluição Sonora (RLPS), constante do
anexo do Decreto-Lei n.o 292/2000, de 14 de Novembro) para o ruído ambiente
exterior.

PE.3. Deve ser apresentado um projecto Especifico de Medidas de Minimização do
Ruído o qual deverá apresentar o detalhe necessário à respectiva
implementação, nomeadamente indicar a tipologia, dimensionamento, e
localização, materiais e eficácia das medidas a adaptar, bem como o ano de
implementação das mesmas.

PE.4. o Projecto Especifico de Medidas de Minimização do Ruído deve ser efectuado
tendo por base um Estudo (a apresentar no RECAPE) a realizar com o
objectivo de identificar os receptores sensíveis susceptíveis de requerer
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protecção sonora e de equacionar as medidas de minimização adequadas.
Este Estudo deverá ter em atenção o seguinte:

a. a classificação acústica ("mista" ou "sensível"), que o município local
entretanto venha a adoptar para as zonas existentes na envolvente do

projecto.
b. na ausência dessa classificação, a classificação proposta no ElA deve ser

revista tendo em consideração os documentos "Notas para Avaliação de
Ruído em AIA e em Licenciamento", Setembro de 2001 e "Directrizes para
a Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído", Fevereiro de 2003,
(ambos disponíveis em www.iambiente.pt), bem como o parecer da CA .No
entanto e considerando que a classificação acústica é da competência
exclusiva das Câmaras Municipais, deverá, em fase de Projecto de
Execução, consultar-se a Autarquia competente por forma a articular o
Projecto com os critérios e directrizes de classificação acústica dessa

Autarquia;
c. a revisão da classificação acima referida deve ser devidamente suportada

numa adequada caracterização e localização dos receptores sensíveis e
usos não sensíveis existentes na envolvente do traçado, de forma a permitir
a validação dessa classificação face à legislação vigente e aos critérios
definidos pela Autarquia ou pelo IA;

d. uma avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis
existentes e previstas, para o ano início de exploração, um ano intermédioe ano horizonte de projecto; .

e. as medidas de redução na fonte (por exemplo, a utilização de pavimento
drenante com características de absorção acústica ou de pavimento de
betume modificado de borracha (BMB) ou, ainda, a limitação da velocidade
de circulação rodoviária) deverão ser, preferencialmente as primeiras a ser
consideradas, por forma a evitar, se possível, a introdução de impactes
residuais decorrentes da implementação de outro tipo de medidas;

f. as medidas (pavimento) a considerar devem ter em conta a sua
adequabilidade, nomeadamente em termos de segurança e de
durabilidade, face às condições climatéricas da zona em causa;

g. devem ser devidamente explicitadas, localizadas e avaliadas as situações
que possam constituir situações críticas em termos de eficácia de medidas
de minimização face ao cumprimento do RLPS;

h. devem ser avaliados os impactes residuais decorrentes da implantação
das barreiras acústicas no geral e, em particular, nas situações de
proximidade directa das mesmas a receptores sensíveis, nomeadamente
onde as barreiras possam implicar efeito de sombra ou agravar o efeito de
barreira, com consequências negativas ao nível do conforto e
habitabilidade. Se necessário, devem ser equacionadas medidas
complementares adequadas a cada situação.

PE.5. o projecto de integração paisagística deve englobar o enquadramento
adequado das barreiras acústiças. Especial atenção deve ser dada nas
situações de grande proximidade das mesmas aos receptores sensíveis e na
face voltada para estes.
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Para uma melhor percepção dos impactes residuais em causa deve ser
apresentada uma simulação do enquadramento paisagístico das barreiras
acústicas, nos seus locais de implantação no geral e, em particular, nas
situações mais sensíveis acima referidas. (nas situações de proximidade
directa das mesmas a receptores sensíveis, nomeadamente onde as barreiras
possam implicar efeito de sombra ou agravar o efeito de barreira)

Devem ser construídas três novas passagens para a fauna com 1,50m x 1,5m
e adaptadas para a passagem para a fauna, por se considerar insuficientes, as
existentes, para garantir os movimentos da fauna nos seguintes locais:

.entre o Nó de St.O André e o Nó Maria da Moita

.entre o Nó Maria da Moita e o Pontão 4

.entre o Pontão 4 e o Nó da Petroquímica

As entradas destas passagens devem também ter um tratamento com vegetação que
estimule e permita a sua utilização pela fauna.

Deve criar-se um local de estacionamento de viaturas junto à PS 5, no lado
nascente da ER 261-5, onde vai ser construída uma via alternativa, de modo a
permitir que quem queira visitar a Lagoa da Sancha, incluindo as visitas
guiad~s feitas pela RNLSAS, possa deixar a viatura, atravessar a ER 261-5
pela passagem superior, e seguir a pé para a Lagoa, pelo caminho existente
que passá junto aos Viveiros.

Refira-se que o único acesso possível para quem se desloca no sentido Santo André-
Sines é a partir do Nó da Maria da Moita e que, da estrada que sai desse Nó e vai
para poente, só existem ligações à Lagoa da Sancha por aceiros ou caminhos de areia
dentro da mata.

Não sendo conveniente estimular a passagem de viaturas pelos aceiros, nem a
circulação dentro da mata, quer pedestre quer motorizada, considera-se deste modo
que de deverá prever a criação de um local de estacionamento

PE.8. Deve efectuar-se a limpeza e desassoreamento de todas as passagens
hidráulicas já existentes de forma a permitirem a passagem regular de animais,
devendo esta manutenção ser pelo menos anual. Devem também ser limpas e
adaptadas as passagens sob os pontões existentes em Pontão 3 e Pontão 4. .

PE.9. A minimização do efeito barreira e da mortalidade por atropelamento através
da implementação e adaptação de passagens para a fauna deve ser extensiva
ao resto do projecto, pois verifica-se que nestes troços existe um índice
considerável de atropelamento de animais.

PE.10. Deve ser efectuada a selecção de espécies autóctones locais resistentes à
poluição para a plantação dos taludes e onde ocorra repovoamento vegetal,
conforme projecto de Integração Paisagística a desenvolver em fase de
projecto de execução.
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PE.11. Deve ser prioritária a reutilização de materiais de escavação na construção de
aterros, de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com a
necessidade de recorrer a manchas de empréstimo.

PE.12. As necessidades de materiais de construção devem ser obtidas
preferencialmente a partir da exploração das pedreiras existentes na região,
referidas na Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto.

PE.13. Os depósitos temporários devem ser instalados em locais onde não interfiram
com o coberto arbóreo existente.

PE.14. Relativamente às infra-estruturas (saneamento e abastecimento) existentes
nos locais seguidamente referidos, o projecto deverá garantir a sua
compatibilização com o mesmo, devendo ser previstas e adoptadas as
medidas adequadas para o efeito e se necessário consultadas as entidades

responsáveis pela sua gestão e exploração.

.Rotunda de Santo André (Nó onde termina a via rápida);

.Nó da Maria Moita;

.Troço entre o Nó da Petroquímica e o Nó da Maria Moita;

.Nó da Petroquímica

PE.15. Relativamente à acessibilidade aos viveiros da Sancha deve ser apresentada
uma solução de projecto, a equacionar conjuntamente com a EP, a DGRF
sendo que, neste âmbito o ICN considera que:

"No caso de ser necessário o acesso de viaturas aos Viveiros Florestais, deve
ser equacionada a hipótese de se construir uma via alternativa no lado poente
da ER 261-5, o mais junto possível da berma, entre o nó da Maria da Moita e o
caminho agora existente para os Viveiros junto ao Pontão 4, devendo esta via
ser de terra batida, ter a largura mínima para circulação de dois veículos, e ser
vedada em toda a sua extensão do lado poente, ou seja, do lado que confina
com a mata. Esta vedação deve ter 1, 20m de altura e ter aberturas com O,BO x
O.BOm em frente às passagens subterrâneas (PHs e outras), para permitir a
passagem da fauna".

PE.16. As áreas de vazadouro ou de empréstimo devem ser indicadas pelos
municípios ou por outro organismo competente, tendo em atenção as
condicionantes e o ordenamento dos PDM (Desenhos 1 e 2 -Planeamento e
Gestão do Território), procurando sempre minimizar a área a afectar.

Fase Prévia da Construção

PC1. A instrução dos processos de licenciamento de áreas de depósito, de
empréstimo, de estaleiro, etc. deve ocorrer antes da execução de qualquer
trabalho, sendo solicitada pelo empreiteiro à entidade respectiva.
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PC2. 

Na escolha do local de implantação dos estaleiros, depósitos e empréstimos de
materiais, devem ser evitados: .'!

.Os perímetros de protecção definidos pelas Câmaras Municipais de Sines
e de Santiago do Cacém, para as captações municipais, e a um raio
mínimo de 200m dos fontanários identificados, tal como considerado na
Carta de Condicionantes aos Estaleiros constante do volume das Peças
Desenhadas;

.Sítio Classificado como Sítio PTCONO034 -Comporta/Galé, incluído na
Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000, a Zona de Protecção
Especial para a Avifauna (ZPE) da Lagoa de StO André e a Área
Protegida "Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha"

(RNLSAS);

.Locais próximos de áreas sociais;PC3. 

As áreas de empréstimo e de depósito devem ser criteriosamente escolhidas
evitando a ocupação de terrenos classificados como RAN e REN. Devem ainda
ser respeitadas as indicações constantes do Desenho 1 -Carta de
Condicionantes de Localização do Estaleiro, por forma a evitar locais sensíveis
agrícolas e naturais;PC4. 

Os solos agrícolas, especialmente os de melhor potencial produtivo e áreas
onde foram realizados investimentos agrícolas ou onde exista arvoredo
significativo;PC5. 

As linhas de água e as áreas adjacentes às linhas de água e as captações de
água, de modo a minimizara afectação da sua qualidade e respectivos usos.PC6. 

A localização dos estaleiros, sempre que necessário, deve coincidir,
preferencialmente, com plataformas já existentes que estejam
impermeabilizadas e que tenham sido abandonadas.

PC7. Os estaleiros devem ser equipados com meios de combate a fogos florestais,
de forma a eliminar eventuais focos de incêndio resultantes das actividades
relacionadas com a construção.

PC8. Caso os estaleiros venham a ficar situados próximo de zonas com ocupação
sensível, será conveniente a instalação de barreiras acústicas e/ou de
envolventes parciais em equipamentos mais ruidosos, visando atenuar a
propagação dos níveis sonoros, e permitindo ainda a ocultação de
equipamentos, o que tem normalmente efeitos positivos na reacção de
"tolerância" por parte das populações, ao impacte próprio das obras.

PC9. Deve informar-se previamente as populações interessadas sobre os objectivos
e as características dos trabalhos previstos, bem como os prazos para a sua
conclusão.

PC10. De modo a evitar a afectação directa da Fonte do Areal, durante os trabalhos
de construção da Rotunda de Vila Nova de Santo André, deve ser feita uma
adequada sinalização da mesma e a sua protecção através da realização de
uma estrutura adequada a esse fim.
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PC11. o RECAPE deve apresentar os locais que satisfazem as condições enunciadas
para os locais a usar como estaleiros (principais e de obras de arte), acessos,
áreas de depósito e de empréstimo.

PC12. As terras provenientes da decapagem dos solos devem ser usadas no
revestimento dos aterros e das escavações;

Fase de Construção

C1. Os materiais inertes rejeitados durante a fase de construção, por não possuírem
qualidade adequada ou por estarem em excesso, devem ser conduzidos a
vazadouros licenciados para o efeito. É recomendável que as manchas de
empréstimo e vazadouro se venham a localizar em pedreiras da região, evitando-
se assim, intervencionar áreas virgens. Esta medida deverá ser concretizada e
localizada no RECAPE.

C2. Para minimizar os impactes nesta fase, a desmatação deve ser reduzida ao
mínimo estritamente necessário à construção da obra.

C3. As áreas de terreno a escavar ou a aterrar, bem como as zonas de empréstimo,
devem ser previamente decapadas para obtenção de terra viva. Esta decapagem
terá lugar ao serem iniciados os trabalhos de movimentação de terra e incidirá
numa espessura variável de acordo com as características do terreno e segundo
normas a definir no Caderno de Encargos da Integração Paisagística a
apresentar na fase de projecto de execução.

C4. Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais
poluentes para o meio aquático ou para o próprio solo, devem ser avisadas de
imediato as entidades responsáveis.

CS. Delinear e colocar em prática um programa eficaz de humedeclmento do
pavimento de terra batida, ao longo das faixas de construção, nos locais da obra,
e principalmente, se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época seca.

C6. No caso de ser necessária a instalação de equipamentos que produzam poluição
atmosférica, nomeadamente, centrais betuminosas e centrais de betão, estes
devem ser providas de dispositivos de redução de emissão de poluentes.

C7. Deve ser impedido o fogueamento na proximidade das árvores, bem como o
empilhamento de materiais contra os troncos das árvores.

C8. Caso os trabalhos de construção sejam efectuados durante o período mais
quente do ano, deve proceder-se à aspersão hídrica da vegetação,
principalmente junto a áreas habitadas e zonas ecológicas mais sensíveis, de
forma a reduzir a deposição de poeiras e materiais diversos levantados pela
deslocação de maquin~ria e de outros trabalhos resultantes da construção.

C9. Deve efectuar-se a vedação das árvores adjacentes ao traçado que não tenham
de ser abatidas, com estruturas de protecção como tapumes ou fitas
sinalizadoras. A este respeito, deve dar-se especial relevo aos exemplares
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arbóreos existentes na área sensível correspondente aos Montados de sobro e
de azinho.

C10. Deve ser assegurada a divulgação, através dos meios de comunicação social
local, dos condicionamentos à circulação (datas e locais), e deve proceder-se à
sinalização adequada das obras e eventuais desvios de tráfego.

C11. Deve ser efectivada uma sensibilização de todos os trabalhadores para estas
medidas.

C12. A terra viva proveniente da decapagem deve ser utilizada no recobrimento dos
taludes e áreas adjacentes à estrada, sendo de prever, em caso de excesso, a
sua utilização na melhoria de outros solos agrícolas.

C13. Todas as áreas afectadas pela obra de que são exemplo as zonas de
empréstimo, os caminhos de acesso, os vazadouros e os parques de
maquinaria, devem, depois de terminada a obra, ser objecto de reposição
paisagística. Assim, devem prever-se a estabilização e a plantação, sementeira e
hidrosementeira destas superfícies.

C14. O solo que foi sujeito a uma elevada compactação causada pela presença de
estaleiros, acessos, depósitos temporários ou outros deve ser alvo de uma
mobilização profunda à qual se seguirão acções de recuperação do mesmo e da
paisagem, nomeadamente acções de sementeira e plantação de espécies.

C15. A terra viva resultante da decapagem deve ser utilizada na última camada de
cobertura dos taludes e outras áreas a revegetar.

C16. A plantação das espécies arbóreas e arb'ustivas deve ser executada no Outono
e/ou início da Primavera, por serem estes os períodos em que existe água
disponível no solo.

C17. As operações de hidrosementeira devem ser efectuadas depois das plantações
de espécies arbóreas e arbustivas, preferencialmente logo após a modelação
dos taludes, de modo a evitar a erosão e/ou ravinamento.

C18. A contaminação química e biológica provocada pelas águas residuais nos
estaleiros e oficinas, deve ser controlada através da instalação de um sistema
adequado de tratamento das águas residuais destes locais ou, alternativamente,
a drenagem dessas águas para o sistema de águas residuais local;

C19. Todas as operações de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, bem
como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias químicas
passíveis de provocar contaminação das águas subterrâneas, devem ser
realizadas em locais devida.mente impermeabilizados, destinados para o efeito.
Estes locais devem estar devidamente sinalizadas e impermeabilizadas de modo
a que seja possível a colecta de todas as escorrências geradas.

C20. As áreas ocupadas por estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito, e de
acesso à obra devem ser alvo de integração paisagística para que, depois de
terminada a obra, sejam objecto de recuperação.

C21. Deve ser efectuado um Plano Integrado de Gestão de Resíduos, no qual se
proceda à identificação e classificação dos resíduos em conformidade com a
Lista Europeia de Resíduos (Decisão da Comissão n.o2000/532/CE, de 3 de
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Março, alterada pela Decisão da Comissão n.o2001/118/CE, pela Decisão da
Comissão n.o2001/119/CE e pela Decisão da Comissão n.o2001/573/CE).

C22. Os resíduos de construção equiparáveis a resíduos industriais banais (RIS),
dada a sua composição, devem ser retirados da corrente normal e assegurado
um destino final adequado, consoante a sua natureza. As fracções passíveis de
serem recicladas (paletes de madeira, cofragens, elemento,s de ferro, entre
outros) devem ser enviadas para as indústrias de reciclagem licenciadas para o
efeito;

C23. Para além das medidas estabelecidas na legislação relativamente às normas de
segurança e identificação em sede de transporte de óleos usados refere-se ainda
que, nas operações de recolha e substituição dos óleos usados, deve-se ter em
conta os seguintes procedimentos:

.Recolha dos óleos usados para recipientes através de bombas
específicas para o efeito, evitando derrames;

.Armazenagem em contentar com 200 litros de capacidade, devidamente
estanque e selado, com uma taxa de enchimento inferior a 98%;

.Colocação do contentor numa bacia de recepção estanque que permita
responder a eventuais situações de falha no sistema de transporte e
recolha.

C24. Os resíduos perigosos como as tintas, colas e resinas, devem ter um destino
adequado, sendo recolhidas separadamente e assegurando as indústrias de
reciclagem licenciadas como o seu destino final.

C25. Na fase de construção deve evitar-se a destruição desnecessária dos habitats e
promover as intervenções necessárias à rápida recomposição da área. Assim,
nesta fase e de uma forma geral, as medidas destinadas a m,itigar os impactes
negativos deste tipo de projecto são:

a) Toda a região circundante deve ser alterada o menos possível, limitando a
perturbação apenas aos locais em que tal é estritamente necessário
(estaleiros, acessos, zonas onde se vão retirar as terras de empréstimo ou
depositar as terras resultantes das escavações e área de construção das
infra-estruturas). Esta medida tem particular importância nas áreas de
montado e nas Áreas Classificadas (RNLSAS, ZPE da"Lagoa de Sto. André e
Sítio PTCONOO34 Comporta/Galé):

(120 

m

pK 9+275 -pK 10+175 -IP8: montado do lado direito da via (entre 160
m e a via);
pK 10+940 -pK 11 +000 -IP8: montado do lado direito da via I. -~

da via);
pK 11 +500 -pK 11 +900 -IP8: montado de ambos os lados da via
(afectação pelo nó das Relvas Verdes);
pK 12+235 -pK 12+325 -IP8: montado de ambos os lados da via
(entre 10 m e 195 m da via);
pK 5+250 -pK 15+606 -ER 261-5: Sítio PTCONO034 Comporta/Galé
(lado esquerdo da via);
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pK 6+725 -pK 13+590 -ER 261-5: Reserva Natural das Lagoas de
Santo André e da Sancha (lado esquerdo da via);
pK 15+405 -pK 15+606 -ER 261-5: Reserva Natural das Lagoas de
Sto. André e da Sancha (lado esquerdo da via);
pK 15+075 -pK 15+606 -ER 261-5: Zona de Protecção Especial da
Lagoa de Sto. André (lado esquerdo da via).

b) Deve ser interdita a implementação dos estaleiros em zonas sensíveis como
sejam as zonas de Montado as zonas da Rede Natura 2000 (Sítios da Lista
Nacional e Zonas de Protecção Especial) e da Rede Nacional' de Áreas

Protegidas:

pK 9+275 -pK 10+175 -IP8: montado do lado direito da via (entre 160
m e a via);
pK 10+940 -pK 11 +000 -I P8: montado do lado direito da via (120 m
da via);
pK 11 +500 -pK 11 +900 -IP8: montado de ambos os lados da via
(afectação pelo nó das Relvas Verdes); .
pK 12+235 -pK 12+325 -IP8: montado de ambos os lados da via
(entre 10 m e 195 m da via);
pK 5+250 -pK 15+606 -ER 261-5: Sítio PTCONO034 Comporta/Galé
(lado esquerdo da via);
pK 6+725 -pK 13+590 -ER 261-5: Reserva Natural das Lagoas de
Santo André e da Sancha (lado esquerdo da via);
pK 15+405 -pK 15+606 -ER 261-5: Reserva Natural das Lagoas de
Sto. André e da Sancha (lado esquerdo da via);
pK 15+075 -pK 15+606 -ER 261-5: Zona de Protecção Especial da
Lagoa de Sto. André (lado esquerdo da via).

c) Devem ser utilizados como terrenos para depósito das terras resultantes das
escavações ou aquisição de terras de empréstimo, as zonas cujos biótopos
sejam menos sensíveis, sendo interditas as zonas definidas seguidamente:

~

pK 9+275 -pK 10+175 -IP8: montado do lado direito da via (entre 160
m e a via);
pK 10+940 -pK 11+000 -IP8: montado do lado direito da via (120 m
da via);
pK 11 +500 -pK 11 +900 -IP8: montado de ambos os lados da via
(afectação pelo nó das Relvas Verdes);
pK 12+235 -pK 12+325 -IP8: montado de ambos os lados da via
(entre 10 me 195 m da via);
pK 5+250 -pK 15+606 -ER 261-5: Sítio PTCONO034 Comporta/Galé
(lado esquerdo da via);
pK 6+725 -pK 13+590 -ER 261-5: Reserva Natural das Lagoas de
Santo André e da Sancha (lado esquerdo da via);
pK 15+405 -pK 15+606 -ER 261-5: Reserva Natural das Lagoas de
Sto. André e da Sancha (lado esquerdo da via);
pK 15+075 -pK 15+606 -ER 261-5: Zona de Protecção Especial da
Lagoa de Sto. André (lado esquerdo da via).
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C26. Os trabalhos de terraplenagens e terraceamentos devem ser iniciados logo que
os solos estejam limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas;

C27. Os trabalhos de integração paisag ística devem ser implementados apenas
quando existir a certeza de que os locais a intervencionar não sofrerão mais
alterações, evitando a perca de espécies pioneiras;

C28. Na instalação dos estaleiros e movimentação de pessoas e máquinas, deve ser
evitada a destruição desnecessária de vegetação, restringindo-se a desmatação
à superfície estritamente necessária, preservando assim as estruturas vegetais
existentes fora da área de implementação das infra-estruturas. Nestas zonas e
nas restantes áreas a intervencionar, não deverão ser permitidas as seguintes
acções ou actividades:

.colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas similares em
árvores e arbustos;

.deixar raízes a descoberto e sem protecção em valas e escavações;

.manipulação de combustíveis, óleos e produtos químicos em zonas de
raízes ou em locais onde estas possam ser afectadas;

.circulação de maquinaria fora dos caminhos ou lugares previstos para
tal, evitando assim a libertação de poeiras e de produtos dos escapes
das máquinas da obra para outros locais que não os adjacentes à via;

C29. Sempre que possível, e em especial nas zonas sensíveis da área de estudo,
durante o período seco, deve ser regado o coberto vegetal marginal aos
principais percursos utilizados na construção. com o objectivo de reduzir as
poeiras e minimizar os efeitos sobre a vegetação:

.pK 9+275 -pK 10+175 -IP8: montado do lado direito da via (entre 160
m e a via);

.pK 10+940 -pK 11 +000 -IP8: montado do lado direito da via (120 m
da via);

.pK 11 +500 -pK 11 +900 -IP8: montado de ambos os lados da via
(afectação pelo nó das Relvas Verdes);

.pK 12+235 -pK 12+325 -IP8: montado de ambos os lados da via
(entre 10 m e 195 m da via);

.pK 5+250 -pK 15+606 -ER 261-5: Sítio PTCONO034 Comporta/Galé

(lado esquerdo da via);
.pK 6+725 -pK 13+590 -ER 261-5: Reserva Natural das Lagoas de

Santo André e da Sancha (lado esquerdo da via);
.pK 15+405 -pK 15+606 -ER 261-5: Reserva Natural das Lagoas de

Sto. André e da Sancha (lado esquerdo da via);
.pK 15+075 -pK 15+606 -ER 261-5: Zona de Protecção Especial da

Lagoa de Sto. André (lado esquerdo da via).

C30. As acções de limpeza da vegetação, nas áreas de influência do projecto ou
periféricas devem, sempre que possível, ser calendarizadas de modo a
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ocorrerem fora do período de reprodução dos vertebrados que nelas criam,
devendo ser evitado o período entre Março e Agosto, inclusive;

C31. Evitar ou limitar, na máxima extensão possível, as afectações nos sistemas
naturais de drenagem de água (quadro seguinte):

C32. Deve ser garantida a existência de zonas onde é promovida a passagem de
animais entre ambos os lados da via, coincidentes com as passagens hidráulicas
impedindo a passàgem na própria via onde os riscos de atropelamento são
elevados. Estas zonas podem minimizar o isolamento genético, mantendo um
contínuo natural e atenuando o efeito da interrupção dos movimentos dos
animas, uma vez que as vias objecto de intervenção de beneficiação serão
vedadas. Sugere-se que sejam adaptadas as infra-estruturas hidráulicas
existentes para este fim, uma vez que o número e dimensão das mesmas é
suficiente para garantir a passagem da fauna de vertebrados (quadro seguinte):

Quadro 2 -Restabelecimentos existentes nos troços a beneficiar

Localiz ão (m)
IP8 -Sines arlan e a
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C33. 

Como adaptação de PH's entende-se o arranjo paisagístico das entradas desta,
formando um funil de vegetação natural que disfarce/naturalize a PH e estimule a
sua utilização pela fauna como ponto de passagem:

12
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Figura 1 -Adaptação paisagista de uma PH para servir como passagem de fauna

C34. As vedações a implementar ao longo de todo o traçado devem ser construídas
utilizando rede de malha progressiva, mais estreita na zona próxima do solo, não
excedendo aqui os 2,5 cm na vertical e 15 cm na horizontal. Estas vedações
deverão ainda:

.ter uma altura constante não inferior a 1,20 m;

.ser contínuas, ou seja, apresentarem-se intransponíveis para as
espécies animais visadas, sendo apenas interrompidas nos locais de

passagem;
.em toda a sua extensão devem adaptar-se ao perfil do terreno e estar

enterradas a uma profundidade de 20 cm.
.Não deve ter arame farpado

C35. Deve ser efectuada uma prospecção arqueológica sistemática, após a
desmatação, das áreas de menor visibilidade identificadas durante os trabalhos
de caracterização da situação de referência realizada em fase de Estudo Prévio.

C36. Todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações,
escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos) devem ter
acompanhamento arqueológico integral desde as fases preparatórias de
construção, como a instalação de estaleiros e abertura de caminhos. O
acompanhamento deve ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que
uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de existir um arqueólogo por
frente de obra.

C37. Os elementos patrimoniais que foram identificados devem ser devidamente
assinalados e vedados de forma a evitar o trânsito de maquinaria nas suas

imediações.
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C38. Deve ser facultada a cada empreiteiro cartografia com localização de todos os
sítios patrimoniais identificados na fase de estudo prévio e RECAPE para que
não sejam afectados durante a obra, nomeadamente com a instalação de
estaleiros, acessos, zonas de empréstimo e depósito de inertes.

C39. Implementar os trabalhos de integração paisagística apenas quando existir a
certeza de que os locais aintervencionar não sofrerão mais alterações, evitando
a perca de espécies pioneiras;

Fase de Exploração

E.1. Na gestão corrente d~ área afecta ao corredor da estrada deve ser feita a
eliminação de material combustível de maiores dimensões (arbustos ou árvores)
para evitar a propagação de incêndios desde a berma da estrada para o interior
da mata, pelo facto de se criar uma barreira com a construção da vedação. Esta
operação deve ser efectuada anualmente, com o conhecimento da DGRF e da
RNLSAS.

E.2. Devem ser mantidos em boas condições todos os revestimentos vegetais que
vierem a ser executados como forma de protecção contra a erosão, como por
exemplo, nas espaldas dos taludes de escavação ou de aterro. Assim, deve
proceder-se ao revestimento vegetal desses terrenos com um tipo de vegetação
adaptado às características da região.

E.3. Recomenda-se um programa de monitorização do teor de poluentes nas linhas
de água superficiais atravessadas pelo traçado em estudo, com maior incidência
nos poluentes originados. pela circulação automóvel. Desta forma, poderá fazer-
se o controlo da qualidade das linhas de água, assim como detectar-se, caso
exista, alguma alteração na qualidade das águas. Nesta fase recomenda-se,
ainda, a realização de programas de monitorização da qualidade da água em
poços ou furos situados próximo dos traçados.

E.4. No caso de se verificar um acidente na via com um veículo que transporte
matérias perigosas, nomeadamente, uma descarga acidental de materiais
poluentes para o meio aquático ou para o próprio solo, devem ser tomadas as
medidas adequadas. Devem ser avisadas de imediato as entidades
responsáveis, dado poder tratar-se duma situação de risco.

E.5. Deve efectuar-se a manutenção dos taludes, através de corte manual ou
mecânico da vegetação de modo a reduzir o risco de incêndio. O tipo de
vegetação deve ser herbácea e rasteira de forma a retardar qualquer tipo de
incêndio.

E.5. As bermas e taludes devem ser verificados periodicamente de modo a que não
existam substâncias combustíveis que possam facilitar um incêndio. Este
cuidado deve ser acentuado nos períodos mais quentes do ano.

E. 7. Deve ser estabelecido um Plano de Emergência por parte do Dono da Obra, em
consonância com as Entidades envolvidas na Protecção Civil, com definição das
tarefas a executar nas situações resultantes de acidentes envolvendo veículos
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de transporte de substâncias tóxicas e/ou perigosas, com a finalidade de evitar a
possível contaminação do meio hídrico;

Deve ser sempre assegurada a manutenção e limpeza periódica das passagens
hidráulicas e/ou para a fauna, para que nunca se encontrem obstruídas.

Deve .ser. mantida a integridade da vedação, por forma a evitar a passagem de
animais para as faixas de rodagem, diminuindo a mortalidade por atropelamento
e o risco de acidente.

I MONITORIZAÇÃO I

Recursos Hídricos

Dada a existência de diversas captações e poços na proximidade da via justifica-se a
implementação do Plano de Monitorização proposto no ElA, o qual, deve ser
complementado nos seguintes aspectos:

a. Os parâmetros a analisar nas águas superficiais devem incluir o pH e

temperatura;
b. A localização dos pontos de amostragem deve ser a montante e a jusante dos

locais propostos pelo ElA/Piano de Monitorização;

c. Os parâmetros a analisar nas águas subterrâneas devem incluir os óleos e

gorduras;
d. Os pontos de amostragem, para a qualidade da água (superficial e subterrânea),

a incluir no Plano de Monitorização, devem ser os especificados na cartografia
Anexa.

Biota

Os Planos de Monitorização propostos no ElA consideram-se compatíveis com o que
é exigível na presente fase de avaliação -Ante Projecto -devendo, no entanto, ser
revistos no sentido de incluir a monitorização das passagens para a fauna a criar e dasPHs que forem adaptadas. .

Estes planos, a incluir no RECAPE, devem dar cumprimento ao disposto na Portaria
n.o 330/2001, de 2 de Abril.

Ruído

A monitorização do ruído deverá ser efectuada segundo o Plano de Monitorização
apresentado no ElA. Contudo, no que se refere aos locais de monitorização, este deve
ser revisto, em função dos resultados do Estudo referido em PE.4 e do Projecto
Específico de Medidas de Minimização Acústica.

Este pl~~ot.d~v~ dar cumprimento ao disposto na Portaria n.o 330/200.1, de 2 de Abril,
e ainda:

prever a realização de campanhas sempre que se verifiquem alterações
significativas dos factores que determinam a emissão e propagação de ruído,

a,
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nomeadamente, aumentos do volume de tráfego, ou de percentagem de veículos
pesados, de velocidade, alteração do tipo de pavimento, etc., ou reclamações;

b. na sequência dos resultados do plano de monitorização, caso se verifique o
incumprimento dos limites regulamentados, as medidas previstas deverão ser
revistas, podendo haver lugar à adopção de outras medidas complementares

.-que garantam o seu cumprimento, tendo em conta que os-limites referidos se
reportam ao ruído ambiente exterior;

c. após classificação acústica a efectuar pela autarquia, deverá ser aferida a
adequabilidade das medidas de minimização acústica adoptadas.

d. apresentar uma calendarização para a realização das campanhas de
monitorização, a efectuar no 10 ano de exploração, tendo como referência o
início da mesma.

e. Indicar prazo para a entrega dos relatórios de monitorização referentes ao 10 ano
de exploração.

Na implementação do referido Plano deverá ter-se em conta as recomendações do
Instituto do Ambiente, em documento datado de Fevereiro de 2003, sob o título
"Directrizes para a Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-
Estruturas Rodoviárias e Ferroviárias", disponível em www.iambiente.pt.

Deverá ser dado conhecimento ao Instituto do ,Ambiente, no prazo de um mês a contar
da data da sua ocorrência, de qualquer reclamação no âmbito do ruído, bem como das
acções desencadeadas para efeito do respectivo tratamento.
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