
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TE~RITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO, REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMP ACTE AMBIENTAL

"AI7 -Auto Estrada Marinha Grande/Mira -Lanço LouriçaI/Mira"

(ESTUDO PRÉVIO)

Tendo por base o Parecer Fina! do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambienta} (AIA) do Projecto

"A17- Auto-Estada Marinha GrandeIMira -Lanço Louriçal/Mira", em fase de Estudo Prévio, emito

declaração de impacte ambienta! favorável à Alternativa A+C+A do ]0 troço -LouriçaVÁrea de Serviço e à
.

Alternativa A do 20 troço -Área de S~rviço/Mira, condicionada ao cumprimento das condições e termos

constantes do Anexo à presente Declaração de Impacte Ambienta! (DIA).

A apreciação da confonnidade 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.

Os relatórios de Monitorização devem s~r apresentados à Autoridade de AIA, respeitando a estrutura

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

17 de Agosto de 2005,

o Sécretário de Estado do Ambiente

i.~
Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa

liSO das delegayões de competências, despacho n.o 16162/2005 (2.' série),
pllblicado no Diário da República de 25/07/2005)
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MINISTERI.O DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

ANEXO À DIA

AI7 -AUTO ESTRADA MARINHA GRANDE/MIRA
LANÇO LOURIÇAL/MIRA

CONDIÇÕES PARA A FASE DE PROJECTODE EXECUÇÃO.

GEOMORFOLOGIA E HffiROGEOLOGIA

PI.

Deverá ser feita uma prospecção sistemática ao longo do corr~dor que vier a ser seleccionado,
previamente à elaboração do ProjectQ de Execução (PE), na zona de atravessaménto dos Calcários
cársicos do ]urássico por técnicos ç;om experiência na área das fonnações cársicas, no sentido de se
detectarem atempadamente, eventuais valores geológicos, possibilitando desta fonna, que o
traçado evite estas fonnações e sejam adoptadas medidas de preservação destes locais. Esta
formação aflora numa faixa muito estreita no topo da Serra de Boa Viagem, sendo interceptada no
10 Troço Louriçal/ Área de Serviço (Sublanço A 14/Quiaios), cerca dos km 2+450 a 3+240, da
Alternativa A+C+A.

P2.

A prospecção a realizar não se deverá restringir à identificação das formações cársicas, uma vez
que existe a possibilidade de ocorrerem outros valores geológicos, merecedores, igualmente de
preservação, pelo que este levantamento terá de ter em atenção a ocorrência de monumentos
paleontológicos. Caso os mesmos sejam encontrados haverá a I necessidade de se efectuar o
acompanhamento da obra (por um técnico especialista nesta matéria), em especial para a fase de
desmatação e escavação, devendo ser também prestada uma atenção especial às áreas de
empréstimo e de depósito de terras, de estaleiros, bem como à localização de qualquer outra infra-
estrutura associada à obra, caso estas envolvam a intervenção nestas formações geológicas. Esta
medida terá de constar no caderno de encargos (CE) da Obra.

P3.

Identificar os possíveis locais onde existe a probabilidade de ocorrerem exsurgências de água, no
sentido do PE adoptar medidas que minimizem a erosão interna dos taludes e promovam a sua
drenagem.

P4.

Incorporar no PE as soluções de projecto que minimizem' os impactes resultantes dos
desequilíbrios nos volumes de movimentações de ten-a em cada sublanço. Diligenciar para que o
material excedente possa ser ~epositado nas pedreiras existentes que estejam a ser recuperadas,
bem como a matéria a usar na obra seja adquirido a partir de pedreiras já em exploração, evitando
a abertura de novas áreas de empréstimo.

P5. Apresentar, com o RECAPE,uma carta onde se assinalem as condicionantes à abertura de áreas de
empréstimo e de depósito, indicando expressamente quais os \ocaisinterditosa estas actividades.

RECURSOS 

HÍDRICOS

P6.

o ProjectQ de Drenagem, deverá tomar em consideração as seguintes sÍtuações:
.posicionar as passagens hidráulicas de acordo com o sentido preferencial do escoamento e de

acordo com a directriz das linhas de água, evitando alterações no traçado das mesmas;
.encaminhar as escorrências da drenagem longitudinal e dos taluqes, para as linhas de água

mais próximas, por: exemplo, através de valas longitudinais;
.nos locais onde não podem ser efectuadas descargas de águas da plataforma para o meio

circllndante, adoptar um sistema separativo;
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construir valetas de recolha de águas de drenagem, caixas de recepção e órgãos de dissipação
de energia a jusante das passagens hidráulicas, onde tal for necessá!io, especialmente aos km
4+750 (PH4.2, PH4.3, PH4.4), km 9+950 (PH9.1 e PH9.2) e km 0+600 (PHO.2, PHO.3 e
PHO.4), afim de reduzir a erosão hídrica;
no 20 troço adoptar na drenagem medidas que melhorem o escoamento, evitando a estagnação
e o alagamento dos terrenos circundantes; .
as águas dos tabuleiros da Ponte sobre o rio Mondego não podem ser descarregadas para o
canal proveniente do Açude de Coimbra. Ter-se-á de identificar os receptores sensíveis, onde
s~ incluem as infra-estruturas hidráulicas e campos agrícolas para os quais não se poderão
efectuar as descargas e, conceber () sistema de drenagem que contemple estas restrições. Ter
em atenção que o estuário do rio Mondego, incluindo a foz do rio Pranto, foi considerado
como sendo uma zona sensível, segundo o DL n° 149/2004, de 22 de Junho.
as águas da plataforn1a, quer das obras de arte quer do traçado geral, não podem afectar as
infra-estruturas de rega (canais, valas e regadeiras), devendo estas ser descarregadas
directamente no leito central dos rios, quando possível, dado aí existir caudal com capacidade
de diluição dos poluentes.

P7.

Reanalisar a delimitação indicada no desenho 04 do Estudo de Impacte Ambiental (ElA), para as
áreas inundáveis (que pode abranger sensivelmente as áreas da Alternativa A do km 7+600 a
8+950; na Alternativa C do km 12 a 12+350 e do km 13+250 a 14+100) e, com base na mesma,
estudaras soluções que impeçam a ocupação destas áreas com aterros e com estruturas de apoio à
obra.

P8.

o PE dos viadutos deve evitar que os encontros e os restabelecimentos previstos sob os mesmos
interfiram com o leito das linhas de água e/ou ocupem áreas inundáveis. Acresce que os pilares não
podem situar-se nem no leito nem nas margens das linhas.de água, diques de protecção, valas e
canais de rega, para além de que devem estar orientados de acordo com o sentido do preferencial
do escoamento e apresentar configurações hidrodinâmicas.

P9.

No que se refere à travessia do rio Mondego a mesma deverá contemplar uma passagem que evite
a implantação dos pilares no seu leito, para além de não se poder interferir quer com os diques quer
com os canais. Adicionalmente, terá que ser apresentado um estudo onde se analisem os impactes
quer para montante quer para jusante da colocação dos pilares nas soluções estudadas.

Estudar o impacte do aumento da área impermeabilizada face às secções de vazão existentes ajusante, 
não sendo suficiente calcular-se o acréscimo de caudais resultante do aumento da área

impermeabilizada por bacia, sem se analisar as consequências dessas alterações e propor as
respectivas medidas para cada local.

Minimizar o efeito de barreira, no trecho inicial, até ao rio Pranto, nos vales: da PH 3.1 e das
PH4.2a/4.3a/4.4a, por exemplo, por meio de uma PH que não interfira no fundo da linha de água
ou por meio de pontões ou viadutos. No 10 Troço, na Alternativa A+C+A, o viaduto sobre o vale
da riba da Freixiosa, deverá ser prolongado de forma a evitar a ocupação/aterro da área inundável.

No 20 Troço, desviar a directriz da Alternativa A entre os km 15+] 25 e ] 5+325, para o limite
poente do corredor, por forma a afastar-se o máximo possível e evitar a intercepção do perímetro
de protecção das nascentes dos Olhos de Fervença.

No 

10 Troço, para a Alternativa A+C+A, devem ser equacionadas medidas específicas no Projecto
de .Execução, por forma minimizar a afectação prevista nas nascentes da Amieira ("Banhos deAmieira"). 

Como principais medidas de minimização, sem prejuízo de ~,utras, pode-se considerar a
necessidade de salvaguardar, quer durante a obra, quer no Projecto de.I!xecução,as orientações da
DGGE (ex. IGM), que são no sentido de não se usarem explosivos, técnicas ou produtos, nas
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escavações a executar, entre os km 9+310 e 9+800 que alterem as características hidráulicas e
fisicoquímicas do aquífero hidromineral.

Os trabalhos que se desenvolvam na área de prospecçãoe pesquisa das Termas da Amieira deverão
ser acompanhados por um técnico especialista na área da hidrogeologia. Entre os .km 9+100 e
9+400, da Alternativa A+C+A, onde é interceptado o previsível limite do per'lmetro de protecção
da zonaintermédia, avaliar da necessidade de se efectuar o tratamento das águas de escorrências da
via, nestes trechos, ou de se proceder ao seu encaminhamento até ao rio Pranto.

Após a simulação da qualidade da água para os reais pontos de descarga e, em função dos
resultados obtidos, apresentar o projecto das medidas de minimiZação a adoptar.

Entre as medidas a estudar para a captação de Casal dasCaminheiras-249/50 (Soure), dado esta se
situar a cerca de 400 m, do km 9+550 da Alternativa A+C+A, aceita-se o encaminhamento das
águas de escorrência da via para valas laterais de drenagem impermeáveis, independentes da
drenagem dos taludes, que podem .descarregar, se possível, no leito principal do rio Pranto (a aferir
em Projecto de Execução).

P17. Em relação ao atravessamento do Aproveitamentô Hidroagrícola do Baixo Mondego e,
especialmente no que se refere ao corredor do 10 Troço, que interceptam perímetros de rega, na
Alternativa A+C+A entre os km 7+500 a 8+900, 12+100 a 12+400, 13+300 a 13+700 e 14+100 a
14+125, ter-se-á de efectuar para"o Projecto de Execução um levantar:nento exaustiyo de todas as
infra-estruturas hidráulicas de rega e de controlo de cheias existentes de modo às mesmas não
serem afectadas pelo projecto. O RECAPE deverá localizar todas as estruturas e indicar as
soluções contempladas no PE com vista à sua preservação.

o Proj'ecto de Integração Paisagística deve prever a existência nas faixas laterais e, especialmente
junto das passagens hidráulicas, de vegetação específica com sistemas radiculares, que permitam a
retenção de a!guns'poluentes presentes nas águas de escorrências dá via.

Fazer um inventário e êaraçterização dos pontos de água e um estudo hidrogeológico onde se
identifiquem os fluxos preferenciais, loc&is preferenciais de recarga dos aquíferos e de máxima
infiltração para que o PE adopte as Medidas de Minimização necessárias para os previsíveis
impactes na qualidade das águas subterrâneas merecendo referência, entre outros pontos, as
captações municipais e as nascentes identificadas na área de influência da A17- Lanço
LouriçaVMira. O Inventário e caracterização terá de identificar os poços ou furos a afectar directa~
bem como aqueles localizados pelo menos numa faixa de 50 m para cada lado do traçado
seleccionado, em especial J:la envolvente das principais escavações (Hmax. > a 10m), dado que os
mesmos poderão ser indirectamente afectados, através da redução do respectivo caudal devido à
intercepção dos níveis freáticos, pelas principais escavações. Com base neste estudo deverão ser
apresentadas as respectivas medidas de min imização. ,
Para os pontos de água considerados determinantes, a sua caracterização terá de contemplar
resultados de uma monitorização a realizar para o RECAPE, ou seja, antes de se iniciar a obra, quer
em termos qualitativos, quer quantitativos.

SOLOS E USO DO SOLO

P20. Para o Projecto de Execução deverá serefectuado o levantamento cadastral das propriedades
agrícolas com o objectivo de minimizar a afectação das mesmas. No âmbito desta situação, e no
que se' refere ao atravessamento ou interferência de áreas incluídas no Aproveitamento
Hidroagrícola do Baixo Moqdego, deverão ser estabelecidas soluçõ,~ de consénso provisórias
(para a f~se de obra) ou, definitivas (fase de exploração) com as entidades competentes,
nomeadamente com a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo
Mondego.

4
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Ainda no âmbito do Aproveitamento Ridroagrícola do Baixo Mondego, durante o Projecto de
Execução, (I restabelecimento ou substituição de elementos existentes, deve ser feito em
articulação com o lNAG, o IDRRa e a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento
Ridroagrícola do Baixo Mondego.

o traçado deverá garantir o melhor aproveitamento de terras minimizando o desequilíbrio de terras
perspectivado nesta fase. Eventualmente, o planeamento espacial da obra deverá considerar um
zonamento em termos de gestão de terras, que pode não. coincidir com a divisão por subl~nços ou
troços considerados nesta avaliação.

P23.

.No projecto de execução e no RECAPE identificar as áreas de empréstimo e de depósito de terras e
projectar o seu uso e posterior recuperação paisagística, a integrar no Plano de Recuperação
Paisagística.

P24.

No atravessamento de áreas de solos de boa aptidão agrícola e de cursos de água importantes para
captação de água para rega e uso humano, o projecto de execução deve incluir um estudo
ponnenorizado que vise a i~plementação de barreiras arbóreas e criação de sistemas de tratamento
deescorrênclas da plataforma, prévio à descarga em linhas de água ou solos.

o Plano de Gestão Ambiental deve contemplar procedimentos de operação e de gestão de resíduos
e substâncias poluentes ou perigosas, prevenindo a possível contaminação dos solos em todas as
áreas afectas à obra, nomeadamente estaleiros, a incluir no caderno da Obra.

RUÍDO
P26. o Projecto de Execução deverá:

dar cumprimento aos limites definidos (n.o 3 do Art.o 40 do Regime Legal sobre a Poluição ~onora
(RLPS), constante do anexo do Decreto-Lei 0.0 292/2000, de 14 de Novembro) para o ruído
ambiente exterior, devendo o RECAPE proceder à demonstração desse cumprimento;

garantir a minimização dos impactes significativos que decorrem do agravamento dos níveis sonoros
f~ce à, situação de referência, tendo em conta, como regra de boa prática que "ocorrem impactes
significativos sempre que a exposição ao ruído ambiente no exterior, devido a uma nova fonte de
ruído, sofre um incremento superior a 12 dB(A), valores de LAeq; excepto se mesmo com esse
incremento os níveis de ruído ambiente no exterior não excederem 45 dB(A), no períod.o diurno",
devendo o RECAPE proceder à demonstração d~ssa minimização.

garantir o não agravamento das situações de incumprimento do RLPS já existentes e decorrentes de
outras fontes de ruído, devendo o RECAPE proceder à demonstração desse não agravamento.

contemplar como medidas de mini.mização de referência as soluções propostas no Estudo
Preliminar d~ Medidas de Minimização de Ruído, çonstante da "Nota Técnica Complementar ao
Estudo de Impacte Ambiental" de Julho de 2005.

A demonstração do cumprimento das condições acima referidas deverá suportar-se num Estudo, a
apresentar em RECAPE, que contempl.e :

a caracterização da situação de referência, devendo esta ter o detalhe que permita servir de base quer
à adequada caracterização da situação sem projecto quer à adequada -avaliação dos impactes
decorrentes do mesmo;
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a apresentação, à escala adequada, de cartografia geral do troço em avaliação e marcação dos pontos
de medição. Na cartografia devem estar claramente identificadas todas as edificações/espaços de
utilização sensíve.I e não sensível, bem como a identificação clara de outras fontes sonoras relevantes
e componentes do ruído ambiente.

a avaliação rigorosa dos impactes, na fase de construção e na fase de expft)ração, em todas as
situações sensíveis existentes eprev~stas, para o ano início de exploração, um ano intermédio e ano
horizonte de projecto, no período diurno e no período nocturno.

a avaliação de impactes decorrentes da circulação nos viadutos e pontes, devendo ser dada especial
atenção aos receptores sensíveis que se encontrem na envolvente do traçado à 1.11esma cota que as
obras de arte em causa. As medidas específicas que vier~m a ser definidas como necessárias deverão
ser atempadamente e devidamente articuladas com os projectos das obras de arte referidas.

a avaliação de impactes nos Nós e praças de portagem, devendo esta contemplar uma previsão de
níveis sonoros nos receptores sensí~eis existentes e previstos, que contabilize o tráfego dos Nós e as
diferentes velocidades de circulação, designadamente, situações de aceleração e de desacelera<;ão,
junto às praças de portagem, As m~didas específicas que vierem a ser definidas como necessárias
deverão ser atempadamente e devidamente articuladas com os projectos em causa;

no caso de adopção de barreiras acústicas deverão ser avaliados os impactes residuais d~correntes
das mesmas, 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 qualidade de vida e se necessário, equacionadas
as medidas adequadas a cada situação.

no caso da aplicação de pavimento de betume modificado de borracha (BMB), a demonstração da
adequabilidade deste tipo de pavimento, nomeadamente em termos de segurança, de drenancia e de
durabilidade face às condições climatéricas da zona em causa, sendo que a aplicação deste tipo de
pavimento não deverá agravar os impactes nos recursos hidricos em termos de escoamentos face a
um piso drenante.

deverá 

ser indicada a eficácia prevista das medidas de minimização a adoptar, devendo essa
indicação ser sustentada em dados técnicos rigorosos e verificáveis.

a ~pr~sentação de Mapa de Ruído, para cada um dos períodos de referência~ com e sem barreiras
acustlcas; .

a avaliação da conformidade do Projecto de Execução com a legisláção deverá ter em conta a
eficácia efectiva das barreiras, pelo que a mesma deverá ser aferidaface à eficácia real das soluções
concretas a adoptar;

devem ser devidamente explicitadas e localizadas as situações que se constituam críticas em termos
de eficácia de medidas de minimização quer face ao cumprimento do RLPS, quer face aos
acréscimos relativamente à situação de referência.

Deve ser apresentado um ProjectoEspecífico 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 adoptar, quer ao nível do pisotérreo 

quer ao nível do(s) piso(s) superior(es) do(s) edificio(s) e ainda indicar o ano de
implementação das mesmas. ,~

o Projecto de Integração Paisagística deve englobar o enquadramento adequado das barreiras
acústicas que venham a ser adaptadas. Especial atenção deve ser dada nas situações de grande
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proximidade das mesmas aos receptores sensíveis e na face voltada para estes. Estas situações
deverão ser claramente identificadas, bem como especificadas quais as medidas concretas a aplicar
caso a caso.

Deve ser sujeito a apreciáção um Plano de Monitorização do Ruído.

ECOLOGIA

Deve ser feita uma prospecção sistemática da área de implantação do traçado para identificar
eventuais ocorrências florísticas e faunísticas relevantes e identificar os principais corredores
ecológicos terrestres e fluviais, nomeadamente para mamíferos. Em articulação com as vedações e
passagens eçológicas, o Plano de Integração Paisagística deve garantir a adequada integração e
reposição de vegetação, nomeadamente nos corredores terrestres e fluviais que vierem a ser
identificados.

A vedações deverão articular adeqoadamente com as passagens inferiores e passagens hidráulicas,
as quais deverão permitir a manutenção dos principais corredores ecológicos.

Estas vedações deverão possuir uma altura mínima de 1,50 m e apresentar uma malha de dimensão
adequada a impedir á intrusão de mamíferos de médio porte ou mesmo de animais domésticos;
nomeadamente canídeos.

PAISAGEM

OProjecto de Integração Paisagística deverá ter em consideração os seguintes aspectos:
.Conte~plar a recuperação e revegetação de todas as áreas interÇencionadas e de todas as

superfici~s de tgludes criados.
.Utilizar exclusivamente espécies autóctones e bem adaptadas às condições da região, devendo

ser dada preferência a espécies ~om resistência ao fogo, nos limites,da via.
.As op~rações de revegetação devem contemplar os vários estratos: arbóreo, arbustivo e

herbáceo.
.Promover o enquadramento visual dos valor~s patrimoniais Dolinens I e 11 das Camiçosas;
.As rotundas com aEN 109 (Nó de Quiaios) e com a EN 234 (Nó de Mira) deverão ser,objecto

de um tratamento paisagístico específico;
.Plantações de cortinas arboreo-arbustivas, sempre que possível, na proximidade de áreas

habitacionais com o objectivo de constituir barreiras visuais que permitam minimizar a
presença da estrada nestes locais.

Deverão realizar-se projectos de integração paisagística específicos para as áreas sob os viadutos e
na sua envolvente imediata.

Para uma melhor percepção dos impactes paisagísticos das obras de arte previstas deverão ser
estudadas diferentes soluções arquitectónicas devendo ser apresentadas simulações do
enquadramento paisagístico das mesmas, nos seus locais de implantação, devendo ter ainda em
conta as soluções técnicas que se venham aadoptar face às diferentes condicionantes a que estão
sujeitas, nomeadamente, em termos de localização dos pilares (no caso das pontes) ou a locais de
descarga/tratamento de escorrências das respectivas plataformas, entre outras. \

SÓCIO~ECONOMIA

No 

10 troço deve ser efectuada a correcção do traçado junto ao km 2+!OO (Copeiro) por forma a
afastar o traçado definitiyo das habitações aí existerítes.
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Rever a configuração do Nó de Quiaios e praça de portagem por forma a minimizar a afectação
das habitações e ocupação da 4rea agrícola.

No 20 troço, para a Alternativa A, o atravessamento ou proximidade aos aglomerados de Gestinha,
Bízarros, Volta da Tocha, Pelichos e Covas de Barro, deverá ser minimizada preferencialmente
através de correcção do traçado definitivo ou de medidas de minimização adeqnadas.

Sem prejuízo da solução final de traçado e das situações acima identificadas deverão ser
identificadas e pormenQrizadas todas as situações de atravessamento ou proximidade a áreas
sociais (incluindo elementos isolados) que induzam impactes directos ou indirectos e" deverão ser
projectadas e implementadas adequadas medidas de minimização, ou em último recurso, efectuada
a expropriação.

Com o objectivo de minimizar as interferências com o tráfego local e o isolamento de
propriedades, especialmente na construção, é essencial efectuar uma caracterização pormenorizada
da área afecta à solução final de !raçado, por forma .a complementar a informação existente e a
fornecer desde logo as soluções adequadas no tempo e no espaço à livre circulação de pessoas e
bens e ao I.~vre usufruto das propriedades e actividades conexas.

o projecto de Execução deverá considerar como situações a evitar:
.O isolamento de pessoas e construções que decorram das afectações pelos Nós,restabele.cimentos, praças de portagem e ramos de ligação, .

.O isolamento, compartimentação ou inutilização de propriedades, devendo expropriar-se a
global idade sempre que a parcela remanescente fique isolada ou sem viabilidade;

Sempre que se justificar, designadamente nos locais em que o estudo de ruído demonstrar que os
valores legais serão ultrapassados, mesmo com a implementação de medidas de minimização, o
projecto de Execução deverá considerar o alargamento da faixa de expropriação em função de
afectações indirectas.

Os restabelecimentos apresentados deverão ser melhorados ou complementados, de acordo com
um estudo mais pormenorizado, devendo os mesmos .localizar-se de acordo com o alinhamento das
estradas existentes (em especial nas EN e EM).

PATRIMÓNIOP45.

Prospecção arqueológica sistemática ao longo da solução escolhida, num corredor com 200 metros
para cada lado do eixo da via. Desde que possível e sempre que se preveja a afectação de qualquer
vestígio arqueológico, devem ser previstos acertos da via dentro desse corredor, antes de serem
propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas ou
a escavação em área;

P46.

Prospecção arqueológica sistemática das áreas correspondentes ao restabelecimentos da redeviária, 
às praças de portagem e áreas de serviço;

P47. Prospecção arqueológica sistemática das áreas correspondentes à construção e/ou melhoria de
acessos à obra e aos estaleiros e ,os locais de empréstimo/depósito de inertes/dragados.

Prospecção subaquática sistemática visual e electromagnética integral (através da instalação de
eixos pré-definidos; com um espaçamento máximo de 5 metros) das áreas de implantação das
pontes sobre o Rio Pranto e o Rio Mondego. A detecção de anol11~lias visuais e de massas
metálicas enterradas deverá ser representada em cartografia, contendo dados batimétricos bem
como georeferência de cada anomalia detectada com respectiva descrição para posterior
confinuação, se necessário, através de sondagem por escavação. Esta metodologia poderá ser

8



~ ~(iT"-
Sef/t'Iq;~4)",.?to ~ ~co./)

6' I"ort .h

"QQÓ ql ..ro~
114~1 C1

~lelllo

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
.DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

substituída pelo recurso à utilização de meios de detecção geofisica, nomeadamente o Sonar de
Varrimento Lateral e Magnetómetro. De qualquer das metodologias utilizadas deverá resultar a
prospecção integral e sistemática das áreas de afectação do projecto;

Ripagem, no sublanço A14/Quiaios, dentro do corredor, a Oeste da ocorrência 16 entre o Km
0+000 e 1+500 e a ripagem para Est~ da ocorrência 27 entre os Km 1+500 e.J.+300. Caso não severifique 

a ripagem pretendida, devem ser escavadas a totalidade das áreas a serem afectadas pelo
projecto, por uma equipa de reconhecida experiência no período Neolítico;

Elaboração 

de uma carta de visibilidade dos solos;

Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimoQial das ocorrências
identificadas durante as prospecções sistemáticas deverão serefect.uadas sondagens de diagnóstico;

Realizar o levantamento pormenorizado das ocorrências patrimoniais a serem directamente
afectadas pelo projecto, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva;

"Nos 

sítios Monte Gordo (16 -km 0+700), Praso (27 -' km 2+000), Outeiro Alto (57 -km 4+000) e
Areeira (59 -km 5+000), deverão ser efectuadas sondagens arqueológicas de diagnóstico. Estas
sondagens deverão ser efectuadas por uma equipa de arqueólogos, que integre pelo menos um
especialista em pré-história. Os resultados das sondagens arqueológicas poderão detenninar
acertos do traçado de forma a minimizar a afectação de sítios;

As medidas de carácter intrusivo (sondagem e escavação) devem ser realizadas antes de definido o
PE para que os resultados daí decorrentes possam ser avaliados e equacionada a eventual
preservação dos sítios;

Na fase de RECAPE devem ser relocalizados e descritas as ocorrências detectadas a posteriori do
ElA, que se anexa ao parecer da Comissão de Avaliação (CA), de forma a não serem afectadas
pela instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito deiner.tes;

Deverá ser elaborada uma carta de condicionantes patrimoniais de forma' a interditar, em locais a
menos de 100 m das ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de
empréstimo/depósito de inertes;

Deverá ser assegurada a salvaguarda e protecção das bacias vis~ais que integram a envolvente dos
imóveis classificados na área a intervir, de acordo com as linhas orientadoras da protecção e gestão
do património natural e cultural, constantes da Convenção Europeia da Paisagem, de 19 de Julho
de 2000;

P58.

Deverá se;r apresentado o respectivo projecto de arranjo paisagístico para apreciação devendo, após
a sua aprovação, ser incluído noRECAPE;

.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES

Elaborar Carta de Condicionamentos que identifique e delimite todas as condicionantes legais,
patrimoniais, técnicas e de ocupação territorial (REN, RAN, .Domínio Hídrico, Domínio Público
Marítimo, Regime Florestal, Aproveitamento Hidroagrícola ou outra condicionante ou restrição de
utilidade pública) que condicionem, interfiram ou impeçam o projecto ou os vários elementos de
obra, incluindo as acessibilidades, áreas de estaleiro e de apoio de obra, zonas de empréstimo ou
depósito de terras. i..

A referida Carta deverá ter em atenção que deverão ser:

9
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interditas: áreas de solos pertencentes ao Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo
Mondego, zonas próximas de cursos de água, áreas inundadas, de máxima infiltração,
prevísiveis perímetros de protecção de captações, de habitações e ocorrências de
patrimoniais, nem zonas próximas das respectivas zonas de Protecção.
evitadas -áreas de RAN e de REN.
escolhidas preferencialmente -zonas existentes, já usadas para esse fim, ou outras
que tenham sido abandonadas e/ou que já se encontrem impermeabilizadas.

Com base na carta referida apresentar em RECAPE, potenciais zonas de localização de estaleiros e
áreas de empréstimo e de depósito e outras infra-estruturas de apoio à obra.

Avaliação da necessidade de novos resta\>elecimentos ou ace~sibilidades locais, se durante a
elaboração do Projecto de Execução e até ao início da construção, tal se vier a justificar.

Para o Nó do Paião dev~ ser estudada nova IQcalização, a Sul da projectada, que salvaguarde a
funcionalidade rodoviária minimizando os impactes sobre as ocupações territoriais existentes.

..

Para o traçado final, em projecto de execução, deve dar-se cumprimento ao regime legal de cada
uma das. vária~ condicionantes e restrições de utilidade pública identificadas, nomeadamente,
RAN, domínio hídrico, domínio público marítimo, linhas eléctricas, regime florestal, património
classificado ou outra.

Para o traçado final, deve dar-se cumprimento do Decreto-Lei n.o 93/90, de 19 de Março, que
aprova o regime da Reserva Ecológica Nacional, na sua redacção actual. Deve ainda solicitar-se a
exclusão da servidão florestal pública, junto da Circunscrição Florestal do Centro.

o traçado final deve compatibilizar-se com a disciplina respeitante ao ordenam~nto do território
constante dos instrumentos de gestão territorial em vigor.

:.
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Medidas a integrar no caderno de Encargos da Obra

ESTALEIRO E OUTRAS UNIDADES DE APOIO À OBRA
~

Ci. A localização dos estaleiros, áreas de. depósito e outras infra-estruturas de apoio deverá ser compatível
com a Carta de Condicionantes.

C2. Na área de estaleiro ou outras áreas de apoio:

Deverá prever-se a instalação de um sistema de tratamento dos etluentes provenientes do estaleiro
ou promover-se a sua ligação à rede de esgotos mais próxima, devendo neste caso obter-se as
autorizações necessárias para a descarga de águas residuais nos colectores municipais de águas
residuais. O referido sistema déverá ser dimensionada tendo em atenção o número de pessoas
presentes na obra e às condições hidrogeológicas e de vul,nerabilidade dos terrenos.
Deverá proceder à decap&gem da 'terra vegetal subjacente.
Evitar a destruição do coberto arbóreo de valor significativo promovendo, se necessário, a suaremoção, acondicionamento e posterior replantação. '

Os equipamentos ruidosos e particularmente poluentes deverão ser localizados de modo a reduzir
ao mínimo o impacte em áreas sensíveis.
A área consignada aos estaleiros, deverá ser, sempre que possível, delimitada por vedações com
dimensão (altura e perimetro) suficiente para minimizar a c;Iispersão de poluentes na atmosfera;
Implantação de um sister:na de lavagem permanente, à saída da área afecta aos estaleiros e antes
da entrada na via pública, dos rodados dos veículos e da maquinaria de apoio à obra, de modo a
não degradar as vias de acesso à obra e a segurança rodoviária;
Em todas as operações com risco dç derrame de poluentes nos estaleiros ou na própria obra (por
exemplo mudança de óleos usados das máquinas e equipamentos), deverão ser adoptados os
cuidados e precauções necessárias. A armazenagem e recolha dos óleos e outros produtos, deve
ser realizada de acordo com a legislação nacional em vigor.
Após levantamento do estaleiro, e mediante projecto específico de integração paisagística,
promover a sua recuperação, nomeadamente com descompactação e arejamento dos solos,
modelação do terreno, recobrimento com terra arável, sementeira e plantação com espéciéS
autóctones;

C3.

Realização e consequcnte implementação de um Plano de Gestão Ambiental para a obra e infra-
estruturas de apoio à mesma (estaleiros, entre outras), que contemple, entre outros aspectos, um plano
de gestão de resíduos.

Para além das que forem identificadas no RECAPE, a abertura de novas áreas de empréstimo e a
implantação de zonas de vazadouro/depósito, tel'l1 de respeitar a Carta de Condicionamentos aprovada
com o RECAPI~. Nesse desenho deverão apresentar-se os locais a interditar a certas acções e os
caminhos de uso preferencial. Todos os locais devem ser cuidadosamente escolhidos e sujeitos à
aprovação da fiscalização, devendo o seu processo de licenciamento ser efectuado junto das entidades
competentes. Para tal deverá também ser elaborado um projecto de integração paisagística destes
locais, que contemple a modelação do terreno e o revestimento vegetal a estabelecer, de forma a
assegurar a sua correcta inserção na paisagem envo.lvente.

Para os ,locais de vazadouro deverá ser dada preferência a pedreiras desactivadase áreas degradadas,

A localização das pedreiras, assim como de eventuais manchas de empréstimo relativas a materiai.5 a
utilizar na pavimentação ou aterro, deve, como regra, ser determinad! não só em função das
necessidades do lanço, mas também das necessidades ao nível local e regional. Deverá ser dada

11
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preferência às pedreir~is presentemente em exploração, em situação regufarizada, ou seja, com um
Plano de Pedreira aprovado.

CAMINHOS E ACESSOS ÀS FRENTES DE OBRA EEST ALEIROS

o plano geral de acessos a utilizar na obra, deve privilegiar o uso de caminhos existentes. A definição
dos caminhos a usar e/ou criar deve ter em atenção a sensibilidade da região, devendo-se incluir
restrições nas áreas afectadas, tais como a preservação e a manutenção dos canais e valas de rega,
entre outras.

C8. A circulação de maquinaria deverá ser condicionada nas margens e leitos de cheia, de modo a evitar a
compactação dos solos e afectação da taxa de infiltração e de recarga de aquíferos.

Restringir os trajectos a utilizar pelos veículos afectos à obra, evitand.o o máximo possível o"
atravessamento de zonas urbanas;

o transporte de materiais pulverulento deverá ser efectuado em veículos de caixa fechada ou com
cobertura, de forma a evitar ou reduzir as emissões de material particulado ao longo do seu trajecto;
Deverá ser delineado e implementado um programa eficaz de aspersão de água, tendo em vista o
humedecimento das estradas de terra batida ao longo das faixas de construção e nos locais de obra,
.principalmente se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época seca, com o objectivo de reduzir
significativamente a emissão de poeiras..

C12. Os veículos e maquinaria deverão ser regularmente sujeitos a umalimpeza de rodados, principalmente
à saída dos estaleiros, de forma a evitar a degradação dos acessos à obra e o acréscimo de emissão de
poeiras;

Deverá efectuar-se uma selecção criteriosa dos percursos de transporte de material, evitando, sempre
que possível, a passagem por zonas habitacionais ou com ocupação agrícola significati\!a,

MEDIDAS GERAIS

Deverá ser definido um corredor de trabalho, o mais estreito possível, a fim de minimizar os danos nos
terrenos circundantes ao traçàdo. De igual modo, a desmatação e limpeza deverão ser restritos apenas
a esse corredor necessário para a i.mplantação da estrada, evitando a degradação e alteração de solos
em áreas desnecessárias e, se necessário, promovendo ao descompactamento e arejamento dos
mesmos após esses trabalhos;

Nas zonas dos viadutos previstos para este projecto sobre terrenos agrícolas (nomeadamente no caso
do Rio Pranto, Rio Mondego e Rib8 da Freixiosa) a circulação de maquinaria e abertura de acessos à
.obra, deverá ser o mais confinada possível, d~ modo a que os fenómenos de compactação do solo
sejam mínimos e os prejuízos culturais da agricultura marginal à área de obra, sejam igualmente
minimizados;

No final destas intervellções promover a reposição e limpeza de todos os cursos de água
intervencionados ou interferidos.

Implementação de um Plano de Gestão Ambientai da Obra que garanta a adopção de procedimentos e
gestão adequada de resíduos e/ou substâncias poluentes ou perigosas, nome~damente:

12
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Em todas as operações com risco de derrame de poluentes nos estaleiros ou na própria obra
(por exemplo mudança de óleos usados das máquinas e equipamentos), deverão ser adoptados
os cuidados e precauções necessárias;
um programa de gestão de resíduos que tenha ,como objectivo controlar a sua produção,
armazenamento e o devido encaminhamento;
No local do estaleiro deverá ainda ser prevista a instalação de sistema de-'tratamento de águas
residuais dimensionado em relação ao número de pessoas presentes na obra e às condições
hidrogeológicas ~ de vulnerabilidade dos terrenos.

C18. lmplementação de um Plano de Gestão Ambiental da Obra que garanta a adopção de procedimentos e
boas práticas com o objectivo da minimização das perturbações causadas pela emissão de poeiras, e
material particulado, nomeadamente nos acessos não paviOJentados, nas áreas de circulação de
veículos e maquinaria de apoio à obra, nas zonas de carga,. descarga e deposição de materiais de
construção e de Inateriais residuais da obra, nas zon~s de escavação e de extracção de terras.

C19. Na eventualidade de se instalarem, ainda que temporariamente, centrais de betão e/ou betuminoso na
zona de obras ou nas suas proximidades, a sua localização não deverá ser na proximidade aos
receptores sensíveis à poluição atmosférica.

C20. 

Nas situações em que esteja previsto a utilização de explosivos na proximidade de áreas sociais deverá
ser efectuado com o aviso prévio das populações sobre o horário desta actividade.

No final da obra, as vias utilizadas para acesso à mesma, caso tenha ocorrido degradação do
pavimento, deverão ser repostas em condições idênticas às iniciais.

C21.

C22. 

As plantações e sementeiras deverão ser efectuadas na época apropriada, definida no Projecto de
Integração Paisagística, de forma a contribuir para o sucesso dos trabalhos de revestimento vegetal.
No entanto, sempre que os taludes fiquem concluídos fora da época próp,ria para as sementeiras
deverão ser tomadas medidas adequadas, com vista a evitar a erosão superficial dos taludes, como por
exemplo a reali7~ção de uma sementeira cautelar. Esta situação não impede que na época adequada
sejam realizadas novas sementeiras.

C23. Após o término da fase de construção, deverá ser assegurada a remoção de todo o tipo de materiais
residuais produz.idos na área afecta à obra, evitando que esta sirva de atracção para a deposição
inadequada de outros resíduos por terceiros.

GEOMORFOLOGIA

C24. Adoptar inclinações suaves para os taludes de escavação e de aterro mais significativos, cumprindo as
restrições indicadas no Estudo Geológico e Geotécnico do Projecto de Execução.

C25. 

Nos locais onde seja necessário recorrer ~ explosivos para o desmonte, independentemente da
alternativa seleccionada, os planos de fogo deverão ter em conta os níveis de vibração definidos no
Decreto-lei n° 376/84, de 30 de Novembro e Drecreto-Lei n° 18/85, de 15 de Janeiro e Portaria n°
506/85, de 25 de Julho.

C26. No atravessamento da serra das Alhadas, na zona dos Calcários cársicos do jurássico médio,
interceptada no 1.0 Troço Louriçal/Área de Serviço, entre o km 2+450 a 3+240 da Alternativa A+C+A,'
os respectivos trabalhos devem ser acompanhados por técnicos com experiência, no sentido da
detecção atempada de eventuais valores geológicos (algares), possibilitando desta fonna, um melhor
conhecimentQ da área e eventualmente a adopção de medidas de preservaçãp destes loca.is...
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RECURSOS HÍDRICOS

C27. Proceder, antes do início das obras, à sinalização adequada de todas as infra-estruturas hidráulicas
as~ociadas, ao Aptoveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego com a finalidade das mesmas não
serem afect~das inadvertidamente. .C28. 
Nos locais de intercepção do Aproveitamento Hidroagrícola do J3aixo Mondego, nomeadamente entre
os km 7+5()0 a 8+900~ 12+100 a 12+400, 13+300 a 13+700 e 14+100 a 14+125 da Alternativa
A+C+A, adoptar cuidados adicionais em termos de circufação de maquinaria e movimentação de
terras, por forma a evitar riscos de deposição de sedimentos nas infra-estruturas de rega (canais e
regadeiras), durante a fase de constl:ução. Na fase de obras proceder, se as entidades responsáveis
assim o entenderem, à cobertura provisória de algumas infra-estrutura1i nos locais onde tal for
possível, deforma a evitar a queda de terras ou materiais de obra. Após a conclusão das obras retirar
as coberturas provisórias e proceder à sua .limpeza.

C29. 

As infra-estruturas de rega integradas "no Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego que forem
afe'ctadas pelas obras deverão ser repostas de imediato.

C30. Os pontos de água localizados na envolvente do traçado da AIJ- Louriçal/Mira que poderão ser,
afectados indirectamente (rebaixamento dos níveis) durante as ob~as, deverão ser substituídos por
outros na zona envolvente, ou em alternativa, proceder-se à indemnização do proprietário.

No caso das captações que sejam directa e irreversivelmente afectadas pelo traçado (afectação apenas
de poços para rega), deverá ter-se em consideração como medida de minimização a construção de uma
nova captação na envolvente. Em alternativa, se não existir o interesse do proprietário pela
substituição da captação deverá providenciar-se a indemnização através da expropriação.

C32. No caso dos poços afectados, os mesmos deverão ser entulhados e, no caso de furos (se existirem), os
mesmos deverão ser cimentados.

Todos os trabalhos que se desenvolvam nos perímetros de protecção propostos para as captações dos
Olhos de Fervença, atravessado pela Alternativa A, bem como na área de prospecção e pesquisa das
nascentes das "Caldas da Amieira", devem ser acompanhados por um técnico especialista na área da
hidrogeologia. .

C34. Monitorização da qualidade dá água e dos níveis piezométricos, durante a fase de construção, de
acordo com o aprovado no RECAPE. Verificar inicialmente as condições de vazão a jusante da obra e
acompanhamento da sua eventual obstrução.

RUÍDO

C35. 

Monitorizar o Ruído, segundo o Plano de Monitorização que vier a ser aprovado com o RECAPE para
esta fase.

SÓCIO-ECONOMIA
C36. Os acessos a quintas, casais agrícolas e povoações devém ser mantidos, procedendo-se se necessário à

criação de acessos alternativos, que permitam o desvio de tráfego das áreas em construção, com
especial incidência nos seguintes trechos, que correspondem àqueles onde os aglomerados localizados
na envolvente das diferentes alternativas, apresentam relações mais fortes, do ponto de. vista sócio-económico, com o espaço agrícola enyolvente: '

1 ~ Troço -(~ntre 6s km 6+000 a 7+500; ,,;I;

20 Troço -entre oskm 0+500 a 1 +200, 3+500 a 5+500, 9+000 a 10+500, 12+000 a 12+500, 19+500
a 20+500 e 22.1-000 a 23+000.
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C37. De forma geral, deve ser salvaguardada a livre circulação de pessoas e bens durante a fase de obra nas
zonas afectadas.

ECOLOGIA

Salvaguardar a recuperação adequada de todas as áreas intervencionadas, com recurso exclusivo a
espécies autóctones, e garantir a adequada função ecológica das mesmas, devendo implementar-se. o
previsto no Projecto de lntegração Paisagística, neste âmbito. Especial atenção deverá ser dada aos
cursos de água e em particular os vales agrícolas do Mondego e Pranto.

PATRIMÓNIO

Prospecção sist~mática após desmatação, afim de preencher lacunas de conhecimento;

Dada a proximidade do traçado e do REST: 3C/PS3C, ao Dólmen I das Camiçosas e de fonna a
impedir a circulação de máquinas e veículos pesados dentro da zona de protecção ao imóvel
classificado, deverão ser efectuados os seguintes trabalhos:

.Limpeza integral da área do monumento e da Zona de Protecção (ZP);

.Demarcação de SOm a partir do limite da mamoa (ZP), através da colocação de barreiras
protectoras com sinalização;

Todas as operações que impliquem -movimentações de terras (desmatações, escavações,
terraplenagens, depósitos e empréstimos) deverão ter acompanhamento arqueológico integral, não
apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros,
abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamehto deverá ser continuado e efectivo pelo que se
houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento
de todas as frentes;

Escavação de todos os vestígios arqueológicos na área que seja afectada pelq project.o e que possam
eventualmente, ser detectados durante o acompanhamento ~queológicà da obra;

Se na fase de construção, nomeadamente no caso de serem efectuadas dragagens, nos locais de
implantação das fundações dos pilares de apoio e demais infra-estruturas das obras de arte forem
encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas ficando o Dono da Obra obrigado a
comunicar, de imediato ao IP/CNANS, as ocorrências. Os trabalhos arqueológicos deverão seguir uma
metodolQgia compatível com a natureza do achado, tendo em conta a hierarquização da sua
importância científica e patrimonial, procedendo-se pois à sua avaliação, registo gráfico (cartografia,
desenho e fotografia) e eventual remoção;

Caso se efectuem trabalhos de dragagem têm de ser acompanhados por um arqueólogo.com
experiência na área de arqueologia subaquática, de modo a assegurar a não destruição de possíveis
vestígios arqueológicos submersos. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que se
houver mais que uma fre~te de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento
de todas as frentes. Os trabalhos arqueológicos deverão seguir uma metodologia compatível com a
natureza do achado, tendo em conta a hierarquização da sua importância científica e patrimonial,
procedendo-se pois à sua avaliação, registo gráfico (cartografia, desenho e fotografia) e eventual
remoção; .

~
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ORDENAMENTO E CONDICIONANTES

C45. A desmatação, destruição de coberto vegetal e o corte e arranque de árvores deve restringir-se à faixa
de ocupação da plataforma e taludes. Deve ainda ser cumprido o estipulado noDL n.o .173/88 e DL n.o
174, ambos de 17 de Maio relativamente ao corte e arranque de, eem particular do, pinheiro-bravo., -

~

GEOMORGOLOGIA

C46. Durante a fase de exploração da via é importante efectuar uma observação anual, seguida de uma
manutenção às estruturas de controlo da erosão que apresentem problemas de estabilidade. Neste
sentido deve manter-se em boas condições o revestimento vegetal que vier a ser executado nas
espaldas dos taludes de escavação ou d,e aterro, nas obras de arte e nas passagens hidráulicas.

RECURSOS HÍDRICOS

EI. Durante a fase de exploração da via efectuar uma observação anual de todos os órgãos de drenagem
transversal e longitudinal. seguida de uma manutenção às estruturas que apresentem problemas de
escoamento. Avaliar se ocorrem inundações pontuais ou alagamento dos terrenos resultado da AI?

E2. Manter em boas condições o revestimento vegetal que vier a' ser executado como forma de protecção
contra a erosão, cqmo por exemplo, nas espaldas dos taludes de escavação ou de aterro, bem como nas
bocas de descarga das PH's, nas quais se deverão usar espécies adaptadas a condições húmidas, por
um lado, e por outro, que possam funcionar COffib filtros naturais às eventuais concentrações de
poluentes das escorrências da plataform~ da via. .

E3. Monitorizar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas segundo o Plano de Monitorização que
vier a ser aprovado com o RECAPE. .

QUALIDADE DO AR

E4. Monitorizar a QuaIidade do Ar, segundo o PIano de Monitorização que vier a ser aprovado com ()
RECAPE.

RUÍDO

ES. Monitorizar o Ruído segundo o Plano de Monitorização que vier a ser aprovado com o RECAPE.

ECOLOGIA

E6. P~ra reduzir o risco de incêndio, dever-'se-á proceder à manutenção da vegetação presente nos taludes,
através do corte manual ou mecânico da vegetação. Metodologias que recorram a herbicidas ou fogos
controlados devem ser terminantemente proibidas.

E7. Fazer a vigilância e a manutenção adequada de um conjunto de elementos que têm por fim evitar a
aproximação ou atravessamento da via por mamíferos (ex: vedaçãese passagens hidráulicas passagens
para a fauna), como prevenção à ocorrência de acidentes por atropelamento"

,~
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PAISAGEM

E8. Manutenção do revestimento vegetal garantindo a conservação do coberto vegetal mediante a
realiZàção de regas, fertilizações, retanchas, sementeiras nas zonas que se apresentarem mal revestidas,
cortes de vegetação, substituição das árvores ou arbustos plantados, que se apresentem em más
condições fitosanitárias, e ainda recuperação dos taludes que apresen~em sinais evidentes de erosão.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO

E9. Deverá ser apresentado no RECAPE um Plano de Monitorização. Este Plano deverá dar
cumprimento ao disposto na Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril e contemp1ar a monitorização da
Qualidade e Quantidade da Água (fase de construção e fase de exploração), Ruído (fase de
construção e fase de exploração) e Qualidade do Ar (fase de Exploração).

;
.I
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