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1 - INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui o Sumário Executivo desenvolvido no âmbito do Relatório 
de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), relativo ao Trecho 3 – 
Palhais / Laranjeiras, do IC32 – Palhais / Coina, inserido na Subconcessão do Baixo Tejo, 
cuja concepção, construção, financiamento, conservação e exploração é da responsabilidade 
do agrupamento AEBT – Auto-Estradas do Baixo Tejo. 
 
O proponente deste projecto é a VBT - Vias do Baixo Tejo, S.A., enquanto concessionária à 
qual foi atribuída a responsabilidade pela exploração em regime de portagem com cobrança 
aos utilizadores, dos lanços de auto-estrada e conjuntos viários associados designados por 
Baixo Tejo, do qual este trecho faz parte.  
 
A entidade licenciadora do presente projecto é o Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações (MOPTC), na sua qualidade de concedente e entidade licenciadora, 
representado pela EP – Estradas de Portugal, S.A. 
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A elaboração do RECAPE decorreu durante os meses de Outubro e Dezembro de 2009 e foi 
adjudicada à COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente pelo agrupamento 
Construções do Baixo Tejo (CONBATE, ACE), responsável pela concepção e construção 
deste empreendimento. 
 
Para o “IC32 – Circular Regional Interna da Península de Setúbal (CRIPS)”, a AEBT optou, 
na fase de Projecto de Execução, pela subdivisão do IC32 em trechos, de acordo com o 
seguinte: 
 

 IC32 – Casas Velhas / Palhais, incluindo as ligações à Trafaria e ao Funchalinho: 
→ Trecho 1 – Casas Velhas/Lazarim 
→ Trecho 2 – Lazarim/Palhais 
→ Ligação à Trafaria 
→ Ligação ao Funchalinho  

 IC32 – Palhais / Coina,  
→ Trecho 3 – Palhais/Laranjeiras 
→ Trecho 4 – Laranjeiras/Coina 

 
Esta situação teve em atenção as diferentes características técnicas do IC32, bem como as 
estratégias definidas para o desenvolvimento dos respectivos Projectos de Execução, tendo 
em consideração a extensão e consequente volume de obra associado. 
 
O IC32 entre Palhais e Coina tem como objectivo dar continuidade ao lanço anterior do 
IC32 (Casas Velhas / Palhais), sendo que na sua totalidade o IC32 visa garantir a ligação entre 
o IC 20 – Via Rápida da Costa da Caparica e o Anel regional de Coina, a partir do Nó de 
Casas Velhas (já construído) e fechando o Anel Regional de Coina, no Nó de Penalva, na 
zona de interligação entre o IC32, o IC21 e a A2, conforme definido no Plano Rodoviário 
Nacional, publicado no Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho e as alterações introduzidas 
pela Lei nº 98/99 e Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de Agosto de 2003. 
 
O Lanço do IC32 entre Palhais e Coina foi dividido em dois Trechos: Trecho 3 – Palhais / 
Laranjeiras e Trecho 4 – Laranjeiras / Coina. O Trecho 3, com uma extensão de cerca de 
9 010 m, objecto do Projecto de Execução em avaliação situa-se no distrito de Setúbal e 
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embora o início do traçado se insira no concelho de Almada (freguesia de Charneca da 
Caparica), este desenvolve-se maioritariamente no concelho do Seixal, atravessando áreas das 
freguesias de Correios, Amora e Arrentela. 
 
Na Figura 1 apresenta-se o Esboço Corográfico do Trecho 3 do IC32 – Palhais / Laranjeiras e 
na Figura 2 a Divisão Administrativa da área em que o mesmo se desenvolve. 
 
O principal objectivo do RECAPE de que faz parte integrante o presente Sumário Executivo, 
foi o de verificar a conformidade ambiental do Projecto de Execução do Trecho 3 do IC32 
(Palhais / Laranjeiras), integrado nos estudos realizados para a Subconcessão do Baixo Tejo, 
com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em Setembro de 2005, na sequência 
do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projecto “Circular Regional 
Interior da Península de Setúbal (CRIPS)”, realizado em fase de Estudo Prévio. 
 
A elaboração do RECAPE teve em consideração a legislação actualmente em vigor, 
relativamente ao regime de Avaliação de Impacte Ambiental (Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 
de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro) e 
a sua estrutura é a contemplada na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, nomeadamente no seu 
Anexo IV (Normas técnicas para a estrutura do relatório de conformidade ambiental do 
projecto de execução). 
 
De acordo com o exposto no Anexo IV da referida portaria, o Sumário Executivo (Volume I), 
destina-se à divulgação junto do público, resumindo as principais informações que constam 
dos restantes Volumes do RECAPE, nomeadamente: 
 

 Volume II – Relatório Base; 
 Volume III – Anexos; 
 Volume IV – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra; 
 Volume V – Plano Geral de Monitorização; 
 Volume VI – Peças Desenhadas. 

 
Atendendo às condições estabelecidas na DIA, e por forma a assegurar a integração da via na 
paisagem atravessada, foi também realizado o Projecto de Integração Paisagística, o qual 
constitui um volume do Projecto de Execução (PE 8 – Integração Paisagística). 



3
+

0
0
0

0+000

1+
000

2
+
0
0
0

4+
000

km
=
 5

+
000.0

00

O
R

IG
EM

 D
O

 T
R

EC
H

O
 4

 - 
IC

32-L
A

R
A

N
JE

IR
A

S-C
O

IN
A

FIM
 D

O
 T

R
EC

H
O

 3
 - 

IC
32-P

A
LH

A
IS

-L
A

R
A

N
JE

IR
A

S

FIM
 D

O
 E

IX
O

 2

k
m

=
 4

+
0
1
0
.0

2
3

F
IM

 D
O

 E
IX

O
 1

O
R

IG
E
M

 D
O

 E
IX

O
 2

k
m

=
 0

+
0
0
0
.0

0
0

1+000

2+000

3+000

4+
000

5
+
0
0
0

O
R

IG
E

M
 D

O
 E

IX
O

 1

k
m

=
0
+

0
0
0
.0

0
0

- 
P

A
L

H
A

IS
 -

 L
A

R
A

N
J
E

IR
A

S

F
IM

 D
O

 T
R

E
C

H
O

 2

L
A

Z
A

R
IM

 -
 P

A
L

H
A

IS

k
m

=
3
+

8
0
0
.0

1
4

O
R

I
G

E
M

 D
O

 T
R

E
C

H
O

 3
 -

 I
C

3
2
-

0+
000

3+000

1
6
/
1
2
/
2
0
0
9

1
5
:
3
3
:
3
3

/
 
M

a
r
g
a
r
i
d
a
 
S

a
l
g
a
d
o
 

E
:\

P
E

\M
S

\A
M

B
\D

e
s
f
in

a
l\

T
R

E
C

H
O

 3
 -

 P
A

L
H

A
I
S

 -
 L

A
R

A
N

J
E

I
R

A
S

\R
E

C
A

P
E

_
R

E
V

 -
 A

\V
O

L
U

M
E

 I
\F

ig
u

r
a
 1

.d
g

n

F
:
\
V

8
\
P

l
o

t
d

r
v

\
P

d
f
d

r
v

\
p

d
f
 p

r
i
n

t
-
n

o
r
m

a
l
.p

l
t

              

     

              

              

Nœmero

Folha:

Aprovado:

Elaborado:

Substituído:

Substitui:

Verificado:

     

Data: N-. de Ordem:
o

                
0

1:25000
250 250500

mEP
Estradas de Portugal, S.A.

DataRev. Verif. Aprov.Elab.Descriçªo

Escala

CONSULTORES DE

ENGENHARIA E AMBIENTES.E.O.P.

MOPTC 01PROJECTO DE EXECU˙ˆO

SUBCONCESSˆO DO BAIXO TEJO

IC32 - PALHAIS - COINA

TRECHO 3 - PALHAIS - LARANJEIRAS DEZ. 09 1/1

IGB

AHA
ESBO˙O COROGR`FICO

L
IS

B
O

A

  P=-117000

  P=-119000

  P=-120000

  P=-118000

  P=-116000

  P=-115000

  
M

=
-
9

2
0

0
0

  
M

=
-9

1
0
0
0

  
M

=
-
9

0
0

0
0

  
M

=
-
8
8
0
0
0

  
M

=
-
8
7
0
0
0

  
M

=
-
8
5
0
0
0

COINA

  
M

=
-
8
4
0
0
0

ER377 - 2

1/1

  
M

=
-
8

9
0

0
0

P.A. 1

P.I. 2

P.S. 3

P.A. 4

P.I. 4A

P.S. 4B

P.S. 5

Nó das Laranjeiras

Nó de Belverde

Nó da Queimada

Viaduto de Belverde 

Viaduto das Freiras 

Viaduto das Laranjeiras 

Av. do Mar e Ligaçªo à Fonte da Telha

P.S. 2A

  
M

=
-
9

3
0

0
0

IC32-EIXO 2

IC32-EIXO 1

CARTAS IGeoE

453

442

RECAPE FIGURA 1

0/0

LDC/MPP



3
+

0
0
0

0+000

1+
000

2
+
0
0
0

4+
000

km
=
 5

+
000.0

00

O
R

IG
EM

 D
O

 T
R

EC
H

O
 4

 - 
IC

32-L
A

R
A

N
JE

IR
A

S-C
O

IN
A

FIM
 D

O
 T

R
EC

H
O

 3
 - 

IC
32-P

A
LH

A
IS

-L
A

R
A

N
JE

IR
A

S

FIM
 D

O
 E

IX
O

 2

k
m

=
 4

+
0
1
0
.0

2
3

F
IM

 D
O

 E
IX

O
 1

O
R

IG
E
M

 D
O

 E
IX

O
 2

k
m

=
 0

+
0
0
0
.0

0
0

1+000

2+000

3+000

4+
000

5
+
0
0
0

O
R

IG
E

M
 D

O
 E

IX
O

 1

k
m

=
0
+

0
0
0
.0

0
0

- 
P

A
L

H
A

IS
 -

 L
A

R
A

N
J
E

IR
A

S

F
IM

 D
O

 T
R

E
C

H
O

 2

L
A

Z
A

R
IM

 -
 P

A
L

H
A

IS

k
m

=
3
+

8
0
0
.0

1
4

O
R

I
G

E
M

 D
O

 T
R

E
C

H
O

 3
 -

 I
C

3
2
-

0+
000

3+000

1510029

1510037

1510061

CORROIOS

ARRENTELA

CHARNECA DE CAPARICA

AMORA

ALMADA SEIXAL

1
6
/
1
2
/
2
0
0
9

1
5
:3

1
:5

1
/
 
M

a
r
g
a
r
i
d
a
 
S

a
l
g
a
d
o
 

E
:\

P
E

\M
S

\A
M

B
\D

e
s
f
in

a
l\

T
R

E
C

H
O

 3
 -

 P
A

L
H

A
I
S

 -
 L

A
R

A
N

J
E

I
R

A
S

\R
E

C
A

P
E

_
R

E
V

 -
 A

\V
O

L
U

M
E

 I
\F

ig
u

r
a
 2

.d
g

n

F
:
\
V

8
\
P

l
o

t
d

r
v

\
P

d
f
d

r
v

\
p

d
f
 p

r
i
n

t
-
n

o
r
m

a
l
.p

l
t

              

     

              

              

Nœmero

Folha:

Aprovado:

Elaborado:

Substituído:

Substitui:

Verificado:

     

Data: N-. de Ordem:
o

                
0

1:25000
250 250500

mEP
Estradas de Portugal, S.A.

DataRev. Verif. Aprov.Elab.Descriçªo

Escala

CONSULTORES DE

ENGENHARIA E AMBIENTES.E.O.P.

MOPTC 01PROJECTO DE EXECU˙ˆO

SUBCONCESSˆO DO BAIXO TEJO

IC32 - PALHAIS - COINA

TRECHO 3 - PALHAIS - LARANJEIRAS DEZ. 09

IGB

AHA 1/1

L
IS

B
O

A

  P=-117000

  P=-119000

  P=-120000

  P=-118000

  P=-116000

  P=-115000

  
M

=
-
9

2
0

0
0

  
M

=
-9

1
0
0
0

  
M

=
-
9

0
0

0
0

  
M

=
-
8
8
0
0
0

  
M

=
-
8
7
0
0
0

  
M

=
-
8
5
0
0
0

COINA

  
M

=
-
8
4
0
0
0

ER377 - 2

  
M

=
-
8

9
0

0
0

P.A. 1

P.I. 2

P.S. 3

P.A. 4

P.I. 4A

P.S. 4B

P.S. 5

Nó das Laranjeiras

Nó de Belverde

Nó da Queimada

Viaduto de Belverde 

Viaduto das Freiras 

Viaduto das Laranjeiras 

Av. do Mar e Ligaçªo à Fonte da Telha

P.S. 2A

  
M

=
-
9

3
0

0
0

IC32-EIXO 2

IC32-EIXO 1

CARTAS IGeoE

453

442

RECAPE

DIVISˆO ADMINISTRATIVA

LEGENDA

- Limite de Freguesia

- Limite de Concelho

FIGURA 2

0/0

LDC/MPP



  

5076/AEBT. IC32 – PALHAIS / COINA. TRECHO 3 – PALHAIS / LARANJEIRAS. PROJECTO DE EXECUÇÃO. RELATÓRIO DE 
CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO. VOLUME I – SUMÁRIO EXECUTIVO. 
DEZEMBRO 2009 6 

2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO 
 
Dando cumprimento à legislação sobre procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), o ex-Instituto de Estradas de Portugal, na qualidade de proponente, apresentou, em 
Novembro de 2004, ao ex-Instituto do Ambiente (IA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 
em fase de Estudo Prévio, relativo ao projecto “IC32 – Circular Regional Interna da 
Península de Setúbal (CRIPS)”. 
 
Para o traçado do lanço actualmente correspondente ao Trecho 3 – Palhais / Laranjeiras, 
foram previamente estudadas duas soluções alternativas, as quais foram ambientalmente 
avaliadas no âmbito do referido Estudo de Impacte Ambiental que acompanhou o Estudo 
Prévio Rodoviário. 
 
De acordo com as soluções de traçado então apresentadas e como resultado do procedimento  
de AIA, foi emitida a 6 de Setembro de 2005 a respectiva Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA), considerando que a Solução 1 combinada com a Solução 2C, seria a solução de 
traçado a desenvolver para o troço correspondente ao Trecho 3 do IC32, nas fases 
subsequentes do projecto, nos seguintes termos: 
 
“1. Tendo por base o parecer técnico da Comissão de Avaliação (CA) e a Proposta de 
Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), relativo ao procedimento de Avaliação 
de Impacte Ambiental do projecto, em fase de estudo prévio, do “IC32 – Circular regional 
Interna da Península de Setúbal (CRIPS)”, emito declaração de impacte ambiental favorável 
às soluções apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e a seguir enumeradas, 
condicionada à compatibilização com a disciplina respeitante ao ordenamento do território 
constante dos instrumentos de gestão territorial em vigor, nomeadamente os descritos no 
Parecer Final da Comissão de Avaliação e às restrições que adiante se descrevem, bem 
assim como ao cumprimento das condições, medidas de minimização, planos de 
monitorização e à apresentação dos estudos e dos elementos constantes do Anexo à presente 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA): 
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 Solução 1, entre os km 3+600 e 11+285, com as seguintes restrições: 
 

d) Desenvolvimento do traçado definitivo com maior grau de ajustamento ao espaço-
canal proposto no PDM, tendo em conta as condicionantes existente, nomeadamente 
as Áreas Urbanas, Pedreiras de Areias e Aterros sanitários Municipais; 
 
e) Reconsideração do perfil proposto de 2x2 vias no troço para a hipótese 2x3 vias no 
troço compreendido entre o Nó da Queimada e o Nó de Coina, atendendo ao facto de 
estar já previsto no projecto o perfil de 2x3 vias a partir deste último nó, e as mesma 
considerações decorrentes do planeamento dos movimentos de tráfego nesse troço. 
 
f) Reformulação do Nó de Belverde, de modo a permitir efectuar apenas a ligação do 
IC à via local existente(CM1014). As rotundas propostas não fazem a ligação a 
qualquer via existente ou com projecto aprovado. 
 
 Solução 2C, do km 11+285 ao km 14+462; 

 
 (...) 

 
Porque o EIA foi executado com base no Estudo Prévio, foi elaborado um Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução, de acordo com a legislação em vigor, o 
qual é objecto do estudo que agora se apresenta. 
 
A solução de traçado agora desenvolvida em Projecto de Execução, para a zona em que se 
desenvolve o Trecho 3 do IC32 (Palhais / Laranjeiras), teve em consideração quer as 
conclusões do procedimento de AIA, nomeadamente as que constam da DIA, quer as 
pretensões manifestadas em sede de Consulta Pública. 
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3 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJECTO 
 
O traçado do Trecho 3 – Palhais / Laranjeiras, com uma extensão de cerca de 9 010 m, tem 
o seu início após o Nó de Palhais do Trecho 2 – Lazarim/Palhais do lanço IC32 – Casas 
Velhas/Palhais e termina após o Nó das Laranjeiras, na zona de Quinta das 
Laranjeiras/Fogueteiro, desenvolvendo-se numa zona de relevo suave e com uma orientação 
predominantemente Noroeste/Sudoeste. 
 
Este trecho do IC32 desenvolve-se no distrito de Setúbal, em freguesias dos concelhos de 
Almada ao longo dos 1 370 m iniciais (Charneca da Caparica) e do Seixal nos restantes 7 640 
m de extensão (Corroios, Amora, Arrentela), numa zona, em que se identificam algumas 
zonas urbanas de densidade populacional elevada. 
 
Por solicitação da EP – Estradas de Portugal, S.A., o traçado do Trecho 3 do IC32 teve uma 
alteração na zona da Quinta de Valadares (entre os km 2+550 e 2+850), de modo a minimizar 
os impactes decorrentes da afectação de habitações naquela zona. Por este motivo, este trecho 
do IC32 foi dividido em dois eixos: Eixo 1, entre o km 0+000 e o km 4+010 e o Eixo 2, do 
km 0+000 (coincidente com o km 4+010 do Eixo 1) ao km 5+000. 
 
Como referido, o traçado inicia-se após o Nó de Palhais, dando continuidade ao Trecho 2 – 
Lazarim/Palhais do Lanço IC32 - Casas Velhas/Palhais e desenvolve-se numa plataforma 
nova que cruza superiormente um Caminho Rural (Passagem Agrícola 1 – PA 1) e um 
Caminho Municipal, ao km 1+068 (do Eixo1), através da Passagem Inferior 2 (PI2), na 
proximidade do Nó da Queimada.  
 
Este nó localiza-se ao km 1+368 (do Eixo1) e permite a ligação à rede viária local através de 
duas rotundas localizadas na extremidade da Passagem Superior 2ª (PA 2A). 
 
Ao km 2+400 (do Eixo1), o traçado, relativamente à fase anterior, foi ripado para Norte. Esta 
alteração permitiu que na zona da Quinta de Valadares fosse minimizado, significativamente, 
o numero de habitações afectadas. O traçado contorna ainda o Aterro Sanitário do Seixal, o 
qual não é afectado, bem como um furo de captação de água existente nesta zona. 
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A rede viária desta zona foi restabelecida através da PS 3 e dos Restabelecimentos 3.1 e 3.2 
(do Eixo 1), uma vez que a Estrada Municipal existente é afectada pela nova solução do IC32. 
A origem do Eixo 2 coincide com o fim da alteração do traçado, que foi necessário introduzir 
de modo a não afectar a Quinta de Valadares. Ao km 0+075 (do Eixo2) está prevista uma  
passagem inferior à auto-estrada (PA 4), de forma a manter a rede de caminhos viários 
existentes. 
 
O traçado continua a desenvolver-se com características geométricas para uma velocidade 
base de 120m km/h, estando previsto o Viaduto de Belverde ao km 0+925 (do Eixo 2), o qual 
cruza a Av. do Mar ao km 1+175 (do Eixo 2). 
 
Ao km 1+788 (do eixo 2), implanta-se o Nó de Belverde, que cruza superiormente o IC 32, 
através da PS 4A. Este nó, através da EM 511, permite a ligação do IC32 às localidades de 
Belverde, Verdizela e Aroeira, a poente e às localidades de Amora, Arrentela, Quinta do 
Conde da Cunha, Foros da Amora, Quinta da Charnequinha, Belsol e Fangueiro a nascente. 
 
Sensivelmente ao km 3+566 (do Eixo 2) localiza-se o Nó das Laranjeiras, cuja ligação à rede 
viária é efectuada por meio de uma rotunda. Este nó é do tipo diamante com duas rotundas e 
cruza superiormente a auto-estrada, através da PS 4B. Este nó localiza-se entre Viaduto das 
Freiras, que transpõe a Vala de Amoreiras e o Viaduto das Laranjeiras, que transpõe o Rio 
Judeu. 
 
A localização deste nó, teve em conta as pretensões da C. M. do Seixal e a localização do 
futuro Hospital do Seixal de modo a permitir um melhor acesso à EN 378. 
 
Este trecho do IC32 termina após o Nó das Laranjeiras, próximo de uma zona fortemente 
urbanizada onde foi considerada uma obra de arte, de forma a manter a rede viária existente, 
designadamente, a PS 5. 
 
Quanto às características projectadas para o IC32 entre Palhais e Laranjeiras, há a referir que 
a velocidade de circulação adoptada para este lanço foi de 120 km/h, com excepção da zona 
da Quinta de Valadares onde se adoptou a velocidade de 100 km/h para que se tornasse 
possível a alteração do traçado da via, que visou minimizar a afectação de habitações. 
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Por outro lado, de acordo com o proposto na DIA, foi tida em consideração a hipótese de o 
Trecho 3 possuir 2 faixas de rodagem com 3 vias de circulação em cada sentido, entre o Nó da 
Queimada e o Nó de Coina; contudo, com base nas previsões realizadas para o tráfego 
esperado neste trecho, não se considerou justificável a adopção de um perfil deste tipo. 
 
Efectivamente, de acordo com as previsões de tráfego realizadas no âmbito do Estudo de 
Tráfego (Quadros 3.1 a 3.3), considerou-se que neste Trecho 3, o perfil transversal do IC32 
deveria conter somente 2 faixas de rodagem com 2 vias em cada sentido, com um separador 
de 4,00 m, apresentando uma largura total de 28,00 m. 
 

Quadro 3.1 – TMDA (2 sentidos). Nó de Palhais – Nó da Queimada 

 2014 2022 2038 
 Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno

Ligeiros 6 653 856 773 8 745 1 125 1 016 13 657 1 157 1 587 
Pesados 266 9 23 380 13 33 517 17 44 

Total 6 918 865 796 9 125 1 138 1 049 14 174 1 174 1 631 

 
Quadro 3.2 – TMDA (2 sentidos). Nó da Queimada – Nó de Belverde 

 2014 2022 2038 
 Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno

Ligeiros 9 888 1 272 1 149  13 291  1 710 1 544 18 077 2 325 2 100 
Pesados 476 16 41 645 22 55 851 29 73 

Total 10 364 1 288 1 190 13 936 1 731 1 600 18 928 2 354  2 173 

 
Quadro 3.3 – TMDA (2 sentidos). Nó de Belverde – Nó das Laranjeiras 

 2014 2022 2038 
 Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno

Ligeiros 13 129 1 689  1 525 18 291 2 353 2 125  21 164 3 494 3 156 
Pesados 501 17 43 906 30 78 1 604 54 138 

Total 13 629 1 706 1 568 19 196 2 383 2 203 26 767 3 548 3 294 

 
Foi preocupação na definição do projecto do Trecho 3 – Palhais / Laranjeiras, proceder ao 
equilíbrio entre o volume de terras de escavação e de aterro sem prejuízo da adopção de um 
traçado com boas características. Contudo, numa primeira análise, o traçado apresenta um 
défice de terras da ordem dos 42 471 m3. 
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No que se refere aos recursos hídricos ao longo do Trecho 3 do IC32, identificaram-se as 
seguintes linhas de água de maior expressão: 
 

• Vala da Charneca (com um comprimento total de 5,9 km), nas proximidades do 
traçado entre o km 0+800 e o km 0+950 do Eixo 1; 

• Vala de Santa Marta (com um comprimento total de 10 km), atravessada ao km 0+100 
do Eixo 2; 

• Vala do Porto da Raposa (com um comprimento total de 7,5 km) atravessada ao km 
2+000 do Eixo 2; 

• Vala de Amoreiras, atravessada pelo Viaduto das Freiras ao km 3+210 do Eixo 2; 
• Rio Judeu (com um comprimento total de 15,5 km), atravessado pelo viaduto das 

Laranjeiras ao km 3+970 do Eixo 2. 
 
De acordo com o estudo hidráulico realizado, a maioria das linhas de água interceptadas pelo 
traçado são restabelecidas por passagens hidráulicas, projectadas para o caudal de ponta de 
cheia com período de retorno de 100 anos, de acordo com as recomendações do Instituto da 
Água (INAG). 
 
Por último, há a referir que foi feito o levantamento do vários serviços afectados, os quais 
serão devidamente repostos, constatando-se a afectação de condutas de telecomunicações, 
postes e linhas aéreas de telecomunicações, colectores de esgotos, condutas de água, linhas 
aéreas eléctricas, cabos subterrâneos eléctricos e condutas de distribuição de gás. 
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4 - CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
O traçado do Trecho 3 – Palhais / Laranjeiras agora em projecto, corresponde à solução do 
Estudo Prévio que obteve parecer favorável na sequência do procedimento de avaliação de 
impacte ambiental, embora condicionado ao cumprimento dos termos e condições constantes 
na DIA e respectivo anexo. Tal significa que a aprovação do projecto foi condicionada à 
integração, no Projecto de Execução, de redefinições de projecto e medidas de minimização 
que correspondessem às recomendações apresentadas. 
 
O traçado definido em Projecto de Execução foi então objecto de alguns ajustamentos, 
relativamente ao Estudo Prévio, tendo como objectivos minimizar os impactes negativos e 
significativos identificados no decorrer dos estudos ambientais, por um lado e, por outro, 
atender às sugestões e pretensões manifestadas no âmbito da Consulta Pública, bem como às 
condições impostas na DIA. 
 
Assim, com o intuito de atingir os objectivos propostos, as medidas propostas no EIA que 
acompanhou o Estudo Prévio, bem como as medidas propostas no parecer técnico da 
Comissão de Avaliação e que constam em anexo à DIA, foram objecto de uma análise 
cuidada e concretizadas, sempre que foi tecnicamente possível, no Projecto de Execução. 
 
Pelas implicações directamente relacionadas com a definição do traçado do Trecho 3 – 
Palhais / Laranjeiras, cabe aqui destacar as restrições impostas ao Projecto de Execução na 
sequência do procedimento de AIA, no sentido de avaliar a conformidade da solução 
projectada com a DIA, tendo sido demonstrado no âmbito do presente RECAPE o modo 
como as restrições impostas foram tidas em consideração na definição do traçado, concluindo-
se o seguinte: 
 
d) Desenvolvimento do traçado definitivo com maior grau de ajustamento ao espaço-canal 
proposto no PDM, tendo em conta os condicionantes existentes, nomeadamente, as Áreas 
Urbanas, Pedreiras de Areias e Aterros Sanitários Municipais 
 
O traçado que agora se projecta desenvolve-se, em grande parte, dentro do espaço-canal 
definido para este trecho do IC32 nos Planos Directores Municipais de Almada e do Seixal, 
embora não se sobreponha completamente, o que decorre do facto de a solução escolhida em 
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sede de Avaliação de Impacte Ambiental (combinação das Soluções 1 e 2C do Estudo 
Prévio), em particular a partir da proximidade do Viaduto das Freiras, o qual atravessa a Vala 
de Amoreiras (Solução 2 C), não ser completamente coincidente com o espaço-canal definido 
no PDM do Seixal. 
 
A par deste facto, na definição da geometria do traçado foram tidas em consideração outras 
condicionantes, visando respeitar não só medidas de outra natureza que se encontram em 
anexo à DIA, com também condicionantes de ocupação do território. 
 
Assim sendo, na presente fase do projecto, há a referir o desenvolvimento do traçado do 
Trecho 3 mais para Sul, entre o km 2+000 e o km 2+500 do Eixo 1, o que afasta o mesmo do 
espaço-canal definido no PDM do Seixal, mas evita a afectação do Aterro Sanitário Municipal 
do Seixal, assim como o afastamento para Norte do espaço-canal definido, entre o km 2+500 
e 3+000 do Eixo 1, visando evitar a afectação adicional de habitações na zona de Valadares, 
bem com a afectação do furo JK25 (captação subterrânea para abastecimento público), de 
acordo com o solicitado em anexo à DIA. 
 
Pesem embora as considerações anteriores, importa referir que o traçado agora em avaliação 
se insere, na sua totalidade, no corredor aprovado em sede de avaliação de impacte ambiental 
(ver Anexo 3.1 do Volume III – Anexos). 
 
e) Reconsideração do perfil proposto de 2x2 vias para a hipótese de 2x3 vias no troço 
compreendido entre o Nó de Queimada e o Nó de Coina, atendendo ao facto de estar já 
previsto no projecto o perfil de 2x3 vias a partir deste último Nó, e as mesmas considerações 
decorrentes do planeamento dos movimentos de tráfego nesse troço. 
 
Tendo sido reconsiderado o perfil proposto para a hipótese de 2 faixas de rodagem com 3 vias 
por cada sentido de circulação, com separador estreito, concluiu-se, com base nas previsões 
realizadas para o tráfego esperado neste trecho, não ser justificável a adopção do referido 
perfil. 
 
Efectivamente, de acordo com as previsões realizadas no âmbito do Estudo de Tráfego, 
considerou-se que entre o Nó da Queimada e o Nó das Laranjeiras, assim como entre este 
último nó e até ao Nó de Coina com a EN10 (troço já pertencente ao Trecho 4 do IC32), o 
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perfil transversal do IC32 deverá conter somente 2 faixas com 2 vias para cada sentido com 
um separador largo (6,00 m), fazendo-se a transição para 2faixas com 3 vias em cada sentido, 
com separador de 2,60 m de largura, somente após o Nó de Coina com a EN10 (Trecho 4). 
 
f) Reformulação do Nó de Belverde, de modo a permitir efectuar apenas a ligação do IC à via 
local existente (CM 1014). As rotundas propostas não fazem a ligação a qualquer via 
existente ou com projecto aprovado. 
 
Esta restrição da DIA partiu do pressuposto que o Nó de Belverde não estabeleceria nenhuma  
ligação a qualquer via, para além do CM 1014.  
 
Contudo, posteriormente à emissão da DIA e no âmbito do projecto desenvolvido ao nível de 
Estudo Prévio da ER377-2 – Costa da Caparica / Nova Vaga / IC32 (prox.), encontrava-se 
prevista a Ligação da ER377-2 ao IC32, através do prolongamento da Av. do Mar até à 
proximidade do IC32. Em sede de Avaliação de Impacte Ambiental daquele projecto, o trecho 
final desta ligação obteve parecer desfavorável na DIA emitida em 26 de Janeiro de 2008. 
 
Dado que se encontra em curso o Projecto de Execução da ER377-2, incluindo a Beneficiação 
da Av. do Mar e Ligação à Fonte da Telha, prevê-se que possa ser submetido a procedimento 
de Avaliação de Impacte Ambiental um novo traçado de ligação da ER377-2 ao IC32, 
alterado no trecho final em função da avaliação ambiental efectuada anteriormente, pelo que o 
Nó de Belverde, objecto do Projecto de Execução em avaliação, deverá garantir a prevista 
ligação ao CM 1014, mas também contemplar a possibilidade de ligação à Av. do Mar. 
 
Assim sendo, este nó foi relocalizado face ao Estudo Prévio, estabelecendo uma ligação mais 
directa ao C.M 1014, através de uma única rotunda a Norte do IC32, mas garantindo também 
a possibilidade de ligar o IC32 à ER377-2, através da Av. do Mar, situação que será 
materializada através de uma rotunda que permitirá o acesso de e para o IC32, a sul. 
 
Em síntese, esta restrição da DIA não foi seguida, embora de forma justificada, uma vez que à 
data da sua emissão não se encontravam projectadas outras vias, ou infra-estruturas que 
justificassem, efectivamente, a solução adoptado no Estudo Prévio, situação que veio a 
alterar-se de acordo com o exposto anteriormente.  
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Para além da verificação relativa ao modo como as restrições impostas na DIA foram 
adoptadas no traçado deste trecho do IC32, a análise da Conformidade Ambiental do Projecto 
de Execução implicou, ainda, a verificação das peças escritas e desenhadas que constituem o 
Projecto de Execução, no sentido de permitir a avaliação em definitivo da sua conformidade 
com a DIA. 
 
Em síntese, procedeu-se, de forma sistematizada à verificação da aplicação das medidas 
preconizadas na DIA emitida, para os vários aspectos ambientais e para as diferentes etapas 
consideradas (projecto de execução, construção, exploração).  
 
Nos Quadros 4.1 a 4.7 seguintes, apresenta-se o resumo da conformidade ambiental do 
Projecto de Execução, através da indicação dos documentos em que se pode verificar o 
cumprimento das restrições e condicionantes impostas na DIA, bem como a adopção das 
medidas de minimização constantes em anexo aquele documento. 
 
Para além da demonstração da conformidade do Projecto de Execução com a DIA emitida na 
sequência do procedimento de avaliação de impacte ambiental, nos quadros que seguidamente 
se apresentam consta ainda a calendarização da aplicação das medidas (fase em que as 
medidas são aplicáveis). 
 
As medidas de minimização e respectiva análise encontram-se estruturadas de acordo com a 
sequência estabelecida na respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
 

Quadro 4.1 – Resumo da Conformidade Ambiental. Restrições impostas na DIA 

RESTRIÇÕES 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

Solução 3, entre o km 0+000 e 3+400 (da Solução 1 – Solução Base) 
a) Reformulação do troço inicial com origem no Nó do Funchalinho 
até cerca do km 0+500, não considerando quer o entroncamento a sul, 
quer a rotunda inicial que estabelece ligação com a L3, assegurando a 
continuidade do perfil e características do IC. 

Esta restrição não é aplicável ao 
Trecho 3 – Palhais/Laranjeiras do 

IC32. 

b) Reformulação do Nó de Lazarim, com a aferição da efectiva 
necessidade de realizar as ligações locais propostas, tendo em vista a 
minimização dos impactes e assegurar a continuidade do perfil e 
características do IC. 

Esta restrição não é aplicável ao 
Trecho 3 – Palhais/Laranjeiras do 

IC32. 

c) Eliminação do Nó da Regateira. 
Esta restrição não é aplicável ao 

Trecho 3 – Palhais/Laranjeiras do 
IC32. 
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Quadro 4.1 – Resumo da Conformidade Ambiental. Restrições impostas na DIA (cont.) 

RESTRIÇÕES 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

Solução 1, entre os km 3+600 e km 11+285 

d) Desenvolvimento do traçado definitivo com maior grau de 
ajustamento ao espaço-canal proposto no PDM, tendo em conta os 
condicionantes existentes, nomeadamente, as Áreas Urbanas, 
Pedreiras de Areias e Aterros Sanitários Municipais 

RECAPE: 
Volume II (Relatório 
Base; Cap. 6.5.1) 
Volume VI (Peças 
Desenhadas; Desenho  
PL-E-23-06-05) 

Projecto de 
Execução 

e) Reconsideração do perfil proposto de 2x2 vias para a hipótese de 
2x3 vias no troço compreendido entre o Nó de Queimada e o Nó de 
Coina, atendendo ao facto de estar já previsto no projecto o perfil de 
2x3 vias a partir deste último Nó, e as mesmas considerações 
decorrentes do planeamento dos movimentos de tráfego nesse troço. 

RECAPE: 
Volume II (Relatório 
Base; Cap. 6.5.1) 
Volume III (Anexos; 
Anexos 4.1 e 4.2) 

Projecto de 
Execução 

f) Reformulação do Nó de Belverde, de modo a permitir efectuar 
apenas a ligação do IC à via local existente (CM 1014). As rotundas 
propostas não fazem a ligação a qualquer via existente ou com 
projecto aprovado. 

RECAPE: 
Volume II (Relatório 
Base; Cap. 6.5.1) 
Volume III (Anexos; 
Anexos 4.1 e 4.2) 

Projecto de 
Execução 

Solução 2C do km 11+285 ao km 14+452 
Solução 1, em todo o restante traçado 

g) Reconsideração da necessidade efectiva do Nó com a A2, tendo em 
conta os movimentos mínimos entre as duas vias e a justificação para 
o perfil referido acima na alínea e) 

Esta restrição não é aplicável ao 
Trecho 3 – Palhais/Laranjeiras do 

IC32. 
h) Eliminação da nova ponte a construir sobre o rio Coina para ligação 
directa da rotunda de ligação do IC32 à EN 10-3, na margem direita, 
com a de ligação do IC32 à EN 10, na margem esquerda, tendo em 
conta as alternativas oferecidas pelas vias existentes, por forma a 
minimizar os impactes sobre o património construído (Moinho do 
Zemoto) e sobre a linha de água e suas margens. 

Esta restrição não é aplicável ao 
Trecho 3 – Palhais/Laranjeiras do 

IC32. 

i) Consideração na solução final decorrente do referido na alínea h) da 
garantia de adequados níveis de segurança e de escoamento de tráfego 
em ambas aquelas ligações ao IC32. 

Esta restrição não é aplicável ao 
Trecho 3 – Palhais/Laranjeiras do 

IC32. 
 

Quadro 4.2 – Resumo da Conformidade Ambiental. 
Condicionantes impostas na DIA 

CONDICIONANTES 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

1. Na zona do Nó de Belverde não deve ser afectada a mancha de 
pinheiros mansos existente. 

RECAPE:  
Volume II (Relatório 
Base; Cap. 6.5.3) 

Projecto de 
Execução 

2. O Viaduto de Belverde deve ser reavaliado, com vista a minimizar 
a afectação das habitações pertencentes à Quinta do Conde da 
Cunha. 

RECAPE:  
Volume II (Relatório 
Base; Cap. 6.5.2) 

Projecto de 
Execução 

3. O Projecto de Execução deve preconizar o maior afastamento 
possível a zonas sensíveis ao ruído, e de maximizar as atenuações 
resultantes da implantação do traçado na orografia local, desde que 
não induzam impactes negativos noutros descritores. 

RECAPE:  
Volume II (Relatório 
Base; Cap. 6.5.2) 

Projecto de 
Execução 
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Quadro 4.3 – Resumo da Conformidade Ambiental.  
Estudos e Elementos a Apresentar em RECAPE 

ESTUDOS E ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

4. Análise da travessia da estrutura do Aterro Sanitário do Seixal 
(já selado), devendo ser demonstrado que os pilares do viaduto, 
não interferem directamente com a área do Aterro e 
consequentemente com os resíduos sólidos urbanos depositados.

RECAPE:  
Volume II (Relatório Base; 
Cap. 6.5.3) 

Projecto de 
Execução 

5. Inventário e caracterização quantitativa e qualitativa dos 
pontos de água afectados directa e/ou indirectamente pelo 
traçado, devendo ser propostas medidas de minimização ou 
compensação a adoptar, detalhando-as, a fim de ser assegurada, 
na fase de construção e na fase de exploração, a manutenção de 
usos de água existentes. 

RECAPE: 
Volume III (Anexos; Anexo 5; 
Cap. 1.2) 

Projecto de 
Execução 

(RECAPE) 

6. Análise das soluções de tratamento das escorrências da 
plataforma da via. 

RECAPE: 
Volume III (Anexos; 
Anexo 5.1) 

Projecto de 
Execução 

(RECAPE) 

7. Plano de Integração Paisagista da via e de recuperação dos 
estaleiros e zonas envolventes à obra. 

PE 8 – PIP (Cap. 5) 
PE 8 - PIP (Cláusulas Técnicas; 
Cap. 2.2) 
RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Capítulo 3.2) 

Projecto de 
Execução  

8. As peças desenhadas relativas às Servidões Administrativas 
em presença devem incluir as zonas com servidão administrativa 
no âmbito do património cultural. 

RECAPE: 
Volume II (Relatório Base; 
Cap. 6.5.3) 
Volume VI (Peças Desenhadas; 
Desenho PL-E-23-06-07) 

Projecto de 
Execução 

(RECAPE) 

9. As peças desenhadas com as Condicionantes à Localização de 
Estaleiros, que devem considerar, também, as zonas de 
protecção de imóveis classificados e em vias de classificação 
inseridas no corredor. 

RECAPE: 
Volume II (Relatório Base; 
Cap. 6.5.3) 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Desenho PL-E-23-04-
01) 
Volume VI (Peças Desenhadas; 
Desenho PL-E-23-06-09) 

Projecto de 
Execução 

(RECAPE) 

10. Relatório de prospecção arqueológica sistemática prévia do 
traçado, o qual deve ser sujeito à apreciação do Instituto 
Português de Arqueologia (IPA) antes de ser apresentado o 
RECAPE. 

RECAPE: 
Volume III (Anexos; Anexo 9) 

Projecto de 
Execução 

(RECAPE) 

11. Estudo que analise a viabilidade de implantação de um 
conjunto de elementos (ex.: vedações, encaminhamento para 
vias pré-estabelecidas – passagens para a fauna) que evitem o 
risco de atropelamento e de colisão com as espécies de fauna 
existentes. 

RECAPE: 
Volume II (Relatório Base; 
Cap. 6.5.3) 

Projecto de 
Execução 

(RECAPE) 

12. Avaliação da capacidade de recepção na rede de colectores 
municipais existente das águas da drenagem da plataforma, bem 
como das alterações do regime de escoamento a jusante das 
passagens hidráulicas nos órgãos e estruturas já existentes. 

PE 2 – Drenagem; RECAPE: 
Volume II 
(Relatório Base; 
Cap. 6.5.3) 

Projecto de 
Execução 
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Quadro 4.3 – Resumo da Conformidade Ambiental.  
Estudos e Elementos a Apresentar em RECAPE (cont.) 

ESTUDOS E ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

13. Estudo para o ambiente sonoro, que deve, entre outros aspectos, 
considerar os seguintes pontos: 
- Avaliação de impactes, tendo em conta os receptores com utilização 
sensível que ficarão expostos às operações de construção e análise da 
eventual necessidade de implementar medidas de minimização na fase de 
construção. 
- Avaliação de impactes, tendo em conta o referido no documento “Notas 
para Avaliação de Ruído em AIA e em Licenciamento” (disponível em 
www.iambiente.pt) segundo o qual “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 período diurno”. 
- Avaliação rigorosa dos impactes, em todos os receptores sensíveis 
existentes e previstos, tendo em conta, as situações de viaduto, a orografia 
do local e os diferentes pisos dos receptores. A avaliação deve reportar-se 
ao período diurno e nocturno, para o ano início de exploração, um ano 
intermédio e ano horizonte de projecto, devendo ser contabilizados os 
agravamentos do ruído face à situação actual, ou seja, contabilizando os 
níveis sonoros existentes, e apresentadas as previsões de níveis sonoros com 
e sem a implementação das medidas de minimização. 
- Tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, 
atendendo às características do Projecto de Execução (PE), com indicação 
da sua eficácia quer ao nível do piso térreo quer ao nível do(s) piso(s) 
superior(es) do(s) edifício(s), tendo em conta que os limites legislados se 
reportam ao ruído ambiente exterior; 
- A avaliação dos impactes residuais decorrentes da implantação das 
soluções adoptadas. O projecto das medidas a adoptar deve ter em 
consideração o enquadramento paisagístico face às características da área 
envolvente, e a minimização de impactes ao nível da sócio economia e 
paisagem, nomeadamente efeito barreira e ensombramento. 
- A solução de tratamento acústico das juntas de dilatação dos viadutos, 
junto às zonas habitacionais. 
- A classificação acústica (“mista” ou “sensível”), que o município local 
entretanto venha a adoptar para as zonas, no sentido de ser dado 
cumprimento ao n.º 3 do art. 4º do RLPS. 

RECAPE: 
Volume III (Anexos; 
Anexo 7) 

Projecto de 
Execução 

(RECAPE) 

14. Deve ser apresentada a localização e justificação dos locais dos 
estaleiros, infra-estruturas de apoio à obra, depósito de materiais, locais de 
empréstimo de materiais e percursos de obras, devendo localizar-se, 
preferencialmente, em plataformas já existentes ou em locais anteriormente 
usados para este. Deve ser tido em conta os valores naturais presentes, 
nomeadamente no Sítio Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira e, sempre que 
possível, o seu afastamento de receptores com utilização sensível. Caso se 
verifique a proximidade de receptores sensíveis na envolvência do estaleiro, 
devem ser projectados e implantados materiais isolantes e absorventes na 
vedação do estaleiro. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; 
Cap. 3.2) 
Volume VI (Peças 
Desenhadas; 
Desenho PL-E-23-
06-09) 

Fase de 
pré-

construção 
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Quadro 4.3 – Resumo da Conformidade Ambiental.  
Estudos e Elementos a Apresentar em RECAPE (cont.) 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

ANTES DO INICIO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 
15. As instalações dos estaleiros de obra devem ter previstos os 
riscos de incêndio, devendo ser estabelecidos planos para 
eventuais combates aos mesmos. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.2) 

Medida a 
adoptar nos 
estaleiros e 
outras infra-
estruturas de 
apoio à obra 

16. Os locais aprovados para a implantação dos estaleiros e infra-
estruturas de apoio à obra, depósito de materiais e locais de 
empréstimo de materiais devem ser alvo de prévia prospecção 
arqueológica. 

RECAPE: 
Volume III (Anexos; Anexo 
9) 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.2) 

Medida a 
adoptar nos 

locais de 
estaleiro e 

outras infra-
estruturas de 
apoio à obra 

17. A recuperação das zonas ocupadas durante a obra deverá ser 
objecto de um estudo de integração paisagística, por parte do 
empreiteiro, quando se souber a sua localização e extensão da área 
afectada. 

PE8 – PIP (Cláusulas 
Técnicas; Cap. 2.2) 
RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.2) 

Fase final ou 
após o término 

das obras 

18. Nos estaleiros devem existir sistemas de tratamento de águas 
residuais, com separação de matéria em suspensão e 
hidrocarbonetos, bem como de um sistema de recolha de óleos 
usados pela maquinaria. 

RECAPE: 
Volume III (Anexos; Anexo 
5) 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.2) 

Medida a 
adoptar nos 
estaleiros e 
outras infra-
estruturas de 
apoio à obra 

19. Devem ser definidas as operações de armazenagem em locais 
apropriados e específicos para cada tipo de resíduo. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.2) 

Medida a 
adoptar nos 
estaleiros e 
outras infra-
estruturas de 
apoio à obra 

20. Implementar um parque de armazenagem de resíduos, 
impermeabilizado e com sistema de drenagem independente em 
locais de armazenagem de óleos. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.2) 

Medida a 
adoptar nos 
estaleiros e 
outras infra-
estruturas de 
apoio à obra 

21. Deve ser implantada uma vedação com fita sinalizadora do 
Moinho de Maré - Zemoto - a 325 m Norte do km 19-000 da 
Solução 1 (Nó de Coina com a EN 10-3). 

Esta restrição não é aplicável ao Trecho 3 – 
Palhais/Laranjeiras do IC32. 
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Quadro 4.4 – Resumo da Conformidade Ambiental. 
Medidas de Minimização. Antes do Início da Fase de Construção 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

ANTES DO INÍCO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 
22. Os trabalhos de terraplanagem devem obedecer a 
um plano previamente aprovado, que deve ter em 
conta as árvores de interesse botânico e/ou cénico ou 
de grandes dimensões que devem ser poupadas, e que 
devem ser devidamente assinaladas. Não deve ser 
efectuada a destruição de sobreiros, azinheiras, 
carvalho-cerquinho e árvores autóctones. ainda que de 
dimensões reduzidas. 

RECAPE: 
Volume II (Relatório Base; 
Cap. 6.5.4.2) 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.3) 

Fase de construção 

23. Devem ser restringidas as operações de desmatação 
às áreas estritamente necessárias para a construção 
deste eixo rodoviário e respectivos Nós, Rotundas e 
Restabelecimentos, evitando o abate de espécies não 
afectadas directamente. 

RECAPE: 
Volume II (Relatório Base; 
Cap. 6.5.4.2) 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.3) 

Fase de construção 

24. Deve ser efectuada a decapagem da camada arável 
do solo em todo o corredor de intervenção. O seu 
armazenamento deve ser feito em pargas, com altura 
não superior a 2 metros, e deve ser reutilizada no 
revestimento dos taludes, ramos dos nós e rotundas a 
tratar. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.3) 

Fase de construção 

25. Utilização de tapumes e vedações de forma a 
reduzir o impacte visual dos estaleiros e áreas de 
depósito de materiais, nos locais em elevada 
acessibilidade visual. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.2) 

Medida a adoptar 
nos estaleiros e 

outras infra-
estruturas de apoio 

à obra 

26. Devem ser realizadas regas nas vias de acesso à 
obra, por forma a reduzir as poeiras e minimizar os 
efeitos sobre a vegetação. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.3) 

Fase de construção 

27. A recuperação paisagística de taludes deve ser 
concretizada exclusivamente com espécies locais 
(vegetação autóctone), de forma a permitir uma rápida 
integração paisagística. 

PE 8 – PIP (Cap. 9 – 
Revestimento Vegetal) 
RECAPE: 
Volume II (Relatório Base; 
Cap. 6.5.4.2) 

Fase de construção 

28. Deve ser restabelecida a rede de drenagem natural 
existente, afectada pelo traçado. As passagens 
hidráulicas devem ser de secção única e concordantes 
com o sentido natural do escoamento e a sua 
construção deve executar-se antes da construção dos 
aterros para evitar a obstrução da linha de água. 

PE 2 – Drenagem (Caps. 2.6.2 e 
2.8) 
RECAPE: 
Volume II (Relatório Base; 
Cap. 6.5.4.2) 

Fase de construção 

29. Deve proceder-se à limpeza das linhas de água e 
restabelecido o seu normal escoamento. Não devem ser 
criados aterros em áreas inundáveis e as soluções de 
drenagem a adoptar não devem favorecer o aumento da 
velocidade e a concentração da descarga de caudais. 

PE 2 – Drenagem (Caps. 2.7.5 e 
3.3) Fase de construção 
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Quadro 4.5 – Resumo da Conformidade Ambiental. 
Medidas de Minimização. Fase de Construção 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

30. Não devem ser consideradas descargas das águas de 
drenagem da plataforma na envolvente de furos e outras 
captações de água. 

RECAPE : 
Volume II (Relatório 
Base; Cap. 6.5.4.2) 
Volume III (Anexos; 
Anexo 5; Cap. 1.2) 

Projecto de 
Execução 

31. Deve salvaguardar-se o furo de captação JK25 e respectiva 
zona de protecção, de modo a assegurar as características da 
água em termos qualitativos e quantitativos. 

RECAPE : 
Volume II (Relatório 
Base; Cap. 6.5.4.2) 
Volume III (Anexos; 
Anexo 5; Cap. 1.2) 

Projecto de 
Execução 

32. Deve assegurar-se a manutenção e limpeza dos órgãos de 
drenagem transversal e longitudinal. As travessias e estruturas 
fundiárias afectadas devem ser rapidamente repostas de forma 
a minimizar a superfície perturbada. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; 
Cap. 3.3) 

Fase de 
construção 

33. Na construção dos viadutos deve ser evitada a implantação 
de pilares no leito das linhas de água. 

PE15.2 – Obras de Arte 
Especiais 

Projecto de 
Execução 

34. Os pilares devem possuir uma forma hidrodinâmica e com 
o eixo orientado no sentido do escoamento. 

PE15.2 – Obras de Arte 
Especiais 

Projecto de 
Execução 

35. Na travessia do rio Coina, o viaduto a construir deve 
considerar um vão livre de, pelo menos 40 m, com sapatas 
fundadas no mínimo 1,0 m abaixo do rasto da linha de água. 

Esta restrição não é aplicável ao Trecho 3 – 
Palhais/Laranjeiras do IC32. 

36. Todas as construções em linhas de água devem ser 
realizadas no mais curto espaço de tempo e de modo a evitar a 
deposição de materiais nos seus leitos. Sempre que ocorra a 
intersecção de linhas de água estas devem ser restabelecidas na 
totalidade o mais rapidamente possível e com secções 
adequadas que permitam a drenagem hídrica. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; 
Cap. 3.3) 

Fase de 
construção 

37. Nas linhas de água e de drenagem natural deverá garantir-
se a preservação de alguma vegetação ripícola presente, 
evitando-se a movimentação de terras, circulação de máquinas 
e viaturas, depósitos de materiais ou entulhos e instalação de 
estaleiros nas zonas adjacentes. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; 
Cap. 3.3) 

Fase de 
construção 

38. Após a conclusão dos trabalhos, as áreas ocupadas 
temporariamente devem ser limpas e escarificadas. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; 
Cap. 3.4) 

Após o término 
das obras 

39. Devem ser limitadas as acções de terraplanagem durante a 
época de reprodução de fauna que, decorre de Março a Agosto. 
O fim do Verão e o Outono devem ser as alturas mais 
aconselháveis para a execução da maioria das obras, já que 
permitem defender a maior parte da fauna ameaçada no 
período de acasalamento. Deve evitar-se ao máximo 
intervencionar os habitats classificados. 

RECAPE: 
Volume II (Relatório 
Base; Cap. 6.5.4.2) 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; Cap. 
3.3) 

Fase de 
construção 
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Quadro 4.5 – Resumo da Conformidade Ambiental. 
Medidas de Minimização. Fase de Construção (cont.) 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

FASE DE CONSTRUÇÃO 
40. Acções de limpeza das máquinas e fornecimento de 
combustíveis e outros materiais, devem ser realizadas em 
locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua 
recolha e armazenagem. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.3) 

Fase de 
construção 

41. Deve ser efectuada a limpeza de rodados das 
máquinas/equipamentos antes de entrarem na via pública, 
proceder à manutenção dos veículos pesados em boas 
condições e proceder à cobertura dos camiões que 
transportam materiais. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.3) 

Fase de 
construção 

42. Deve ser implementado um plano integrado de gestão 
de resíduos, no qual se procede à identificação e 
classificação dos mesmos, em conformidade com a Lista 
Europeia de Resíduos. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.1) 

Fase de Pré-
construção 

43. Deve proceder-se à implantação das medidas de 
protecção sonora nos locais propostos no EIA 
nomeadamente barreiras acústicas e pavimento. 

RECAPE: 
Volume III (Anexos; Anexo 7) 

Fase de 
Construção 

44. Sempre que o traçado intercepte infra-estruturas de 
utilidade pública, como a rede de gás ou de água, devem 
ser contactadas as entidades responsáveis, por forma a 
garantir o seu pronto restabelecimento, minimizando os 
prejuízos causados às populações. 

PE 17 – Serviços Afectados 
RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.3) 

Projecto de 
Execução 
(PE 17 – 
Serviços 

Afectados) 
Fase de 

Construção 

45. Deve restringir-se a circulação dos veículos afectos à 
obra no período nocturno, especialmente os veículos 
pesados. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento Ambiental 
de Obra; Cap. 3.3) 

Fase de 
construção 

46. Deve ser efectuada a sinalização da Quinta de Vale 
Rosal (n. º5) e da Capela de Nª Sra. dos Remédios, de 
forma a interditar a passagem de maquinaria e que 
pessoal afecto à obra passe junto a estas. Deve 
igualmente efectuar-se a monitorização de fendas destes 
elementos, no início, durante o final da empreitada, 
devendo a situação original ser reposta por quem de 
direito, caso tal se venha a justificar. 

Esta restrição não é aplicável ao Trecho 3 – 
Palhais/Laranjeiras do IC32. 
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Quadro 4.5 – Resumo da Conformidade Ambiental. 
Medidas de Minimização. Fase de Construção (cont.) 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

47. As zonas de protecção dos imóveis classificados e 
em vias de classificação inseridas no corredor em 
análise devem ser incluídas nas condicionantes à 
localização de estaleiros. 

Não foram identificados 
imóveis classificados ou 
em vias de classificação, 
no corredor em estudo. 
Contudo, o Cruzeiro (Séc. 
XVII) identificado, foi 
cartografado e 
considerado nas 
condicionantes à 
localização de estaleiros. 
RECAPE: 
Volume IV 
(Desenho PL-E-23-04-01) 

Projecto de Execução 
(RECAPE) 

48. Deve ser acautelada a identificação e salvaguarda 
dos imóveis classificados em vias de classificação e da 
respectiva envolvente, bem como dos imóveis não 
classificados que o EIA identifica com maior 
proximidade ao traçado, designadamente: Cruzeiro 
(séc. XVII) – Concelho de Almada, Freguesia da 
Charneca da Caparica; Quinta do Vale do Rosal – 
Concelho de Almada, Freguesia da Charneca da 
Caparica; Quinta da Estrelinha – Concelho de Almada, 
Freguesia da Caparica. Deve ser ponderada a 
possibilidade de manutenção do Cruzeiro do séc. XVII 
no local de origem. 

RECAPE: 
Volume III 
(Anexos; Anexo 9) 

Fase de construção 

49. O acompanhamento arqueológico deve ser 
efectuado por um arqueológico, por frente de trabalho, 
no caso das acções inerentes à realização do projecto 
não serem sequenciais mas sim simultâneas. 

RECAPE: 
Volume III 
(Anexos; Anexo 9) 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; Cap. 
3.3) 

Fase de construção 

 
Quadro 4.6 – Resumo da Conformidade Ambiental. 

Medidas de Minimização. Fase de Exploração  

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

50. Deve ser assegurada a manutenção dos 
revestimentos vegetais que vierem a ser executados. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; Cap. 
3.4) 

Após o término das 
obras 

Fase de exploração 
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Quadro 4.6 – Resumo da Conformidade Ambiental. 
Medidas de Minimização. Fase de Exploração (cont.) 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
51. Deve ser assegurada periodicamente a remoção dos 
resíduos que se possam acumular no separador central, 
nas bermas e nos taludes da via, assegurando um 
destino final adequado para os mesmos. A gestão dos 
resíduos provenientes da limpeza, manutenção e 
desmatação das áreas limítrofes à faixa de rodagem 
deve contemplar o encaminhamento destes para 
compostagem. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; Cap. 
3.4) 

Após o término das 
obras 

Fase de exploração 

52. Para reduzir o risco de incêndio, deve proceder-se à 
manutenção dos taludes e das bermas através do corte 
manual ou mecânico da vegetação. O recurso a 
herbicida ou fogos controlados são acções que deverão 
ser proibidas. 

RECAPE: 
Volume IV (Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental de Obra; Cap. 
3.4) 

Fase de exploração 

 
Quadro 4.7 – Resumo da Conformidade Ambiental. 

Planos e Programas de Monitorização 

PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
MEDIDA VERIFICAÇÃO FASE 

53. Programa de monitorização da 
qualidade do ar, para o 
conhecimento dos níveis de 
concentração existentes bem como 
para aferir dos resultados da 
aplicação do modelo apresentado. 

RECAPE: 
Volume V (Plano Geral de 
Monitorização; Capítulo 3) 

RECAPE 
Fase de Exploração 

54. Plano de monitorização de 
ruído que é efectuada uma 
monitorização de ruído nos locais 
habitados mais próximos, quer 
durante a fase de construção quer 
durante a fase de exploração 
(durante o 1º ano e depois de cinco 
em cinco anos), tendo em conta o 
disposto na Portaria n.º330/2001, 
de 2 de Abril, e as “Directrizes 
para a Elaboração de Planos de 
Monitorização de Ruído de Infra-
Estruturas Rodoviárias e 
Ferroviárias” (disponível em 
www.iambiente.pt). 

RECAPE: 
Volume V (Plano Geral de 
Monitorização; Capítulo 4) 

RECAPE 
Fase de Exploração 
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5 - ESTUDOS E PROJECTOS COMPLEMENTARES 
 
De acordo com o solicitado em anexo à DIA, especificamente no que se refere à zona de 
implantação do Trecho 3 – Palhais / Laranjeiras, manifestou-se necessária a elaboração de 
alguns Estudos Complementares, nomeadamente: 
 

 Recursos Hídricos – Relativamente aos Recursos Hídricos, procedeu-se ao inventário 
e caracterização dos pontos de água afectados directa e/ou indirectamente pelo traçado 
projectado, tendo sido propostas medidas de minimização, ou compensação a adoptar. 
Por outro lado, procedeu-se à avaliação dos impactes na qualidade da água, através da 
previsão das cargas e concentração de poluentes no meio hídrico, no sentido de 
analisar a efectiva necessidade de adoptar soluções de tratamento das escorrências da 
plataforma da via (Anexo 5 do Volume III - Anexos). 

 
 Fauna – O estudo dos aspectos ecológicos visou a identificação de zonas com 

interesse florístico e faunístico, bem como o levantamento da existência de habitats 
classificados. Procedeu-se, ainda, à análise da permeabilidade transversal da via 
projectada, no sentido de avaliar o risco de atropelamento e colisão com as espécies da 
fauna existentes. Esta análise encontra-se no Capítulo 6.5 (Análise e Verificação da 
Conformidade do Projecto de Execução com as Medidas da DIA) do Volume II – 
Relatório Base. 

 
 Qualidade do Ar – O estudo realizado relativamente à qualidade do ar (Anexo 6 do 

Volume III), envolveu a caracterização da envolvente do projecto, nomeadamente 
através dos resultados obtidos na estação de Medição da Qualidade do Ar de Paio 
Pires, bem como a caracterização meteorológica dos parâmetros com especial 
influência nos fenómenos de transporte e dispersão atmosférica dos poluentes com 
origem no tráfego rodoviário. Para avaliação do impacte na qualidade do ar da fase de 
exploração do novo traçado efectuaram-se simulações com recurso a um modelo 
adequado para o efeito. 

 
 Ambiente Sonoro - O estudo realizado relativamente ao ambiente sonoro (Anexo 7 do 

Volume III), envolveu a caracterização da envolvente do projecto, nomeadamente 
através de medições “in situ” e identificação de todos os locais com ocupação sensível 
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na proximidade do projecto. No sentido de avaliar o efectivo impacte do projecto no 
ambiente sonoro local, tendo em conta a legislação aplicável em vigor, procedeu-se à 
previsão dos níveis sonoros nos receptores considerados sensíveis, a partir da qual 
foram preconizadas as medidas de minimização necessárias. 
 
Este estudo conduziu à elaboração de um estudo específico de medidas de 
minimização do ruído (Estudo de Medidas de Minimização do Ruído - EMMR), no 
qual se identificam os locais onde devem ser adoptadas medidas para redução do ruído 
com origem na via, visando dar cumprimento às exigências regulamentares aplicáveis 
em matéria de poluição sonora, expressas no Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, 
Regulamento Geral do Ruído. 
 
Para cumprimento dos limites regulamentares definidos para os locais em avaliação 
que ainda não foram classificados, para o ano de 2014, prevê-se a necessidade de 
edificar 9 barreiras acústicas (Quadro 5.1), com alturas entre 1,5 e 4 m. Estas 
barreiras serão implantadas nos locais indicados seguidamente e que se apresentam 
nos Desenhos em anexo.  
 
Em termos de materiais considerou-se que as barreiras acústicas seriam constituídas 
pelos seguintes tipos de painéis: 
 

 Barreira B1 – Reflectores que poderão ser transparentes; 

 Barreira B2 – Reflectores que poderão ser transparentes; 

 Barreira B3 – Reflectores que poderão ser transparentes; 

 Barreira B4 – Reflectores que poderão ser transparentes; 

 Barreira B5 – Reflectores que poderão ser transparentes; 

 Barreira B6 – Absorventes sonoros em ambas as faces intercalados com 
painéis transparentes; 

 Barreira B7 – Reflectores que poderão ser transparentes; 

 Barreira B8 – Reflectores que poderão ser transparentes; 

 Barreira B9 – Absorventes sonoros, na face da via, intercalados com painéis 
transparentes. 
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Quadro 5.1 – Barreiras acústicas. Localização aproximada 

Dimensionamento acústico 
Barreira Situação Lado da 

via(1) 

Localização aproximada
da barreira 
(km ao km) Altura 

(m) 
Extensão 

(m) 
Área  
(m2) 

Área total

(m2) 

B1 4 Dir. 

0+055 a 0+070 da 
Rotunda 2 e 0+000 a 

0+007 da Ligação 2 do 
Nó de Queimada  

4 24 96 96 

0+034 a 0+050 da 
Rotunda 1 do Nó de 

Queimada 
2 18 36 

B2 5 Esq. 0+050 da Rotunda 1 ao 
0+049,5 da Ligação 1 e 
do 0+049,5 da Ligação1 
ao 0+028,5 da Ligação 1 

do Nó de Queimada 

2 26 78 

114 

B3 5 Esq. 
0+022 a 0+006 da 

Ligação 1 do Nó de 
Queimada 

3 16 48 48 

B4 7 Dir. 2+050 a 2+246 
do Eixo 1 da plena via 3 201 603 603 

B5 8 Dir. 2+658 a 2+717 
do Eixo 1 da plena via 2,5 60 150 150 

B6 8 Esq. 2+740 a 2+853 
do Eixo 1 da plena via 4 112 452 452 

B7 11 Dir. 

1+575 do Eixo 2 da plena 
via a 1+625 do Eixo 2 da 

plena via (coincidente 
com o  0+032 do Ramo A 

do Nó de Belverde) 

1,5 50 75 75 

B8 13 Dir. 

0+023 a 0+087 da 
Ligação 3 e 0+144 a 

0+166 da Rotunda 3 do 
Nó das Laranjeiras  

1,5 70 105 105 

B9 14 Dir. 4+921 a 4+958 
do Eixo 2 da plena via 3,5 38 133 133 

(1) A referência aos lados da plena via (direito ou esquerdo) é atribuída considerando o sentido crescente da quilometragem 
da plena via da plena via. 

 

 Aspectos sócio-económicos, uso do solo e ordenamento do território – Os aspectos 
sociais e económicos associados à implantação de uma estrada como a presente assumem 
uma importância muito significativa a nível local, dada a perturbação que pode causar nas 
condições de habitabilidade e sustentabilidade social e económica da população local. Por 
este motivo procedeu-se também a um estudo complementar destes aspectos, o qual 
consta do Anexo 8 do Volume III. 
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 Património – O estudo da componente património envolveu a prospecção arqueológica 

sistemática do traçado, a partir da qual foi produzido o relatório que consta do Anexo 9 do 
Volume III.  

 
Atendendo às condições estabelecidas na DIA, e por forma a assegurar a integração da via na 
paisagem atravessada, foi realizado o Projecto de Integração Paisagística, o qual constitui 
um volume do Projecto de Execução (PE 8 – Integração Paisagística). 
 
Por último, refira-se que foram definidas medidas de minimização específicas para a fase de 
construção do presente empreendimento, de forma a serem devidamente contempladas pelo 
empreiteiro, as quais foram incluídas no Volume IV do RECAPE (Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra). Estas medidas foram agrupadas de acordo com os 
períodos de trabalho previstos e com algumas situações particulares, no sentido de facilitar a 
sua aplicação e serão integradas no Caderno de Encargos da Obra. 
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6 - PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO  
 
Tendo em consideração as características do Trecho 3 do IC32 – Palhais / Laranjeiras, bem 
como do meio em que o mesmo se insere e, consequentemente, a natureza e significância dos 
impactes esperados, consideraram-se como factores relevante a monitorizar os Recursos 
Hídricos, a Qualidade do Ar e o Ambiente Sonoro. 
 
Neste contexto, foi elaborado o Plano Geral de Monitorização para o Trecho 3 – Palhais / 
Laranjeiras (Volume V do presente RECAPE), contemplando os Programas de Monitorização 
dos Recursos Hídricos, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro, de acordo com o estipulado na 
Portaria n.º330/2001, de 2 de Abril, nomeadamente no Ponto IV (Monitorização) do Anexo 
IV (Normas Técnicas para a estrutura do relatório de conformidade ambiental do projecto de 
execução), tendo, também, em consideração as directrizes preconizadas na DIA. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente documento sintetiza as principais alterações introduzidas no Projecto de Execução 
do Trecho 3 – Palhais / Laranjeiras do IC32 visando minimizar os impactes ambientais 
identificados na anterior fase de Estudo Prévio, além de demonstrar a sua compatibilidade 
com o Parecer da Comissão de Avaliação do EIA e a conformidade com a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA), emitida na sequência do procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA). 
 
Assim, durante a elaboração do Projecto de Execução, o qual foi acompanhado pelo presente 
RECAPE, houve a preocupação de realizar novos estudos, no sentido de serem cumpridos os 
termos e condições fixadas no Parecer da Comissão de Avaliação e respectiva DIA, que 
tiveram como resultado a introdução de ligeiras alterações de traçado, bem como a introdução 
de várias medidas tendentes a minimizar, significativamente, os impactes identificados na 
anterior fase de Estudo Prévio. 
 
Adicionalmente foram ainda propostas uma série de medidas de minimização para as 
diferentes fases dos trabalhos de construção. Também são propostas directrizes para a 
elaboração do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, tendo como objectivo garantir 
a concretização dos pressupostos ambientais estabelecidos no Estudo de Impacte Ambiental 
que acompanhou o Estudo Prévio, na DIA e no RECAPE, durante a fase de construção. 
 
Foi ainda delineado o Plano Geral de Monitorização, contemplando os Programas de 
Monitorização Ambiental dos Recursos Hídricos, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro os 
quais têm como objectivos principais salvaguardar situações de risco, avaliar a eficácia das 
medidas propostas e permitir assegurar que as medidas implementadas garantem a 
minimização efectiva dos impactes identificados. 
 
Resumidamente, julga-se que os estudos complementares realizados, bem como as alterações 
introduzidas nesta fase de projecto, conjuntamente com as medidas propostas para a fase de 
construção e de exploração, o Projecto de Integração Paisagística e as Medidas de 
Minimização do Ruído, a implementação do Acompanhamento Ambiental da Obra e do Plano 
Geral de Monitorização, permitem demonstrar a conformidade do Projecto de Execução com 
as condições estabelecidas na DIA. 
 
Lisboa, Dezembro de 2009 
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ANEXO 
LOCALIZAÇÃO DAS BARREIRAS ACÚSTICAS 

 












