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MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO "Icg EN1/N() DE FÁTIMA (A1) E VARIANTE À EN243 EM PORTO DE

Mós E Icg -FÁTIMA (A1 ) I OURÉM (ALBURITEL)"

1 Tendo por base o parecer final da Comissão de Avaliação (CA), a proposta da Autoridade

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e a lnformação n° 162/06/DAIA, de 5 de Maio de

2006, do Instituto do Ambiente, a qual inclui a apreciação dos elementos apresentados pelo'

proponente no âmbito da audiência prévia dos interessados, realizada nos termos dos

artigos 100.0 e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, tudo relativo ao

procedimento de AIA do projecto "Icg -EN1/Nó DE FÁTIMA {A1) E VARIANTE Á EN243 EM

PORTO DE Mós E Icg -FÁTIMA {A1) / OURÉM (ALBURITEL)", em fase de estudo prévio, emito:

a) DIA desfavorável às soluções A e B da "Variante à EN243 em Porto de Mós", uma

vez que qualquer das variantes induz elevados impactes na maioria dos descritores,

designadamente:
fragmentação das explorações agrícolas locais e, consequentemente, a sua

inviabilização económica definitiva;

afectação/desagregação de muitos dos aspectos da ruralidade tradicional, com

efeitos indesejáveis, não apenas na estrutura fundiária e na economia local, mas

também no que respeita aos laços estabelecidos entre os vários grupos sociais

e às dificuldades de realojamento daqueles que serão expropriados, tendo em

consideração que se está em presença de uma zona de minifúndio;

o atravessamento pela vertente da Serra dos Candeeiros com impactes

significativos no património geológico, paisagístico e ecológico da área,

afectando habitats da Rede Natura 2000 e implicando a destruição de uma

mancha de carvalhal, em muito bom estado de conservação.

b) DIA favorável ao Nó de Ligação à EN243, do IC9-EN1/Nó de Fátima (A1),

condicionada ao cumprimento do estabelecido no ponto 2 da presente DIA, na parte

aplicável, e ainda ao cumprimento integral das medidas de minimização, Planos de

Monitorização e à apresentação dos estudos e dos elementos, tudo discriminado no

anexo à presente DIA.

c) DIA favorável à conjugação da Sol. Base + Alt. 3 + Alt. 1 + Sol. Base, do IC9-EN1/Nó

de Fátima (A 1 ), condicionada ao cumprimento do estabelecido no ponto 2 da presente

DIA, na parte aplicável, e ainda ao cumprimento integral das me<;iidas de minimização,
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d)

e)

Planos de Monitorização e à apresentação dos estudos e dos elementos, tudo

discriminado no anexo à presente DIA.

DIA desfavorável às soluções apresentadas para a Ligação a Fátima e Nó de Fátima

junto 'a Chainça, do Icg -Fátima (A1) / Ourém (Alburitel), uma vez que a construção

desta infra-estrutura, com nós e praças de portagem, tem impactes negativos muito

significativos do ponto de vista geológico, na medida em que, pelas suas

características, os aterros a construir no Planalto de Fátima, localizados em zonas

depressionadas, correspondentes a áreas particularmente carsificadas, poderão

originar um défice da capacidade de suporte, apresentando, ainda, acidentes

tectónicos do tipo falha.

DIA favorável à combinação da Sol. Norte com a Alt. 2N do Lanço do Icg -Fátima

(A 1 )/Ourém (Alburitel), com a eliminação do Nó de Ourém Nascente, condicionada ao

cumprimento do estabelecido no ponto 2 da presente DIA, na parte aplicável, e ainda

ao cumprimento integral das medidas de minimização, Planos de Monitorização e à

apresentação dos estudos e dos elementos, tudo discriminado no anexo à presente

DIA.

2. o presente projecto, nas partes objecto de DIA favorável, fica condicionado:

a) Ao cumprimento do Decreto-Lei n.o 93/90, de 19 de Março, que aprova o regime da

Reserva Ecológica Nacional (REN), na sua redacção actual;

b) Ao cumprimento do Decreto-Lei n.o 196/89, de 14 de Junho, que aprova o regime

jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), na sua redacção actual;

c) À reformulação do Nó de Ligação à EN243, do IC9-EN1/Nó de Fátima (A1), devendo

ser apresentadas as medidas de minimização e os planos de monitorização específicos

que se revelem necessários;

d) À apresentação de alternativas de localização do Nó de Ligação à EN356, do Lanço

IC9-EN1/Nó de Fátima (A 1 ), devendo ser revista a articulação desta nova infra-

estrutura com a rede viária existente, de modo a salvaguardar a mancha de carvalhos

existente, bem como o sítio designado por rendeira 1 ;

e) À apresentação de alternativas de traçado do Lanço IC9-EN 1/Nó de Fátima (A 1) junto

à povoação da Torre, e respectiva avaliação de impactes ambientais, devendo ser

estudada, entre outras, a possibilidade do traçado se desenvolver na vertente da Serra

da Barrozinha;

f) À apresentação de alternativas de ligação do IC9 -Fátima (A 1 )/Ourém (Alburitel) à A 1

e respectiva avaliação de impactes ambientais, devendo ser estudada, entre outras, a
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possibilidade de relocalizar o Nó de Santa Catarina assegurando, além da ligação

IC9/A1, a ligação a Fátima;

g) Ao prolongamento do viaduto da ribeira de Seiça, no sentido de evitar a afectação da

ribeira do Ameal;

h) À ripagem do traçado da Alt. 2N, do lanço do Icg -Fátima (A1)/Ourém (Alburitel), no

troço que desenvolve numa zona limítrofe ao Ribeiro do Ameal, entre o km 15+800 e o

km 17+700, de modo a que a distância do traçado à linha de água seja a maior

possível;

i) À apresentação de alternativas de localização e/ou configuração do Nó de Vale dos

Ovos do lanço do Icg -Fátima (A 1 )/Ourém (Alburitel), e respectiva avaliação de

impactes ambientais, de modo a salvaguardar a baixa aluvionar, a área de RAN e

assegurar o acesso pedonal à "Estação de Fátima" (Estação de Chão de Maçãs ), em

segurança;
j) A efectuar o atravessamento de todas as várzeas, em viaduto, reduzindo ao mínimo os

impactes nos solos de elevada aptidão agrícola.

3. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de Encargos

da obra.

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

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

do Projecto de Execução.

5. Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando

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

6. Na apreciação efectuada pela Comissão de Avaliação foram consideradas as

preocupações manifestadas na Consulta Pública e devidamente integradas as medidas de

minimização sugeridas considerad~s relevantes e exequíveis.

12 de Maio de 2006

de Estado do Ambiente,

~2,~
Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa

(No uso da delegação de competências, despacho n.o 161621-2005 (2.. série),
publicado no Diário da República de 25/07/2005)
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ANEXO À DIA DO PROJECTO

-FÁTIMA (A1)1 OURÉM (ALBURITEL)"

1. O atravessamento da Ribeira de Seiça, no troço final da Alt. 2N do lanço do Icg -

Fátima (A 1 )/Ourém (Alburitel), deverá ser objecto de avaliação rigorosa na fase de projecto,

em particular o viaduto e a área de aterro, de forma a salvaguardar os valores naturais -

vegetação ribeirinha e as espécies ripícolas -e agrícolas existentes.

2. Efectuar um estudo geológico e hidrogeológico detalhado, a desenvolver por um

geólogo com formação em hidrologia cársica e geo-espeleologia, que compreenda o

despiste da existência de fenómenos de carsificação profunda ( que interfiram com a fase

de construção e de exploração do Projecto),um inventário do património geológico e

espeleológico envolvido, respectiva caracterização e valoração e a identificação dos fluxos

preferenciais, dos locais preferenciais de recarga dos aquíferos e de máxima infiltração e

sua relação com as nascentes conhecidas.

3. Apresentar, no RECAPE, uma avaliação rigorosa dos impactes relativamente ao

ambiente sonoro, em todos os receptores sensíveis existentes e previstos, no período

diurno e nocturno, para o ano início de exploração, um ano intermédio e ano horizonte de

projecto. Nessa avaliação deverão ser contabilizados os agravamentos do ruído face à

situação actual, e apresentadas as previsões de níveis sonoros com e sem a

implementação das medidas de minimização, com indicação da sua eficácia, quer ao nível

do piso térreo quer ao nível do(s) piso(s) superior(es) do(s) edificio(s). O estudo deverá

indicar a tipologia extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, com o detalhe

necessário à sua implementação, tendo em conta que os limites legislados se reportam ao

ruído ambiente exterior.

4. Rever o projecto de drenagem de modo a que as águas de escorrência da via sejam

colectadas e sujeitas a tratamento antes da sua descarga nos meios receptores. Deverão

ser tidos em conta os seguintes aspectos:

.posicionar as passagens hidráulicas de acordo com o sentido preferencial do

escoamento e de acordo com a directriz das linhas de agua, evitando alterações no

traçado das mesmas;

4
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.encaminhar as escorrências da drenagem longitudinal e dos taludes, para as linhas

de água mais próximas, por exemplo através de valas longitudinais;

.nos locais onde não podem ser efectuadas descargas de água da plataforma para o

meio circundante, adoptado um sistema separativo. Na selecção dos locais de

descargas das águas da plataforma após tratamento deverão ser evitado os terrenos

envolventes à estrada que apresentam furos e as áreas de regadio identificadas.

5. Indicar os restabelecimentos previstos e a localização das passagens passíveis de

adaptação para a fauna.

6. O RECAPE deve analisar a possibilidade de contemplar as pretensões referidas no

âmbito da CP, que se encontrem no âmbito das soluções de traçado aprovadas, indicando

as soluções e medidas adoptadas, e mencionando as que não forem acolhidas,

fundamentando as decisões tomadas.

Estaleiros

7. Localizar os estaleiros, preferencialmente, em plataformas já existentes que estejam

impermeabilizadas e que tenham sido abandonadas. Na identificação do local de

implantação do estaleiro, parqueamento de materiais e viaturas, locais de empréstimo e

depósitos de terras, a apresentar em RECAPE, deverão ser excluídos/as:

.os solos de melhor potencial produtivo, em especial os localizados nas várzeas, bem

como os solos classificados como agrícolas nos PDM dos concelhos abrangidos;

as zonas sensíveis, como sejam as áreas mais vulneráveis à contaminação dos

recursos hídricos subterrâneos, as linhas de água e captações;

os locais junto das linhas de água de modo a minimizar a afectação da sua qualidade

e respectivos usos;

.as zonas cultivadas e classificadas na Rede N.atura 2000, com especial enfoque na

área envolvente à ribeira de Seiça e ribeira do Ameal;

.as áreas identificadas como mais sensíveis do ponto de vista ambiental, as zonas de

RAN, REN, as áreas onde existam exemplares de Sobreiros e de Azinheiras, as zonas

habitacionais e equipamentos colectivos (em particular escolas).

8. Privilegiar as pedreiras em actividade para a definição das manchas de empréstimo

para suprir o eventual déficit de materiais para aterro, evitando intervencionar áreas

virgens.

5
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9. Conduzir os materiais excedentários para vazadouros, preferencialmente a pedreiras

abandonadas da região, contribuindo para devolver às zonas intervencionadas pelas

pedreiras a sua primitiva aptidão.

10. Realizar todas as operações de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, bem

como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias químicas passíveis de

provocar contaminação das águas subterrâneas, em locais apropriados devidamente

impermeabilizados.

11. Restringir a execução de acções poluentes aos locais dos próprios estaleiros. A

limpeza das máquinas e o enchimento dos camiões com combustíveis e outros materiais,

deverão ser realizados em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua

recolha e armazenagem. A recolha dos óleos e outros produtos deverá ser realizada de

acordo com as normas nacionais.

12. Equipar os estaleiros com um adequado sistema de tratamento de resíduos e de

águas residuais.

13. Evitar a destruição desnecessária de vegetação na instalação dos estaleiros e

movimentação de pessoas e máquinas, restringindo-se a desmatação à superfície

estritamente necessária, preservando assim as estruturas vegetais existentes fora da área

restrita da via. Nestas zonas e nas restantes áreas do traçado, não deverão ser permitidas

as seguintes acções ou actividades:

colocar cravos, cavilhas, correntes e sistemas similares em árvores e arbustos;

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

.utilizar combustíveis, óleos e produtos químicos, em zonas de raízes ou em locais

onde estas possam ser afectadas;

.circulação de maquinaria fora dos caminhos ou lugares previstos para tal, evitando

assim a libertação de poeiras e de produtos dos escapes das máquinas da obra para

outros locais que não os adjacentes à via.

14. Proceder à dissimulação das áreas de estaleiro e de parque de máquinas, de modo a

proteger as populações da desorganização espacial, com recurso a barreiras vegetais ou

tapumes adequados.

15. Utilizar como áreas de trabalho e de circulação de veículos pesados os terrenos

expropriados e, sempre que possível, os acessos existentes. Dentro dos estaleiros e no

acesso à obra, as áreas de circulação devem ser limitadas, procurando deste modo reduzir

a área de solo arávellimítrofe que fica sujeita a compactação.

16. Proceder à aspersão hídrica periódica de todas as áreas onde haja movimentos de

terra, circulação de veículos e de máquinas, principalmente durante o período estival, de

6
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modo a reduzir a deposição de poeiras e de materiais diversos na vegetação, fachadas dos

edifícios, muros e outros elementos circundantes.

17. Efectuar o humedecimento do coberto vegetal marginal aos principais percursos

utilizados na construção, nas zonas sensíveis da área de estudo, durante o período seco,

com o objectivo de reduzir as poeiras e minimizar os efeitos sobre a vegetação.

18. Efectuar a recuperação e integração paisagística das áreas de estaleiros e

respectivos acessos, após a conclusão da obra.

GeoloÇlia/GeomorfoloÇlia

19. Optimizar o método de. desmonte a empregar, em particular quando são utilizados

explosivos, no sentido de evitar bruscas modificações no estado de tensão dos maciços,

assim como sismicidade induzida.

20. Utilizar um equipamento de perfuração, sempre que se recorra a explosivos,

equipado com sistema de captação de poeiras.

21. Efectuar o revestimento dos taludes com espécies vegetais adequadas, no mais curto

intervalo de tempo, se possível logo após as operações de terraplenagem, de forma a

evitar o ravinamento de taludes em materiais não rochosos.

22. Adequar a construção dos aterros ao modelado natural do terreno, sempre que as

dimensões o permitirem, devendo formar-se terraplenos de aterro morfologicamente

semelhantes ao relevo natural.

23. Modificar o menos possível a drenagem superficial com as obras de aterro, por forma

a não permitir a obstrução do escoamento natural das águas superficiais.

24. Reutilizar os materiais de escavação na construção de aterros, de modo a diminuir os

impactes negativos relacionados com a condução e deposição de terras sobrantes em

vazadouro e também com a necessidade de recorrer a manchas de empréstimo.

25. Utilizar materiais correspondentes a solos areno-siltosos, a misturas

solo/enrocamento e a enrocamentos na construção dos aterros. Na parte superior dos

aterros deverão ser colocados os materiais de melhor qualidade e quimicamente menos

sensíveis à água.

26. Efectuar, sempre que possível, a movimentação de terras em períodos secos,

possibilitando a estabilização progressiva dos terrenos afectados.

27. Adoptar técnicas de colocação e de compactação adequadas para a estabilidade e os

assentamentos dos aterros, atendendo aos materiais com que forem construídos e do seu

modo de colocação, bem como da qualidade da construção.
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28. Proceder a campanhas de prospecção, com meios adequados -ex.: georadar, por

forma a ser despistada a existência de fenómenos de carsificação profunda que interfiram

com a fase de construção e de exploração.

29. Avaliar e adoptar medidas técnicas conservadoras, das estruturas com importância

patrimonial que venham a ser colocadas a descoberto na fase de construção.

30. Proceder, logo que possível, ao saneamento cuidado de cunhas, blocos de rocha e

de massas rochosas, com o objectivo de reduzir a possibilidade de queda de blocos de

rocha ou de desagregações ao longo dos taludes de escavação Após esse saneamento e

regularização das superfícies, caso se verificar que continua a existir a possibilidade de vir

a ocorrer a queda de blocos ou de desagregações de rocha, deverá proceder-se ao

revestimento dos taludes com materiais adequados.

31. Adoptar as inclinações preconizadas para os taludes de escavação e de aterro, e as

medidas apresentadas no estudo Geológico-Geotécnico, relativas à estabilidade dos

mesmos.

32. 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.

33. Instalar órgãos de drenagem superficial para protecção dos taludes, como valetas de

crista e de bancada e descidas de talude revestidas.

34. Efectuar a caracterização hidrogeológica das áreas de atravessamento que deverá

incluir a respectiva afectação .dos fenómenos cársicos identificados, bem como a sua

relação com a recarga das nascentes conhecidas, naquele sector do Maciço Calcário

Estremenho.

35. A equipa de geo-espeleologia de acompanhamento de obra deverá elaborar relatórios

quando surjam cavidades não preenchidas, em escavações em rocha, pouco ou

moderadamente carsificadas, indicando o tratamento a definir caso a caso, que deverá ser

remetido à Autoridade de AIA.

36. A existência de afloramentos de lapiás, sob a forma de blocos soltos ou de lajes,

poderá levantar problemas durante o espalhamento e compactação dos materiais de aterro.

Deste modo, quando forem detectados blocos soltos ou lajes de calcário, a equipa de

geoespeleologia deverá proceder à sua remoção, podendo estes ser colocados como

revestimento nas zonas do pé dos taludes.
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Hidroaeoloaia

37. Reutilizar os materiais retirados no processo de escavação na execução de aterros,

de modo a não provocar contrastes litológicos que serão potencialmente indutores de

processos de impermeabilização.

38. Efectuar a escarificação de áreas colmatadas (devido, por exemplo, à presença de

estaleiros), para restabelecimento das zonas de infiltração e de recarga de aquíferos.

39. Sempre que existir a necessidade de rebaixar os níveis freáticos, a água bombeada

deverá ser devolvida às linhas de água imediatamente a jusante da zona de obra, por

forma a minimizar os impactes no processo de recarga dos aquíferos. A qualidade da água

lançada nas linhas de água deve ser respeitada, na medida em que estes cursos podem

ser fontes de recarga para os aquíferos.

40. Evitar a destruição das captações privadas licenciadas, devendo ser apresentadas

medidas, no caso da sua destruição, que minimizem essa afectação.

41. Acautelar, na fase de construção, as áreas de elevada capacidade de infiltração.

42. Identificar as áreas de sumidouros, devendo as mesmas ser acompanhadas por

técnicos especializados nesta área.

43. Prever o acompanhamento das obras por uma equipa de geólogos, com formação em

espeleologia e hidrogeologia e geo-espeleólogos espeleólogo para que possam ser

analisadas as estruturas cársicas que o traçado eventualmente venha a intersectar.

Ocupação Actual do Solo

44. Efectuar a rega dos caminhos de terra, utilizados por maquinaria pesada, nas

proximidades dos campos de regadio, sempre que se justifique.

45. Reparar os caminhos rurais utilizados para a obra, se tal se mostrar necessário, após

a conclusão dos trabalhos.

46. Evitar o escoamento das águas de drenagem da plataforma da estrada e dos

viadutos, com lançamento directo nos terrenos agrícolas.

47. Assegurar o restabelecimento dos acessos a todas as parcelas existentes bem como

a todas as infra-estruturas existentes no local. Em fase de exploração deverá ser

assegurado permanentemente o escoamento total dos caudais das ribeiras e valas.

Recursos Hídrícos

48. Realizar as maiores escavações ou grandes movimentos de terras o mais

rapidamente possível, preferencialmente, em épocas mais húmidas, por forma a minimizar

o. período de emissão de poeiras. Caso a movimentação de terras seja coincidente com
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períodos secos, proceder ao humedecimento do local por aspersão após os processos de

movimentação de terras.

49. Limitar a circulação de máquinas afectas à obra, em zonas de regadio ao máximo de

modo a evitar a destruição das culturas existentes e infra-estruturas associadas.

50. Efectuar o controle rigoroso da utilização e deposição dos materiais de construção,

aplicando-se todos os esforços de forma a evitar descargas acidentais.

51. Efectuar os trabalhos de construção dos viadutos, sempre que possível, durante o

período seco.

52. Proceder à limpeza das linhas de água de forma regular.

53. Realizar no mais curto espaço de tempo e com todos os cuidados, todas as

construções em linhas de água, de modo a evitar-se a deposição de materiais nos seus

leitos.

54. Especificar os pormenores construtivos para todos os atravessamentos das infra-

estruturas não identificadas, por falta de informação, associadas aos regadios, de modo a

assegurar a sua integridade e preservação.

55, Minimizar o impacte provocado pelo aumento de turvação, como resultado da

migração da materia em suspensão, atraves da colocação parapeitos ou, construindo

barreiras de retenção de sedimentos, que deverão localizar-se paralelamente às linhas de

água.

56. Construir barreiras de retenção de sedimentos, para cada solução de traçado do IC9,

onde se prevê a construção de viadutos, designadamente: entre o km 2+480 e o km 2+ 726

e entre o km 8+ 774 e o km 9+020, da Sol. Base e entre o km 9+010 -9+280, da Alt. 1.

57. Remover, no final da fase de construção, as barreiras de retenção de sedimentos com

as devidas precauções de modo a evitar a ressuspensão dos sólidos retidos, e

encaminhamento das barreiras para destino final adequado.

58. Realizar os trabalhos de terraplenagens e de drenagem, de forma a garantir sempre

boas condições de escoamento evitando situações que possam contribuir para o

agravamento de inundações.

59. Efectuar o atravessamento das linhas de água e zonas de cheia, com recurso a

sistemas de drenagem eficazes, como sejam viadutos ou passagens hidráulicas, de modo

a minimizar a afectação sobre a drenagem natural e minimizar o efeito barreira associado à

via.

60. Efectuar o atravessamento da zona de cheia da Ribeira da Pedreira em viaduto no

sublanço do IC9-EN1/Nó de Fátima (A1), e estudar a possibilidade de efectuar a
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construção de outro viaduto no vale na Serra da Seara, no sublanço IC9-Fátima (A 1) /

Ourém (Alburitel).

61. Executar a construção de viadutos de modo a evitar alterações nos regimes fluviais e

nos leitos de cheia.

62. Os viadutos devem abranger toda a área inundável e os seus pilares não devem

afectar o leito nem as margens das linhas de água, valsa e canais de rega, devendo os

mesmos apresentar no leito de cheia a geometria e configurações hidrodinâmicas,

adequadas face à orientação do escoamento.

63. Os encontros e os restabelecimentos previstos sob os viadutos não devem interferir

com o leito das linhas de água e/ou ocupem áreas inundáveis.

64. Alterar a localização dos pontos de descarga dos traçados ç!e modo a não haver

afectação de regadios por águas de escorrência e dos pontos de água sensíveis, tais como

as Termas da Batalha.

65. Efectuar a construção de Passagens Hidráulicas ou de Fauna e Viadutos, no sentido

de minimizar a afectação de linhas de água e o atravessamento dos regadios.

66. Restituir as infra-estruturas de abastecimento e saneamento, afectadas e restabelecer

na totalidade as linhas de água sempre que ocorra a sua intersecção, o mais rapidamente

possível com secções adequadas que permitam a drenagem hídrica, poços e furos

afectados.

67. Implementar um sistema de tratamento eficaz das águas de escorrência da via, que

deve ter em conta a sensibilidade da área envolvente.

68. Estabelecer um Plano de Emergência com vista a minimizar as situações resultantes

de acidentes envolvendo veículos de transporte de substâncias tóxicas e/ou perigosas, com

a finalidade de evitar a possível contaminação do meio hídrico, quer na fase de construção

quer na fase de exploração.

69. Assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem da via.

70. Garantir o correcto escoamento das linhas de água, para todas as passagens

hidráulicas, mantendo o seu curso, margens, direcção e sentido do escoamento.

71. Alertar as entidades responsáveis, em caso de uma descarga acidental de materiais

poluentes para o meio aquático ou para o próprio solo.

72. Cuidar e observar as estruturas de controlo da erosão e de correcção torrencial, que

vierem a ser construídas, de forma a garantir as suas boas condições de funcionalidade.

Deverá igualmente ser mantido em boas condições todos os revestimentos vegetais que

vierem a ser executados como forma de protecção contra a erosão, como por exemplo, nas

espaldas dos taludes de escavação ou de aterro.
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Qualidade do Ar

73. Regar pr~viamente as superfícies de solos sujeitas a movimentações, em especial as

zonas mais expostas ao vento, as zonas contíguas com actividades agrícolas e núcleos

habitados, de modo a diminuir a emissão de partículas e poeiras. Estas regas devem ser

intensificadas em épocas de calor ou de colheita de produtos agrícolas.

74. Delinear e colocar em prática um programa eficaz de aspersão de água no pavimento

de terra batida, ao longo das faixas de construção, nos locais da obra e principalmente se

os trabalhos forem desenvolvidos durante a época seca. Esta acção visa a redução

significativa do levantamento de poeiras, geradas pela movimentação da maquinaria

necessária à construção do projecto.

75. Os materiais transportados por camião devem ser previamente humedecidos e

cobertos, por forma a evitar a sua dispersão ao longo de todo o percurso de transporte.

76. Limitar a velocidade dos camiões, nos caminhos de terra, de modo a diminuir a

elevação de poeiras.

77. Efectuar a lavagem dos rodados dos camiões antes de saírem da zona de obra,

sempre que o seu circuito preveja a circulação em estradas públicas alcatroadas.

78. Inspeccionar e manter em boas condições de funcionamento todo o equipamento,

máquinas e veículos afectos à obra com motor de combustão, de modo a evitar má

carburação, com consequente emissão indesejável de poluentes atmosféricos.

79. Acondicionar em contentores adequados os resíduos provenientes da obra e

posteriormente enviar para o destino final mais apropriado.

80. Instalar as centrais de betão e de asfalto betuminoso, o mais afastado possível das

habitações e áreas cultivadas, e tendo em consideração um eficaz sistema de controlo das

emissões de poluentes, através da instalação de filtros.

81. Definir o planeamento da construção tendo em conta as épocas de desenvolvimento

das diversas culturas praticadas na região de modo a não interferir com a eficiência de

produtividade desta.

82. Manter o corredor verde nas áreas em que ele já existe e criar, se possível, novas

barreiras florestadas nas zonas envolventes, principalmente junto dos locais mais próximos

das áreas habitadas.

Componente Biolóaica

83. Evitar a destruição desnecessária da flora e dos habitats e promover as intervenções

necessárias à rápida recomposição da área, na fase de construção.

84. Limitar a perturbação apenas aos locais estritamente necessários.

12
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85. Evitar a construção de vias acessórias à obra que atravessem cursos de água,

especia'lmente com galeria ripícola desenvolvida. Se for estritamente necessário uma

construção deste tipo, e sempre que a largura entre margens, do curso de água, seja

superior a 2 metros, deve ser construída uma ponte para a sua travessia, sem recurso a

manilhas.

86. Proibir a realização de qualquer acção que utilize materiais combustíveis em áreas

onde exista risco de incêndio sem que sejam tomadas as devidas precauções e apenas se

estritamente indispensável.

87. Efectuar as desmatações e outras intervenções de corte e limpeza de vegetação na

área de intervenção do projecto e nas áreas adjacentes, fora do período de reprodução dos

vertebrados ( entre Julho a Fevereiro ).

88. Iniciar os trabalhos de terraplenagens e terraceamentos, assim que os solos estejam

limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas.

89. Proceder à implementação dos trabalhos de recuperação de habitats, quando existir a

certeza de que os locais a intervencionar não sofrerão mais alterações, evitando a perda de

espécies pioneiras.

90. Reduzir ao mínimo o impacte sobre o ambiente circundante sempre que se efectuem

obras de manutenção ou restauro da via, sendo de especial importância:

.limitar a perturbação apenas aos locais em que tal é estritamente necessário;

.evitar a circulação fora da via ou dos caminhos já existentes;

evitar o derrame sobre o solo de óleos lubrificantes, combustíveis e outras

substâncias potencialmente tóxicas;

.impedir os derrames no meio aquático de quaisquer substâncias poluentes, bem

como de areia, terra ou sólidos em suspensão;

91. Promover acções periódicas de limpeza das bermas (numa faixa de 2 metros), de

modo a diminuir o risco de incêndio através de qualquer descuido ou acção propositada por

parte dos condutores que circulem na via, utilizando exclusivamente meios mecânicos. Esta

medida deverá também permitir o aumento da visibilidade das bermas por parte dos

condutores, dando-lhes um maior tempo de reacção, caso algum animal tente atravessar a

via.

92. Evitar a destruição de árvores de grande porte (da flora autóctone), com particular

destaque para carvalhos, azinheiras, amieiros, freixos e ulmeiros.

93. Preservar poços e tanques (mesmo que abandonados), uma vez que são bastante

utilizados pelos anfíbios, especialmente para reprodução.

13
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94. Garantir a existência de zonas or:1de seja promovida a passagem de animais entre

ambos os lados da via, impedindo a passagem na própria via onde os riscos de

atropelamento, durante a fase de exploração, são elevados. Estas zonas podem minimizar

o isolamento genético, mantendo um contínuo natural e atenuando o efeito da interrupção

dos movimentos dos animais.

95. Adaptar as passagens hidráulicas e as passagens agrícolas, para a passagem dos

animais. As adaptações deverão ser sempre no sentido da "naturalização" da passagem,

criando um corredor de vegetação para limitar a inibição de utilização por parte dos

animais, evitando igualmente a obstrução da passagem. Deve ser tida em consideração:

.o local de implantação da passagem devendo ser adaptado à fauna existente e do

terreno em que se encontra inserido;

.a extensão da passagem de modo a não causar ensombramento;

.as dimensões das passagens de modo a poderem ser utilizadas pela fauna de

vertebrados terrestres (não devendo ser inferiores a 1,OOm de diâmetro (passagens

circulares) ou 1 ,OOmx1 ,OOm de abertura (passagens de secção quadrangular);

.o tipo de substrato, por forma a minimizar a artificialidade da passagem, (é desejável

que o substrato da passagem seja composto por pedras cujo calibre deve ser reduzido;

.o passad(ço lateral seco que deverá existir nas passagens hidráulicas em períodos de

maior pluviosidade, de modo a permitir o atravessamento dos animais de menores

dimensões conforme figura que se indica a seguir:

I Passagem Hidráulica l

Pedras (naturalização da

passagem)

I passadiço!

96. Implementar mecanismos que impeçam, ou pelo menos dificultem, a circulação de

animais na via e que simultaneamente os direccionem para os locais de passagem, como

vedações de rede.

97. A vedação de rede proposta ao longo do traçado deverá ter uma malha progressiva,

com a mais estreita mais próximo do solo, não devendo exceder os 2,5 cm na vertical e os

15 cm na horizontal, uma altura constante de pelo menos 1,5m, serem adaptadàs ao perfil

14



do terreno e enterradas pelo menos 20 cm. Para prevenir que os animais consigam subir

pela vedação, o topo deve ser voltado para fora e para baixo.

98. As passagens e ribeiras existentes ao longo do corredor não devem ser obstruídas

pela vedação.

99. Efectuar o levantamento cuidadoso das passagens de fauna e indicar as soluções

especificas a adoptar. .

100. Efectuar durante o levantamento espeleológico a prospecção de morcegos e/ou

outras ocupações das grutas, devidamente avaliados no âmbito da bio-espeleologia.

101. Recuperar a vegetação ripícola e a vegetação mais desenvolvida associada às linhas

de água afectadas pela obra em geral, mas especialmente na Ribeira de Seiça.

Componente Social

102. Promover acções de informação à população local, sobre a localização, os objectivos,

os benefícios e os impactes negativos associados ao projecto, bem como sobre a duração

e calendarização prevista para o mesmo, no sentido de favorecer um maior grau de adesão

ao projecto e de aceitação dos custos sociais gerados; e montar um sistema de

encaminhamento e resposta de queixas e reclamações, de modo a permitir aferir o grau de

incomodidade percepcionado pela população residente e equacionar a necessidade de

implementação de novas medidas.

103. Promover acções de informação adequadas e atempadas para obter a concordância

dos interessados e, indemnizá-Ios, sempre que tal seja razoável, antes da entrada nas

propriedades privadas.

104. Informar, atempadamente, os proprietários expropriados no sentido de precaver o

ciclo das culturas.

105. Informar os proprietários das áreas de agro-pecuária, sobre os possíveis impactes da

fase de construção da obra para as culturas e animais. Sempre que a manutenção das

áreas não possa ser efectuada, por a via inviabilizar o acesso e/ou se verifique uma grande

afectação devido aos impactes resultantes da construção, propõe-se a avaliação das

mesmas, bem como das colheitas e produção pecuária, e a aplicação de indemnização

concordante.

106. Deverá existir uma forma de informação que permita gerir as expectativas da

população relativamente à construção de obras de arte (viadutos, pilares, nós ...) e

instalação de equipamentos permanentes (ex.: barreiras acústicas). Esta medida de cariz

psicossocial pretende minimizar o incómodo resultante das agressões perceptivas

decorrentes da implantação das estruturas e aumentar o envolvimento e o controlo detido
15
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pelas populações, nomeadamente dos residentes mais adjacentes à via(s) alvo de

intervenção. Para além disso, devem ser utilizadas medidas que tornem salientes os

benefícios percebidos associados ao projecto, de modo semelhante às estratégias

propostas ao nível da Promoção de Controlo.

107. Divulgar, com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito, as

alterações na circulação rodoviária e pedonal e a relocalização das paragens de

transportes públicos. Caso seja necessário criar percursos alternativos com o objectivo de

desviar o tráfego das áreas em construção, estes deverão ser divulgados localmente e

devidamente sinalizados bem como mantidas as boas condições de circulação.

108. Comunicar a "afectação de serviços" (luz, água, gás) à população com a devida

antecedência e com informação (período e duração da afectação, etc.) que permita aos

utentes aumentar a percepção de controle e gerir a situação de incomodidade no seu

quotidiano.

109. Restabelecer as vias de circulação afectadas, rede de caminhos e de serventias. Em

áreas urbanas e urbanizáveis, em áreas industriais e de equipamentos, os

restabelecimentos devem ter um perfil transversal que contemple, para além da faixa de

rodagem, no mínimo uma faixa para peões e devem ser dotados de iluminação pública.

110. Efectuar os restabelecimentos necessários à viabilidade económica das parcelas

agrícolas afectadas e à garantia de adequados níveis de acessibilidade local da população

afectada.

111. Indicar as vias a utilizar pelos veículos de acesso à obra, devendo ser assegurada a

sua reposição e recuperarão, em condições idênticas às iniciais.

112. No que se refere a secções de vias que afectem um 'único acesso, ou um acesso de

grande importância, a habitações ou determinada localidade, será imprescindível garantir

esse acesso, seja pela construção duma via provisória devidamente assinalada, seja

mantendo parcialmente transitável a via existente. Caso tal não seja possível e existam vias

paralelas que permitam o acesso a esses mesmos locais, as secções das vias não devem

ser simultâneas, mas antes faseadas, por forma a assegurar a mobilidade das populações

sem grandes alterações da distância ou do tempo de percurso. Em casos em que esteja

prevista a reposição de apenas uma das vias, esta deverá sempre que possível ser

executada anteriormente à secção das que lhe são concorrentes.

113. No que respeita às secções totais de Estradas Nacionais e/ou Municipais, sugere-se a

construção de uma alternativa de ligação provisória, durante o tempo de trabalhos. Nos

casos em que tal não seja possível, por motivos de custo, sugere-se a colocação de painéis

com mapas onde estejam explícitas as alternativas de trajecto para os condutores e o
16
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período de duração da obra, bem como o objectivo da obra e os ganhos a nível de

freguesias e concelhos; e imagens diagramáticas do local de intervenção antes e depois da

obra. Este aspecto deverá ser tido em conta pelo construtor da obra.

114. Elaborar um estudo sistemático do estado de conservação das habitações afectadas

pelo empreendimento e que possa servir de base a indemnização dos proprietários

prejudicados.

115. Reparar todos os danos, verificados em decorrência das actividades associadas à

obra, em habitações e outras edificações.

116. Efectuar um levantamento exaustivo de todas as habitações, unidades industriais e

equipamentos afectados directa ou indirectamente pelo traçado, devendo ser

fundamentadas todas as soluções que venham a ser preconizadas para cada situação em

análise.

117. Desenvolver medidas que permitam à população ter um maior controlo decisório

percebido e real sobre as medidas de mitigação, propondo para tal uma via de

comunicação em vigor durante as obras, entre um técnico escolhido pelo proponente do

projecto e a população ou um seu representante (ex.: via telefónica).

118. Proceder à implementação de sinalização rodoviária adequada em todos os locais de

acesso à zona de obras, assim como nas vias afectadas por esta e nas vias alternativas de

circulação, com a indicação das distâncias e dos tempos de percurso. No que se refere aos

nós, poderão ainda existir painéis que indiquem claramente que as obras efectuadas nesse

local visam a construção da ligação à nova via, por forma a salientar os ganhos futuros e a

fomentar estratégias cognitivas de adaptação. Estes poderão apresentar também o aspecto

da rede viária após a intervenção.

119. No que respeita à construção de nós de ligação a outras vias, a secção destas

últimas, sempre que possível, deverá ser apenas parcial e não total.

120. Aconselha-se, à semelhança da fase de construção, a distribuição de informação

onde conste alguma referente aos casos em que existe um grande prejuízo da população

com a exploração, com base nas estratégias anteriormente propostas. O contacto proposto

para a fase de construção entre o proponente do projecto e um representante local pode

também ser mantido, mas agora com a função de fornecer informação de natureza

semelhante à referida ou comunicar eventuais problemas.

121. A implantação do traçado deverá dedicar especial atenção à delimitação das parcelas

de modo a evitar o seu seccionamento.

122. Procurar manter livres os caminhos e estradas de passagem habitual, mantendo os

atravessamentos necessários ao decorrer normal das actividades da população local e
17
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restabelecer rapidamente as ligações interceptadas, minimizando o efeito barreira e o

transtorno causado aos utentes dessas vias;

123. Devem ser tomadas medidas (sinalização ou outras) para que o tráfego que se dirige

para Fátima se distribua pelas duas entradas poentes (Fátima N, Fátima S) e não

sobrecarregue a EN 356.

Ordenamento e Condicionantes

124. Garantir a estabilidade biofísica das margens. a manutenção do normal escoamento

das águas e a preservação e valorização da galeria ripícola. no decorrer dos trabalhos a

desenvolver junto às linhas de água, assegurando que não existam riscos de contaminação

das águas.

125. Assegurar as acessibilidades nas zonas de construção onde se prevê interferência

com a rede viária existente e com o caminho-de-ferro.

126. Proceder à recuperação total de benfeitorias afectadas quando danificadas pelos

trabalhos de construção e conservação.

127. Acautelar as intervenções nas áreas com risco de erosão. inclusive a movimentação

de maquinaria pesada. de forma a garantir a manutenção da estabilidade biofísica das

encostas.

128. Limitar ao máximo as zonas de circulação e de acesso à obra, durante a fase de

construção. de modo a evitar a compactação das terras limítrofes.

129. Devem restabelecer-se todas as estradas e os caminhos agrícolas que forem

interceptados. devolvendo-lhes as características iniciais. Esses acessos não deverão

interferir com perímetros urbanos ou com linhas de água.

Património

130. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática do corredor seleccionado que deverá

ser realizado na fase anterior ao Projecto de Execução, bem como das áreas de estaleiros,

áreas de empréstimo, áreas de depósito de materiais e outras áreas funcionais da obra que

não tenham sido prospectadas nesta fase de avaliação. Deverá merecer particular atenção

as áreas assinaladas no ElA como de maior potencial arqueológico.

131. A equipa de arqueologia que realizar a prospecção sistemática deve integrar um

arqueólogo com experiência em Pré-História.

132. Todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser autorizados pelo IPA e os

respectivos relatórios entregues para avaliação, para que após a sua aprovação sejam

incluídos no RECAPE.
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133. Efectuar o acompanhamento arqueológico da obra, de todas as acções que

impliquem revolvimentos de terras. Este acompanhamento deverá ser efectuado por um

arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções inerentes à implementação do

projecto não sejam sequenciais mas sim simultâneas.

134. Efectuar sondagens arqueológicas de diagnóstico, préviás à definição do traçado, que

permitam a definição das áreas arqueológicas e adaptar o traçado da via aos resultados

obtidos no Lanço Icg -EN1 I Nó de Fátima (A1) nas ocorrências patrimoniais n.o 25 e

rendeira.

135. Delimitar a área de dispersão de vestígios e posterior definição do traçado, de forma a

que não sejam afectadas as ocorrências n.o 28 e n.o 40, no lanço Icg -EN11 Nó de Fátima

(A1 ).

Paisaaem

136. Antes do início da desmatação, os exemplares de árvores ou arbustos que

apresentem valor ecológico ou ornamental que justifique o custo de protecção ou o seu

transplante, deverão ser marcados com cintas e proceder-se ao seu transplante qe acordo

com as condições óptimas para cada espécie.

137. Os depósitos temporários deverão ser instalados em locais onde não interfiram com o

coberto arbóreo existente.

138. Proceder à fiorestação ou arborização das áreas aterradas ou escavadas, com

utilização de espécies vegetais autóctone e/ou de elevada rusticidade nas fases iniciais dos

processos de revestimento vegetal e ainda procurando seleccionar prioritariamente

espécies da flora espontânea da região no sentido de reconstituir os habitats entretanto

destruídos.

139. Executar as medidas de prevenção dos incêndios de forma a criar descontinuidades

em particular nas orlas e criação na envolvente de acessos para viaturas dos bombeiros.

140. Decapar previamente as áreas de terreno a escavar ou a aterrar, bem como as zonas

de empréstimo, para obtenção de terra viva. Esta decapagem terá lugar ao serem iniciados

os trabalhos de movimentação de terra e incidirá numa espessura variável de acordo com

as características do terreno e deverá ser depositado em pargas.

141. Não colocar as pargas ( com 3m de largura e 1,25m de altura ), bem como os

depósitos de terras sobrantes, a menos de 10m das linhas de água e em leitos de cheia. As

pargas, não deverão ser pisadas devendo ser revestidas com leguminosas a fim de garantir

o seu arejamento e a manutenção das características fisico-químicas do solo, devendo ser

armazenados tendo em vista a sua posterior utilização.
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142. O Projecto de Integração Paisagista (PIP) a elaborar e a implementar deve

contemplar a modelação do terreno orientada no sentido de permitir uma integração dos

taludes na morfologia dos terrenos envolventes, bem como a sua estabilização biológica e

a modelação das áreas interiores dos nós e das rotundas, contribuind~ para a eliminação

de taludes dentro destas áreas e para 'o eventual escoamento de materiais de escavação

em excesso.

143. As áreas objecto de revestimento vegetal devem ser previamente cobertas com uma

camada de terra viva proveniente da decapagem dos solos ao longo do traçado. Esta

camada deve ter um mínimo de 15 cm nos taludes e 30 cm nas rotundas e interiores dos

nós.

144. A inclinação máxima para colocação da camada de terra viva deve ser de 1/1.5 (V/H),

quer seja em taludes de aterro ou de escavação, nos casos de inclinações superiores em

zonas de substrato rochoso o corte seja feito de forma irregular, permitindo a deposição de

alguma terra nas cavidades geradas. Estas áreas devem ser devidamente identificáveis na

fase de projecto de execução.

145. Sempre que os taludes apresentem inclinações superiores a 1/1.5 (V/H) deve ser

ponderada a adopção de métodos especiais de estabilização como por exemplo: mantas

orgânicas, fibras alternativas a estas últimas, redes, sistemas de confinamento alveolar, etc.

Estas alternativas terão que ser identificadas e de ser estudadas caso a caso, no sentido

de optar pelas mais adequadas em termos de eficácia em fase de PE. Deve ser sempre de

evitar a utilização de betão projectado nos taludes;

146. O PIP deve prever o revestimento vegetal de todas as áreas expropriadas,

nomeadamente taludes de escavação e aterro, faixas adjacentes até à vedação, interiores

dos ramos dos nós, rotundas, áreas sobrantes, estaleiros, áreas de depósito e empréstimo;

147. O PIP deve contemplar a utilização preferencial de espécies vegetais autóctones (nas

situações menos urbanas ), adaptadas às características edafo-climáticas do meio, com

vista à sua melhor adaptação inicial e manutenção futura e à integração da estrada na

paisagem envolvente. Estas espécies devem também estar adaptadas às diferentes

situações paisagísticas e fisiográficas atravessadas;

148. O PIP deve justificar a composição proposta para as misturas de sementes

(herbáceas, arbustivas e arbóreas) e para os módulos de plantação ( arbustivos ) e as

espécies arbóreas a utilizar no projecto, de acordo com os objectivos e. os diferentes

condicionamentos a que as várias espécies vegetais irão ficar sujeitas;

149. As misturas de sementes a contemplar no PIP para a estabilização de todos os

taludes de escavação e aterro devem incluir algumas espécies de crescimento rápido,
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misturadas com outras de crescimento mais lento, que no futuro irão substituir

progressivamente as anteriores para assegurar a cobertura do solo logo após a execução

dos aterros e escavações;

150. O PIP deve prever a realização das sementeiras, sobretudo dos taludes, através do

método da hidrossementeira, dadas a extensão e características da obra e a rapidez,

facilidade e eficácia da execução;

151. As operações de hidrosementeira deverão ocorrer depois de efectuadas as

plantações e sementeiras de espécies arbustivas e arbóreas, preferencialmente logo após

a modelação dos taludes, de modo a evitar a erosão elou ravinamento, sendo as épocas

mais adequadas para a execução desta operação o Outono e a Primavera;

152. As hidrosementeiras realizar-se-ão em todas as áreas perturbadas, com uma mistura

de sementes, adubo, fertilizantes, estabilizadores de solo e água com o objectivo de

rapidamente estabilizar o solo. Nos taludes com declive igualou superior a 111.5 (HN), ou

sempre que a estabilização do terreno o exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas

para garantir a estabilização imediata dos taludes, evitar ou diminuir a ocorrência de

eventuais ravinamentos e facilitar o estabelecimento da vegetação;

153. As plantações elou sementeiras de espécies arbóreas e arbustivas só deverão ser

efectuadas a partir dos três primeiros metros a partir do limite da estrada, sejam os taludes

de aterro ou de escavação, de forma a não prejudicar a segurança da via e facilitar a

manutenção e controlo das áreas revestidas. Todas as áreas a revestir deverão ser

semeadas com uma mistura herbácea de gramíneas e leguminosas;

154. As obras de integração patsagística e de revestimento vegetal deverão ser

executadas à medida que os respectivos troços vão sendo construídos e nas épocas

apropriadas, independentemente da conclusão das obras relativas ao pavimento;

155. Para minimizar os impactes visuais mais significativos da via, o PIP deve contemplar

a criação de cortinas vegetais (arbóreas e arbustivas) que os ocultem a partir dos pontos de

observação mais próximos e frequentados (áreas urbanas e vias de comunicação mais

próximas );

156. Os planos de plantação e sementeira devem ter em conta as diferentes zonas quer se

tratem de taludes de aterro ou de escavação, nós ou banquetas: As plantações devem ser

restringidas a áreas especificas onde tal procedimento se justifique, como acontece no

interior dos nós e nas banquetas dos taludes de escavação. Em situações complexas

podem justificar-se a aplicação de técnicas de bioengenharia;
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157. O PIP deve contemplar o enquadramento das linhas de água com espécies

características da mata ribeirinha. O PIP deve ainda prever a escarificação e a revegetação

dos acessos construídos durante a fase de obra;

158. Proceder ao reacerto fundiário por reconstrução e restabelecimento dos muros de

pedra seca de suporte e/ou compartimentação da paisagem, vaiados, linhas vegetais

estruturantes, caminhos, redes naturais de rega e de drenagem, de forma a garantir a

continuidade, física e visual, e a sua função;

159. Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas por

movimentos de terra deverá ser protegida, de modo a não ser afectada com a localização

de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras, e com o movimento

de máquinas e viaturas, designadamente instalando tapumes e resguardos em todas as

áreas onde se desenvolvem trabalhos, durante o decurso destes;

160. Dependendo da estabilidade dos taludes, os taludes de escavação de elevada altura

deverão, quando possível, ser estruturados em banquetas, de forma a criar cortes no

ângulo de visão e melhorar a sua integração na paisagem, sempre que os taludes são

superiores a 12 metros;

161. Após conclusão dos trabalhos a área a ocupar com o estaleiro, deposito de materiais,

acessos, deve ser devidamente recuperada de acordo com o Plano de Recuperação

Paisagista (PRP) a aprovar em RECAPE. O PRP deverá garantir e promover a

descompactação e o arejamento dos solos.

Riscos

162. Consciencializar todo o pessoal que opere na área de construção e exploração, de

forma a haver uma percepção efectiva da probabilidade de ocorrência de situações de risco

e desta forma induzir procedimentos que minimizem a sua consumação;

163. Elaborar um Plano de Emergência para a exploração da via, onde deverão ser

levantadas, analisadas e quantificadas, pormenorizadamente, todas as possíveis situações

de risco com probabilidade de ocorrência. Este Plano de Emergência deverá ser

desenvolvido em consonância com as entidades competentes que concorrem para o

socorro, de forma a estipular a missão de cada um dos intervenientes se for necessário a

activação do Plano.
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RECURSOS HíDRICOS

Objectivos

A Monitorização a efectuar quer durante a fase de construção quer durante a fase de

exploração, tem como objectivos:

.Avaliar a qualidade da água superficial e subterrânea na área de intervenção do

projecto;

.Acompanhar e avaliar os impactes associados à construção do empreendimento;

.Avaliar e confirmar o impacte da exploração da via rodoviária sobre os parâmetros

monitorizados, em função das previsões efectuadas no Estudo de Impacte Ambienta'

(ElA) e do disposto na legis~ação em vigor sobre a qualidade da água, com vista à

minimização de impactes negativos significativos;

.Verificar a eficiência das medidas de minimização adoptadas;

.Avaliar a necessidade de aplicação de novas medidas de minimização;

.Avaliar, calibrar e se possível melhorar ou validar as ferramentas informáticas e/ou

modelos utilizadas na determinação quantitativa dos impactes no ElA em função dos

diversos parâmetros monitorizados de forma contínua ou discreta durante a exploração

desta via rodoviária;

.Recolher dados que possam servir como base para a realização de futuros ElA 's

associados a projectos de natureza similar .

Os meios receptores a monitorizar são as águas superficiais e as águas subterrâneas, sendo

ainda necessário monitorizar as águas de escorrência drenadas da plataforma da via.

Parâmetros de Amostragens

Relativamente aos parâmetros, devem ser analisados aqueles que normalmente se encontram

associados ao tráfego rodoviário, e outros, de carácter geral, utilizados a título comparativo.

Os parâmetros a analisar deverão ser os identificados com / , no quadro que se indica a

seguir:
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Complementarmente, refira-se que a colheita das amostras das águas superficiais e de

escorrência deve ser acompanhada com a determinação do caudal associado, pH e

temperatura.

A colheita das amostras de águas subterrâneas deve ser acompanhada pela medição das

variáveis hidráulicas (profundidàde, velocidade e caudal), bem como à medição do nível

hidroestático da água nos furos e/ou poços. Relativamente à caracterização das águas

subterrâneas deverão ser ainda registados, para cada poço ou furo seleccionado, os seguintes

aspectos: a localização; a formação aquífera; tipo de captação (poço, furo, nascente ); as

utilizações da água.

Localização

O Plano de Monitorização a apresentar no RECAPE deverá indicar a localização exacta dos

pontos a monitorizar, devendo a selecção destes pontos ser feita atendendo aos seguintes

critérios:

Pontos de descarga passíveis de promoverem um aumento significativo de poluentes

no meio receptor.

Linhas de água mais sensíveis para onde são drenadas as águas de escorrência

recolhidas da plataforma.

Localização das zonas consideradas sensíveis como seja as zonas de regadio.

Localização de pontos sensíveis como nascentes e captações municipais e privadas de

origem subterrânea.

Periodicidade

O Plano de Monitorização deve ser dividido em três fases, tal como apresentado no quadro

seguinte:
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A campanha antes da fase de construção, deverá garantir uma correcta caracterização da

situação de referência, das águas superficiais e subterrâneas.

Águas Superficiais

O tipo de amostra a recolher de águas superficiais depende das características das linhas de

água para a qual a descarga é feita.

Assim, caso a colheita seja feita numa linha de água de carácter permanente, deverão ser

colhidas 3 amostras (o equivalente a uma campanha de amostragem) nos locais seguidamente

identificados:

Uma amostra a montante do ponto de descarga (a aproximadamente 20m do ponto de

descarga);

Uma amostra no local onde as águas de escorrência são drenadas;

Uma amostra a jusante do ponto de descarga (a aproximadamente 30m do ponto de

descarga).

As amostras a colher devem ser simples e colhidas no meio da coluna de água.

No caso de se tratar de uma linha de água efémera, a colheita das amostras na coluna de água

deverão ser feitas quando o caudal da linha de água o permitir. Caso esta situação não se

verifique, por escassez de caudal, a monitorização deverá cingir-se às águas subterrâneas.

Águas de Escorrência

Relativamente às amostras a recolher nos pontos de descarga, esta convém que seja

composta, sendo que o amostrador deverá possuir um temporizados que permita recolher 6

amostras espaçadas em 10 minutos.

Cada amostra composta recolhida equivale a uma campanha a aplicar ao ponto de descarga.
, A

Aguas Subterraneas
As amostras às águas subterrâneas deverão ser simples sendo que a sua colheita, por uma

questão de economia de tempo, coincidirá com a colheita das amostras de águas superficiais.

Além das colheitas referidas, deverá ser colhida uma amostra no período seco para que se

estabeleça um padrão de comparação com o que sucede no período húmido.
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