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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

ER377-2 – Costa da Caparica/Nova Vaga/IC32 (Prox.) 

 

ESTUDO PRÉVIO 

 

 

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativa ao procedimento 

de Avaliação de Impacte Ambiental da ER377-2 – Costa da Caparica/Nova Vaga/IC32 (Prox.), em fase de 

Estudo Prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA): 

1.1  Tendo em conta as razões expressas no Parecer da Comissão de Avaliação (CA), desfavorável: 

 Ao trecho entre o km 13+650 e o final do traçado; 

 À Solução A entre o km 3+050 e 7+740; 

 À Solução A e C da Ligação à Fonte da Telha; 

 À Solução B nos trechos em que existe a alternativa B2 e B3. 

 

1.2 Favorável ao desenvolvimento do Projecto de Execução da: 

Solução B da ER 377-2, entre o km 0+000 e o km 13+650, conjugada com a Alternativa B2 

(variante à Mata dos Medos), Alternativa B3 (ligação ao Parque de Campismo) e a Solução B da 

Ligação à Fonte da Telha, condicionada: 

 Ao estudo de uma solução que minimize o impacte sobre o uso agrícola dos solos, entre o início do 

traçado e o km 3+000,a qual deverá ter prévio acordo da DRARO; 

 Ao cumprimento das condicionantes e medidas de compensação referidas em anexo; 

 Apresentação dos Programas de Monitorização, tendo em conta os aspectos referidos em anexo; 

 Ao cumprimento das medidas de minimização (relativas às fase de construção e fase de exploração) e 

dos planos de monitorização que venham a ser aprovados em resultado da apreciação da conformidade 

do Projecto de Execução com esta DIA; 

 À inclusão no RECAPE, nos termos da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril em vigor, dos seguintes 

aspectos: 

Caracterização mais completa e aprofundada dos impactes, à escala de projecto de execução, 

relativos aos factores ambientais: Solos, Ecologia e Sócio-Economia. Caso ocorram alterações no 

estudo de tráfego do projecto rodoviário e tal como referido no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 

deverá proceder-se, também à realização de uma nova análise da Qualidade do Ar; 

Concretização discriminada (espacial e temporalmente) das medidas de minimização, para as fases 

de construção e de exploração, tendo por base as medidas de carácter geral referidas no EIA, bem 
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como outras que venham a considerar-se necessárias, face à caracterização mais completa e 

aprofundada dos impactes, referida no ponto anterior; 

Complementar essas medidas, com as propostas pela CA, as quais se encontram referidas em 

anexo; 

Análise de todas as medidas de minimização propostas (no âmbito do traçado aprovado, e desde 

que não ponham em causa as medidas/condicionantes referidos nesta DIA), nos Pareceres da 

DGRF, da Câmara Municipal do Seixal e da Câmara Municipal de Almada, e nos pareceres recebidos 

no âmbito da consulta pública, devendo o RECAPE mencionar a possibilidade de as mesmas serem 

contempladas no Projecto de Execução, ou a sua impossibilidade e respectivas razões; 

 À inclusão no Caderno de Encargos das medidas de compensação e das medidas de minimização 

específicas para a fase de obra. 

2. A apreciação da conformidade do projecto de Execução com esta DIA deve ser efectuada pela Autoridade de 

AIA, nos termos dos número 2 e seguintes do artigo 28º do Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 5 de Novembro. 

3. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos dois anos a contar da 

presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos 

no n.º 3 do mesmo artigo. 

 

26 de Janeiro de 2008, 

 
O Secretário de Estado do Ambiente1 

 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do Ambiente. 
A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA do estudo prévio da ER377-2 – Costa da Caparica/Nova Vaga/IC32 (Prox.) 

 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÂO 

 A ER 377-2 e a ligação à Fonte da Telha provocarão a destruição de mais de 6 hectares de dunas e habitats 

prioritários da Directiva, situados em Matas Nacionais. Trata-se de uma perda efectiva e relevante de áreas 

actualmente afecta à conservação da natureza e da biodiversidade, cujo impacte negativo não é minimizável. 

A área envolvente encontra-se bastante pressionada pelo crescimento urbano, pelo que a perda daquela 

área se torna ainda mais significativa.  

 Assim, os impactes negativos que serão provocados pela construção e funcionamento da ER 377-2 e ligação 

à Fonte da Telha, mesmo na conjugação de soluções menos desfavorável, na Reserva Botânica da Mata 

Nacional dos Medos e no sistema dunar na Mata das Dunas da Trafaria e Costa da Caparica, deverão ser 

compensados, através da cedência de terreno com características semelhantes e superfície não inferior, a 

ser afecto à defesa do património natural. Essa área deverá ser contígua à Mata Nacional dos Medos e 

situar-se dentro da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica. 

 A aquisição da referida área deverá ser contemplada no Caderno de Encargos da obra, de modo a ser 

incluída desde logo no orçamento base. 

 

CONDICIONANTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

O RECAPE deverá apresentar a concretização discriminada (espacial e temporalmente) das medidas de 

minimização, para as fases de construção e de exploração, tendo por base as medidas de carácter geral previstas 

no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), bem como outras que venham a considerar-se necessárias e face à 

caracterização mais completa e aprofundada dos impactes a efectuar, a qual deverá ser complementada com as 

seguintes medidas:  

 

Ecologia  

 As faixas de rodagem para veículos motorizados devem ser implantadas dentro do corredor definido pelos 

alinhamentos de pinheiros mansos.  

 A ciclovia e o passeio pedonal único deverão ser localizados no lado poente da via. Os materiais a utilizar 

deverão evitar ou reduzir a necessidade de fundações ou adição de materiais estranhos, susceptíveis de 

alterar a constituição das areias dunares. 

 A ligação à Rua Venceslau de Morais, junto aos depósitos POL NATO, deverá ser revista, ajustando-a 

unicamente ao sentido ascendente, pelo que deverá ter uma implantação muito próxima da actual. 

 As ligações locais da ER377-2, dentro das áreas da PPAFCC, das Matas Nacionais, deverão ser previamente 

analisadas pelo ICNB, de forma a assegurar a protecção de áreas sensíveis, as ligações de serviço e o 

restabelecimento de caminhos para o combate a fogos florestais. 
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 Na Alternativa B2 da variante à Mata dos Medos, deverão ser efectuadas as seguintes alterações: 

 No sector compreendido entre os Km 7+100 e 7+600, na Reserva Botânica, a via deverá ser 

deslocada para o limite da Mata, que inclui o aceiro, tal como sucede com a Solução A, neste mesmo 

sector, por forma a reduzir a destruição dos habitats naturais prioritários da Directiva Habitats (*2250 

– Dunas Litorais com Juniperus spp; *2270 – Dunas com Florestas de Pinus pinea e Pinus pinaster),. 

 Reformulação da rotunda 9, para que reduza a ocupação da área actualmente destinada a parque de 

merendas, mas garanta uma ligação local à Estrada Florestal com uma cancela. 

 Introdução de uma ligação de serviço e emergência no início da Mata dos Medos, com uma cancela.  

 Na Solução B da Ligação à Fonte da Telha deverão ser adoptadas as seguintes alterações: 

 Eliminar a rotunda inicial. 

 Na parte inicial, até ao Km 0+200, deslocar o eixo da via para Sul, de forma a reduzir a destruição de 

uma mancha de pinhal manso e zimbral, com bom desenvolvimento. 

 Na fase de projecto, em articulação com o ICNB, deverá ser prevista a ligação ao parque de merendas 

da Aroeira. 

 A via deverá adaptar-se ao relevo natural, reduzindo as movimentações de terras. 

 Deverão ser estudadas e previstas passagens para a fauna, cujo número e dimensões deverão ser  definidos 

por especialista, na Mata Nacional das Dunas da Trafaria e Costa da Caparica e na Mata Nacional dos Medos. 

 As plantações e sementeiras dos taludes deverão ser exclusivamente de espécies indígenas. 

 Todas as cancelas, placas informativas ou outras estruturas existentes nas Matas Nacionais, deverão ser 

repostas. 

 Na Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos: 

 A via deverá ser vedada, com rede de malha progressiva, articulando-se com o sistema de cancelas, 

existente ou a implantar como consequência da construção da estrada. 

 O talude interior da variante à Mata dos Medos, entre os Km 6+400 e 6+570, deverá ser substituído por 

muro de suporte de terras, de forma a preservar o mais possível essa área de excepcional qualidade da 

Mata. 

 Deverá proceder-se à colocação de dispositivos para a diminuição da velocidade de circulação. 

 Deverá ser apresentado um plano detalhado das obras. 

 Deverão ser realizadas sessões de sensibilização ambiental direccionadas à equipa envolvida na construção, 

principalmente no que respeita à Mata Nacional dos Medos. 

 O corte de espécies arbóreas deverá restringir-se ao mínimo possível. 

 Deverá ser delimitada com rigor a área expropriada de modo a evitar o pisoteio e a destruição desnecessária 

do coberto vegetal e do solo. 

 Nas áreas classificadas a via não deverá ter iluminação, designadamente entre os km 3+050 e 7+740 e entre 

o km 13+650 até ao km 15+060 e na Ligação à Fonte da Telha entre o km 0+000 e a 2ª rotunda. Nos 

trechos confinantes com áreas urbanas e parques de campismo, o projecto de iluminação deverá contemplar 

candeeiros com altura reduzida e luz incidente apenas para o pavimento da estrada. 
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 O EIA propõe que os solos removidos, quando sejam coluviossolos e solos pertencentes à RAN, possam ser 

utilizados na cobertura dos taludes da estrada. Esta medida deve ser adoptada na generalidade dos casos, 

excepto nas áreas de dunas, onde não deverão ser modificadas as características existentes. 

 O EIA propõe que os horários de trabalho de construção e de circulação de viaturas afectas à obra, sejam 

entre as 8.00 e as 18.00h, nos locais de ocupação humana. Esta medida deverá ser estendida também às 

áreas localizadas na PPAFCC. 

 

Recursos Hídricos 

 O projecto de execução deverá contemplar as estruturas adequadas de drenagem e recepção das águas de 

escorrência da via com vista a evitar a contaminação das águas subterrâneas. 

 Deverá efectuar-se o levantamento exaustivo dos pontos de água, identificando os usos e disponibilidade. 

Deverão apresentar-se as situações em que ocorrerá a inviabilização destas infra-estruturas, e mencionar as 

medidas de minimização previstas, considerando que preferencialmente devem ser substituídos por novos 

pontos de água que apresentem viabilidade futura. 

 

Geologia 

 Deverão apresentar-se as medidas de minimização que será necessário implementar resultantes da 

elaboração do Estudo Geológico e Geotécnico para a fase de Projecto de Execução. 

 

Património  

 Na propriedade habitacional identificada na Avenida Sacadura Cabral (km 9+250) deverá ser executada uma 

pequena memória descritiva, desenho de planta e alçado e registo fotográfico do conjunto arquitectónico e 

estruturas (nomeadamente, o poço) a afectar directamente pelo projecto; 

 Acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a mobilização do solo, incluindo 

desmatações e decapagens superficiais em acções de preparação ou regularização do terreno, escavações, 

terraplanagens, instalação de estaleiros, abertura de caminhos de acesso ou outras infra-estruturas. As áreas 

de empréstimo e depósito, ou outras áreas funcionais da obra cuja localização se desconhece deverão ser 

alvo de prospecção arqueológica prévia. Os resultados destes trabalhos podem determinar a adopção de 

medidas de minimização específicas; 

 O acompanhamento deve ser realizado por um arqueólogo em cada frente de obra sempre que as acções 

decorram em simultâneo; 

 O RECAPE deverá ainda integrar os resultados dos trabalhos arqueológicos de prospecção de áreas funcionais 

de obra ou outras não abrangidas pelo EIA.  

 

Paisagem  

 Deverá apresentar-se o projecto de integração paisagística (PIP) o qual deve privilegiar a aplicação de 

espécies da flora climácica e sempre que possível considerar o transplante de elementos arbóreos e 

arbustivos retirados das frentes de trabalho, dando preferência às espécies legalmente protegidas. 

 Devem ser observados na elaboração do PIP as medidas relativas à vertente da Ecologia previstas no EIA. 
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Ordenamento do Território e Ocupação do solo 

 As zonas de estaleiros, os locais de empréstimo e depósitos de terras e os acessos à obra devem estar 

localizadas fora das áreas de ocupação agrícola quer estejam integradas em RAN, REN e em áreas 

abrangidas pela Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica e Sítio da Rede Natura 2000, e 

devem estar afastadas de aglomerados populacionais e habitações isoladas, e equipamentos, de modo a não 

criar interferências directas na qualidade de vida da população, nos solos e na produtividade agrícola.  

 Os métodos construtivos e a concepção do Projecto devem respeitar as normas técnicas e imposições legais 

decorrentes da intercepção do gasoduto e das instalações da POLNATO. Para tal em fase do projecto de 

execução o projectista deve atempadamente consultar os gabinetes técnicos das entidades envolvidas. 

 Uma vez que, de acordo com o Parecer da Direcção-Geral de Infra-estruturas do Ministério da Defesa 

Nacional (DGIE), se prevê a existência de pontos de conflito com linhas do oleoduto entre a Zona II e a Zona 

III do Depósito POL NATO de Lisboa, deverão ser tomadas as seguintes medidas: 

o Elaboração de projecto sobre as medidas de segurança a implementar nas zonas de 

interferência, por entidade devidamente habilitada, a submeter à aprovação da DGIE; 

o Execução dos trabalhos de protecção/alteração e reposição das condições operativas existentes, 

por entidade devidamente habilitada; 

o Informar de forma contínua, a DGIE, sobre o desenvolvimento dos estudos e projectos afectos 

ao referido oleoduto, por forma a poderem ser emitidos os respectivos pareceres; 

o Providenciar atempadamente o plano de trabalhos e/ou alterações ao mesmo, por forma a 

serem efectuadas as respectivas diligências junto da Marinha (Superintendência dos Serviços de 

Material); 

o Caso haja necessidade de proceder a eventuais alterações pontuais do traçado do oleoduto, 

deverá ser emitido certificado de conformidade passado por uma Entidade Inspectora 

Independente; 

o Providenciar suporte informático sobre as eventuais alterações ao traçado dos oleodutos; 

o Desenvolver as acções necessárias à salvaguarda da servidão militar, em coordenação com a 

DGIE. 

 

 

Sócio-Economia 

 Nos acessos às zonas de obra, deverá ser acautelada a colocação de painéis informativos e esclarecedores 

sobre o projecto em causa, os seus objectivos, duração das actividades da obra e dos constrangimentos 

previstos. Estes painéis deverão ter a possibilidade de instalação de placas informativas adicionais que 

permitam a informação atempada das populações locais, nomeadamente sobre alterações do percurso, 

cortes totais ou parciais de via, interrupções de abastecimentos de água, gás, energia eléctrica e outros 

serviços. Esta informação deverá também ser colocada em locais públicos de frequência habitual da 

população (juntas de freguesia, cafés, igrejas, etc.). Deverá também ser criado um local de atendimento e 

esclarecimento do público de forma a informar as populações de aspectos referentes ao projecto. 
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 Deverá prever-se a definição de trajectos para a circulação de maquinaria pesada, de forma a evitar o 

trânsito desordenado e mais facilmente garantir as condições de segurança dos trabalhadores e utentes da 

via pública. Sempre que possível deverá aproveitar-se a rede viária e caminhos existentes para os acessos à 

obra. 

 Nas zonas de travessia ou proximidade dos aglomerados populacionais deverá ser prestado especial atenção 

às actividades da obra e à sua organização no tempo e espaço, no sentido de provocar o mínimo de 

interferência no ritmo da população. 

 Deverá prever-se a reposição efectiva de todos os equipamentos afectados. 

 Deverá demonstrar-se que todos os caminhos e acessos a parcelas agrícolas interferidos serão repostos. 

 Deverá demonstrar-se que a solução de traçado desenvolvida em projecto de execução salvaguarda ao 

máximo a integridade dos espaços agrícolas, situando-se nas extremas das parcelas, e deverá proceder-se à 

optimização da acessibilidade às propriedades e parcelas agrícolas em função do conhecimento dos seus 

limites, o que poderá implicar a necessidade de eventuais novos restabelecimentos. 

 Deverão ser devidamente quantificadas as parcelas e explorações agrícolas afectadas ou inviabilizadas pelo 

projecto de execução e deverá ser avaliada a situação dos proprietários e rendeiros afectados e apresentados 

os mecanismos compensatórios e de acompanhamento social previstos para estas situações, bem como para 

a perda de habitação e outras afectações relevantes. 

 Na fase de construção deverá ser evitada a afectação de culturas ou do rendimento das explorações 

agrícolas, fora das áreas expropriadas. 

 Nas áreas em construção deverá restringir-se ao mínimo a superfície perturbada pelos trabalhos, dentro das 

exigências de funcionalidade da obra, bem como a área de movimentação de máquinas e operários. 

 As áreas de trabalho deverão ser sempre devidamente delimitadas e sinalizadas. 

 Tendo em conta a vocação balnear da área de intervenção, na programação dos trabalhos de construção 

deverá procurar evitar-se que as intervenções na Estrada Florestal que dá acesso às praias da Costa e na 

ligação à Fonte da Telha ocorram durante o período estival. 

 Havendo a possibilidade de ocorrer em simultâneo a construção de grandes infra-estruturas e equipamentos 

na área de intervenção do projecto, nomeadamente no âmbito do Polis da Caparica, deverá haver um 

faseamento adequado e articulado dos trabalhos, de modo a evitar efeitos cumulativos insustentáveis, do 

ponto de vista sócio-económico e ambiental. 

 

Ruído  

 Deverá apresentar-se um Estudo de Medidas de Minimização do Ruído, considerando que relativamente ao 

que se referiu no EIA: 

 A atenuação conferida pelo BMB, indicada no EIA, é demasiado elevada devendo ser considerados 

valores da ordem dos 4 dB(A); 

 Devem ser instaladas barreiras de acrílico desde que a atenuação por elas conferida permita o 

cumprimento da legislação em vigor; 

 As medidas a propor em fase de RECAPE para os pontos P1 a P4 e P7 devem ter em conta os valores de 

Lden e Ln resultantes (soma dos valores da situação actual com os valores previstos). 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

A estrutura dos Planos deve seguir o estipulado na Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

 

Deverão ser aprofundados e detalhados, os planos de monitorização da Ecologia, dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos e do Ruído, mencionados no EIA, tendo em conta os aspectos que a seguir se referem. 

 

Ecologia 

Face ao elevado interesse ecológico da área e à previsão de impactes significativos deve ser elaborado um Plano 

de Monitorização, que deverá ser apresentado em fase de Projecto de Execução, que inclua os aspectos 

relevantes para a monitorização desta componente, nomeadamente em termos de metodologias, técnicas e 

períodos de trabalho. 

 

Este Plano deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens: 

• Monitorização de atropelamentos. 

• Monitorização da rede de vedação. 

• Monitorização da recuperação paisagística. 

 

Deverá ser apresentado pela EP – Estradas de Portugal, S.A. ao ICNB, I.P., no final de cada ano, um relatório com 

os dados da monitorização efectuada aos aspectos ecológicos e contendo propostas de actuação, que serão 

validadas em reunião conjunta a efectuar nos 30 dias seguintes. 

 

Qualidade do Ar 

Relativamente à Qualidade do Ar, deverá apresentar-se um plano de monitorização no caso de, no seguimento da 

realização de uma nova análise da Qualidade do Ar, este se venha a tornar necessário.  
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