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Declaração de Impacte Ambiental 

 

Identificação 

Designação do Projecto: "Pedreira Vale da Relvinha” 

Tipologia de Projecto: Pedreira/ Indústria 
Extractiva 

Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Freguesia de Alcanede, Concelho de Santarém 

Proponente: PEDRAMOCA – Sociedade Extractiva de Pedra Lda. 

Entidade licenciadora: Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia e Inovação 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo Data: 17/04/2008 

 
 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada Decisão: 
 

 

Condicionantes: 

1.1 Reformulação do Plano de Pedreira tendo em conta os seguintes aspectos: 
- Deverá ser excluída a proposta de alteração de caminho, uma vez que o caminho 

em causa não é utilizado enquanto acesso à pedreira nem a terrenos privados e 
que existe já um caminho alternativo que pode ser usado; 

- Deverá ser conservada a vegetação natural existente nas zonas de defesa e 
promovida a condução das azinheiras aí existentes, pelo que não se justifica a 
colocação da cortina arbórea proposta; 

- Deverá ser indicado um local alternativo para as zonas de deposição das pargas, 
escombreira, parque de blocos e instalações de apoio, uma vez que estava 
previsto serem colocados nas zonas de defesa; 

- As plantações devem ser apenas constituídas por Quercus rotundifolia, tendo em 
conta a envolvente da exploração; 

- Deverá ser colocada uma vedação ao longo da área licenciada, constituída por 
rede ovelheira e, sempre que tecnicamente possível, feita pelo lado interior das 
zonas de defesa; 

- Deverá ser seleccionada uma área já intervencionada com 4 ha e apresentado o 
respectivo Plano de Recuperação, que deverá ser previamente sujeito à 
aprovação do ICNB/PNSAC. 

1.2 Apresentação do dimensionamento da fossa estanque (atendendo ao n.º de 
trabalhadores e à periodicidade de recolha de efluentes prevista); 

1.3 Cumprimento do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, que estabelece as medidas de protecção ao 
sobreiro e à azinheira; 

1.4  Cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização constantes 
da presente DIA. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização e de compensação: 
Fase de exploração  

1. Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos 
e garantir que estas são convenientemente replantadas no mais curto espaço de tempo possível 
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2. Todos os trabalhos que impliquem a remoção de terra e escavação até ao substrato geológico deverão 
ter acompanhamento arqueológico 

3. Armazenar em pargas as terras resultantes da decapagem do solo, para serem utilizadas como suporte 
da recuperação paisagística 

4. Promover o transplante das azinheiras existentes nas zonas de defesa 

5. Definir um faseamento de exploração e recuperação que promova a revitalização das áreas 
intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível e concentrado em áreas bem delimitadas, 
evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e em simultâneo 

6. Transportar e depositar os estéreis o mais rapidamente possível para as áreas a modelar 
definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da pedreira 

7. Caso se venha a verificar a utilização das paredes rochosas por parte de espécies rupícolas, deverá ser 
mantida uma parede com uma altura de 8 a 10 m sem qualquer intervenção 

8. Promover o bom estado de conservação de todas as máquinas e veículos afectos à obra, procedendo à 
sua manutenção e revisão periódica, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 
assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação de solos e águas, e de 
forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído 

9. A realização das operações de manutenção dos equipamentos móveis deverá ser efectuada num edifício 
apropriado para o efeito, que incorpore todas a condições de segurança necessárias, como a existência 
de um piso totalmente pavimentado e impermeabilizado 

10. Todas as zonas de armazenamento e/ou manuseamento de óleos, combustíveis, ou outros 
compostos poluentes deverão ser impermeabilizadas e dotadas de bacias de retenção adequadas 
para contenção em caso de acidente, devendo os volumes acumulados ser recolhidos por operador 
devidamente licenciado  

11. Proceder à recolha imediata dos óleos usados em bidões cilíndricos, de natureza metálica e com a 
propriedade de se poderem fechar com total segurança de forma a se evitarem derrames 

12. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou 
recolha por operador licenciado 

13. Assegurar a existência de locais adequados para o armazenamento dos resíduos resultantes da obra, de 
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor em matéria de gestão de 
resíduos 

14. Os resíduos sólidos urbanos produzidos nas áreas sociais deverão ser depositados em contentores 
especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação das fracções recicláveis 

15. Assegurar a manutenção e revisão periódicas da fossa séptica estanque 

16. Proceder à manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das 
valas a instalar na periferia das áreas de escavação, e dos acessos às zonas de trabalhos 

17. Evitar o depósito de materiais em zonas expostas à erosão hídrica ou eólica, evitando assim o seu 
arrastamento 

18. Efectuar vistorias semanais à área da pedreira de forma a verificar o estado de conservação da vedação 
e sinalização 

19. No plano de formação da empresa devem ser abordadas as questões relacionadas com as regras de 
circulação e segurança e as normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos 

20. Criar mecanismos de atendimento ao público que permitam a recolha e encaminhamento de 
reclamações, sugestões e esclarecimentos 

21. Sinalizar a entrada e saída de viaturas na via pública 

22. Promover, junto das entidades competentes, a colocação de sinalização adequada que obrigue à 
redução de velocidade no atravessamento das povoações e junto aos acessos da pedreira 
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23. Controlar o peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das vias de 
comunicação 

24. Manter os acessos em boas condições de circulação (trafegabilidade), por aplicação de “tout venant” ou 
mesmo de um pavimento betuminoso nos locais sujeitos a maiores movimentações de veículos 

25. Estabelecer mecanismos financeiros, em conjunto com as outras pedreiras, que previnam o pagamento 
do arranjo das estradas e caminhos danificados pelo transporte de materiais/produtos 

26. Limitar a velocidade de circulação de veículos no interior da pedreira  

27. Garantir que o transporte de materiais se efectua de forma acondicionada, limitando-se a emissão de 
poeiras ao longo do seu percurso 

28. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas 
vias de circulação no interior da área de exploração e nos acessos à pedreira 

29. Utilizar equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de poeiras, ou em alternativa, de 
injecção de água 

30. Instalar um sistema de limpeza dos rodados na zona de transição entre a estrada não asfaltada e a 
estrada asfaltada 

31. A vegetação herbácea e arbustiva a integrar na recuperação paisagística deve respeitar o elenco 
florístico da região, garantindo desta forma um maior sucesso na sua implantação com menor esforço e 
custos de manutenção 

32. No caso de surgir, no âmbito da exploração da pedreira, alguma gruta, deverá ser avisada a entidade de 
tutela do património arqueológico 

33. Relativamente à ocorrência 1, detectada no limite da área de intervenção, deverá ser executado um 
registo fotográfico mais completo da estrutura da cerca de pedra. Este registo deverá ser acompanhado 
por memória descritiva e ser realizado no início do acompanhamento arqueológico (após a desmatação)
e antes dos trabalhos de remoção da camada vegetal 

Fase de desactivação  

34. Efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (tanques 
de depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis…), garantindo o seu adequado 
encaminhamento para destino final  

35. Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira procedendo às 
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou 
reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado 

36. Durante dois anos após o encerramento da pedreira deve ser assegurada a manutenção da vegetação 
de forma a garantir a recuperação dos habitats naturais 

Programas de Monitorização 

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. 

Geologia e Geomorfologia 

Parâmetros a avaliar: Formas de relevo cársico na formação rochosa com importância como património geológico. 

Local de amostragem: Áreas recém-desmatadas ou decapadas e toda área a afectar com a exploração. 

Métodos de amostragem: Acompanhamento dos trabalhos de desmatação, decapagem, de exploração e de 
desactivação. 

Frequência e Período de amostragem: Sempre que se efectuar desmatações ou decapagens e sempre que forem 
abertos novos pisos e frentes de exploração. 

Critérios de avaliação do desempenho: Detecção atempada de eventuais formas de relevo cársico e sua preservação. 
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Programas de Monitorização 

Geologia e Geomorfologia (continuação) 

Medidas a implementar em caso de desvio: Informar imediatamente as entidades competentes e interrupção imediata dos 
trabalhos de exploração no local; reforço da formação do encarregado, responsável técnico e manobradores, a fim de 
identificarem formas de relevo que possam vir a surgir. 
Duração: Enquanto existirem frentes a desmatar, a decapar e frentes de exploração; caso existam formas de relevo 
cársico a preservar, durante a fase de desactivação 

 

Solos 

Parâmetros a avaliar:  

- Estado geral do solo armazenado. 

- teor em mat. orgânica, 

 - textura,  

- pH, 

- condutividade eléctrica, 

- azoto,  

- fósforo disponível 

- potássio disponível 

 

Local de amostragem: áreas de depósito de terras vegetais (quando são constituídas as pargas), previamente à sua 
utilização na recuperação paisagística. 

Métodos de amostragem: visual e normas técnicas e cuidados específicos para este tipo de procedimentos. 

Frequência e Período de amostragem: duas vezes por ano (entre Março e Setembro e entre Outubro e Fevereiro). 

Critérios de avaliação do desempenho: manutenção de um solo fértil e capaz de sustentar a reposição/instalação de 
um ecossistema bem adaptado. 

Medidas a implementar em caso de desvio: implementação ou revisão do projecto consoante a tipologia de causa 
detectada; revisão das medidas de correcção dos solos a espalhar nas áreas a semear e plantar. 

Duração: fases de exploração e desactivação do projecto, e nos 2 anos seguintes à desactivação (correspondentes ao 
período de manutenção consignado no PARP). 

 

Flora e vegetação 

Parâmetros a avaliar:   

Diversidade e densidade florística, com especial ênfase para as orquídeas; 

Número de espécies RELAPE (raras, endémicas, localizadas, ameaçadas e em perigo de extinção); 

Número de espécies prioritárias; 

Número de habitats, respectiva abundância e estado de conservação; 

 

Local de amostragem: toda a área licenciada, em especial nas zonas onde já se realizaram os trabalhos de 
recuperação paisagística. 

Métodos de amostragem: observação pericial directa; classificação das comunidades vegetais/habitats com recurso 
ao método da fitossociologia; técnicas de avaliação do estado fisiológico e ecológico dos habitats. 
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Frequência e Período de amostragem: de 3 em 3 anos, em dois períodos no ano (entre Março e Maio e entre Outubro 
e Dezembro). 

Critérios de avaliação do desempenho: estado fisiológico das comunidades vegetais; fitocenoses desenvolvidas. 
Medidas a implementar em caso de desvio: repovoamentos complementares ou sementeiras suplementares; adição 
auxiliar de solos para permitir o desenvolvimento da flora e da vegetação de modo a que a requalificação e 
recuperação da área afectada seja facilitada; outras, em função da causa do desvio detectado. 

Duração: fases de exploração e desactivação do projecto e nos 5 anos seguintes. 
 

Qualidade do ar 

Parâmetros a avaliar: concentração de partículas em suspensão PM10 (μg/m3). 

Local de amostragem: os 2 pontos de amostragem deverão ser desabrigados (não cobertos, por exemplo, por copas 
de árvore ou outros obstáculos à deposição de poluentes atmosféricos). 

Métodos de amostragem: método gravimétrico com recurso a um analisador de ar; Filtros de membrana com 0,8μm de 
porosidade. 
Frequência e Período de amostragem:  

No período seco (Mai. a Set.); 

Somatório dos períodos de medição ≥ 7 dias e colheitas de 24 h 

 

Critérios de avaliação do desempenho: valores limite estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril - 
Condicionada aos resultados obtidos na monitorização do 1º ano. Se não se ultrapassar 80% do valor-limite diário (ou seja 
40 μg/m3) em 50% do período de amostragem, só será necessária nova campanha daí a 5 anos. Se os valores forem 
ultrapassados a monitorização será anual. 

Medidas a implementar em caso de desvio: limite e controlo da velocidade de circulação no acesso; implementação do 
projecto e/ou regularização do acesso à área, por aplicação de uma camada de asfalto betuminoso ou degregados; reforço 
do procedimento de aspersão com água; criação de barreiras artificiais à dispersão dos poluentes, utilização de 
estabilizadores químicos, aplicação de lâminas filtrantes sintéticas. 
Duração: fases de exploração e desactivação do projecto, devendo ter início no período entre Maio a Setembro, 
subsequente à aprovação do Projecto 
 

Ambiente sonoro 

Parâmetros a avaliar:  

LAeq em modo fast; 

LAeq em modo impulsivo; 

Análise em classes de frequência da banda de terços de oitava. 

 

Local de amostragem: envolvente pedreira e zonas mais sensíveis ao ruído, face aos potenciais receptores 

Métodos de amostragem: analisador de Ruído em tempo real de classe 1, equipado com filtro de terços de oitava;  deverão 
ser efectuadas avaliações na presença e na ausência do ruído gerado pela exploração da pedreira. 
Frequência e Período de amostragem: uma vez por ano e a periodicidade poderá ser ajustada em função dos 
resultados que se venham a obter na primeira campanha, da existência de reclamações e/ou da alteração das 
condições de avaliação (regimes de funcionamento e percursos ou volumes de pesados). 

Critérios de avaliação do desempenho: valores limite estabelecidos para as zonas sensíveis e mistas, para os 
parâmetros Lden e Ln, de acordo com o RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) e critério de incomodidade 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  

 

 6

estabelecido pela alínea b do ponto 1 do artigo 13º do Decreto Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 

Medidas a implementar em caso de desvio: reavaliação do equipamento utilizado e/ou das técnicas de desmonte; 
implementação de equipamentos acústicos, tais como barreiras acústicas; revisão da alocação espacial e temporal de 
meios e da organização espacial da área de intervenção; sensibilização e informação dos trabalhadores. 

Duração: fases de exploração e de desactivação do Projecto. 

 

Paisagem 

Parâmetros a avaliar:  

Avanço das actividades de recuperação. 

Taxa de sobrevivência da vegetação. 

Progressão das áreas recuperadas 

 

Local de amostragem: áreas exploradas; áreas em recuperação e áreas recuperadas. 

Métodos de amostragem: observação directa dos trabalhos efectuados e do desenvolvimento das plantas. 

Frequência e Período de amostragem: duas vezes por ano (entre Março e Maio e entre Setembro  e Novembro). 
Critérios de avaliação do desempenho: cumprimento dos objectivos definidos no PARP. 

Medidas a implementar em caso de desvio: implementação ou revisão do projecto, consoante a tipologia de causa 
detectada. 

Duração: fases de exploração e desactivação do projecto, e nos 2 anos (correspondentes ao período de manutenção 
consignado no PARP). 

 

Património 

Parâmetros a avaliar: existência de vestígios arqueológicos sob a vegetação ou a camada superficial do solo. 

Local de amostragem: áreas recém-desmatadas ou decapadas e das primeiras escavações de exploração. 

Métodos de amostragem: acompanhamento dos trabalhos de desmatação e decapagem. 

Frequência e Período de amostragem: sempre que for efectuada uma desmatação ou decapagem. 

Critérios de avaliação do desempenho: detecção e preservação atempada de eventuais achados arqueológicos. 

Medidas a implementar em caso de desvio: informar imediatamente as entidades competentes, interrupção imediata dos 
trabalhos de exploração, avaliação dos vestígios encontrados, propostas de acções a tomar para melhor identificação dos 
vestígios e ou para a sua protecção; reforço da formação do encarregado, responsável técnico e outros trabalhadores da 
pedreira, no sentido de melhor identificarem outros vestígios que possam vir a surgir. 
Duração: fase de exploração, enquanto existirem frentes a desmatar e a decapar  

 

Recursos hídricos superficiais 

No relatório de monitorização deverão ser incluídos documentos comprovativos das recolhas de efluente doméstico 
efectuadas e do respectivo encaminhamento a ETAR municipal (por entidade devidamente habilitada para o efeito) e 
documentos comprovativos das recolhas de eventuais poluentes. 

 

 
 

Validade da DIA: 17/04/2010 
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Entidade de verificação da 
DIA: 

As condições acima mencionadas deverão ser verificadas pela Autoridade de AIA. 

A Autoridade de AIA deve ser informada da data de início de exploração. 

 

Assinatura: 

 
O Secretário de Estado do Ambiente 

 
 
 
 

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) 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  

 

 8

ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

• O EIA deu entrada na CCDR LVT em 26/07/2007; 

• Análise global do EIA e avaliação da sua conformidade com as disposições 
do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua redacção 
actual e da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Em 31/08/2007 e na 
sequência da referida análise, foram solicitados elementos adicionais ao 
abrigo do n.º 7 do art.º 13º do regime jurídico de Avaliação de Impacte 
Ambiental (D.L. n.º 69/2000 de 3 de Maio na sua actual redacção); 

• Os elementos foram remetidos pela entidade licenciadora em 30/11/2007. Da 
análise da documentação, verificou-se que foram tidos em conta os 
comentários e solicitações efectuadas pela CA, pelo que, em 06/12/2007, foi 
emitida a Declaração de Conformidade; 

• Após a emissão da declaração de conformidade, foram ainda solicitados 
novos elementos adicionais ao abrigo do n.º 5, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua redacção actual; 

• Solicitação de parecer às seguintes entidades externas: Câmara Municipal de 
Santarém, Direcção Geral dos Recursos Florestais, Direcção Geral de 
Geologia e Energia, e Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do 
Tejo;  

• Realização de uma visita ao local de implantação do projecto, no dia 
30/01/2008, com a presença dos representantes da CA, do proponente, e da 
C. M. Santarém;  

• Análise dos resultados da consulta pública, que decorreu durante 25 dias 
úteis (27/12/2007 a 31/01/2008). 

• Realização de reuniões de trabalho, visando a análise técnica do EIA, a 
integração das diferentes análises sectoriais, específicas e dos resultados da 
consulta pública. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos dois pareceres. 

• A ANIETE - Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora 
refere que “o projecto visa a exploração de um tipo muito específico de 
calcário ornamental, com reservas significativas na zona e com grande 
apetência para ser usado na construção civil e em mercados internacionais”. 
Salienta que “já existem outras pedreiras num raio de 1 km e em situação de 
lavra activa”, pelo que se manifesta favorável ao projecto. 

• O INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P. 
informa que relativamente ao factor ambiental “Recursos Minerais”, existem 
algumas incorrecções do ponto de vista da caracterização geológica, mas que 
nada tem a opor à aprovação do projecto. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A área de implantação do projecto localiza-se em Vale da Relvinha, na Freguesia de 
Alcanede, concelho de Santarém e está integrada no Parque Natural das Serras de 
Aire e Candeeiros e no Sítio “Serras de Aire e Candeeiros” proposto para integrar a 
Rede Natura 2000. 

A área do projecto confronta com várias explorações de calcário ornamental, todas 
com lavra activa, tendo como principais confinantes prédios rústicos a Norte, Sul e 
Este e explorações vizinhas a Noroeste e a Nordeste. 

Na envolvente encontram-se as povoações Pé da Pedreira (a Sul, a cerca de 2.200 m) 
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e Valverde (a Oeste, a cerca de 2.100 m), encontrando-se a habitação mais próxima a 
cerca de 850 m na periferia de Pé da Pedreira. 

O projecto tem como finalidade o licenciamento da exploração de uma pedreira de 
calcário para fins ornamentais (Moca Creme de grão fino), cuja área total é de 3,6 ha, a 
área de exploração efectiva de 2,2 ha e a área de zonas de defesa de 1,3 ha, 
prevendo um tempo total de vida útil de 25 anos.  

Parte do material extraído será encaminhado para a unidade de transformação da 
MOCAPOR, localizada em Pé da Pedreira, após o que será reencaminhada para os 
destinos finais. 

Como medida compensatória da afectação do Sítio “Serras de Aire e Candeeiros” a 
PEDRAMOCA irá proceder à recuperação de uma pedreira abandonada na região. 

 Impactes Positivos 

• Manutenção e sustentabilidade da empresa no mercado - impacte 
significativo  

• Criação de 5 postos de trabalho directos - impacte significativo  

• Contribuição para a fixação de famílias no concelho de Santarém - 
impacte significativo 

• Contribuição para a dinamização do comércio local - impacte 
significativo 

• Contribuição para o desenvolvimento das indústrias dependentes da 
actividade extractiva - impacte significativo 

• Dinamização da economia local e regional - impacte significativo 

 Impactes Negativos 

• Exploração de um recurso geológico não renovável – impacte 
permanente e irreversível 

• Alteração da topografia do terreno – impacte irreversível 

• Destruição dos habitats naturais e das espécies de fauna e flora – 
impacte significativo, reversível 

• Perturbação visual da paisagem decorrente da destruição do coberto 
vegetal, da movimentação das máquinas e da alteração da 
morfologia do terreno – impacte pouco significativo, reversível 

• Alteração do uso do solo previsto no POPNSAC, que define para o 
local uma vocação de silvicultura e silvo-pastorícia – impacte 
significativo, reversível 

• Alteração da qualidade do ar devido à emissão de partículas de 
natureza mineral provenientes da erosão eólica dos solos 
desmatados, da circulação de veículos e das operações de 
desmonte, remoção e transporte do calcário – impacte significativo 

• Alteração da qualidade do ar devido à emissão de poluentes (como o 
NOx e o CO) resultantes dos processos de combustão de veículos e 
máquinas motorizadas – impacte pouco significativo 

• Atravessamento da povoação de Pé da Pedreira durante o percurso 
efectuado pelos camiões para o transporte dos blocos extraídos 
(3x/dia) – impacte significativo 

• Agravamento das condições de transitabilidade locais (devido ao 
aumento do volume de tráfego e à degradação das vias - impacte 
pouco significativo 
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• Eventuais alterações da qualidade da água superficial por via de 
escorrências superficiais, arrastamento de sólidos e resíduos 
provenientes de acidente de poluição - impacte eventual, pouco 
significativo 

• Eventual contaminação dos recursos hídricos subterrâneos derivada 
de derrames de óleos, lubrificantes e combustíveis no solo ou linhas 
de água – impacte eventual, pouco significativo 

Da análise efectuada, a Comissão de Avaliação concluiu que os impactes
negativos associados ao desenvolvimento do projecto são globalmente pouco
significativos ou reversíveis através da correcta e atempada execução do PARP
e da implementação das medidas de minimização constantes na presente DIA,
as quais permitirão reduzir a magnitude dos impactes negativos identificados,
garantindo a viabilidade ambiental do projecto. 
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