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1 -  INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui o Aditamento 1 ao Relatório de Conformidade Ambiental do 
Projecto de Execução (RECAPE), relativo ao Trecho 2 – Lazarim / Palhais, inserido no 
IC32 – Casas Velhas / Palhais, pertencente à Subconcessão do Baixo Tejo, e surge no 
âmbito do processo de Pós-Avaliação, tendo como objectivo dar resposta ao parecer sobre o 
RECAPE do Trecho 2, formulado pela EP – Estradas de Portugal, S.A. (ref. DC-363 de 21 de 
Janeiro último) (Anexo 1). 
 
Na sua qualidade de entidade licenciadora, nos termos do Despacho proferido pelo Senhor 
Secretário de Estado do Ambiente em 9 de Dezembro de 2008, a EP – Estradas de Portugal, 
S.A.; procede à verificação da conformidade do Projecto de Execução do Trecho 2 – 
Lazarim / Palhais com a DIA emitida na sequência do procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental, tendo considerado necessária a apresentação dos esclarecimentos e 
informação complementares que constam do presente documento. 
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Visando facilitar a análise dos esclarecimentos e informações ora prestados (R), a sequência 
de apresentação dos mesmos respeita a itemização das questões colocadas pela EP e que se 
encontram transcritas (S). Por outro lado, as medidas minimizadoras adicionalmente 
propostas no âmbito do parecer de revisão, constam de um capítulo próprio, no sentido de 
facilitar a sua aplicação. 
 
Refira-se ainda que este documento, dado o seu conteúdo, será incorporado no Caderno de 
Encargos da Obra. 
 
O Plano de Gestão de Resíduos assim com o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
constituem elementos a considerar no Plano de Gestão Ambiental do Trecho 2 – Lazarim / 
Palhais, que será entregue à E.P., S.A., para análise e aprovação, até um mês após o início da 
fase de construção. 
 
2 -  VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM 

A DIA 
 
2.1 -  Considerações Gerais 
 
De forma a melhor enquadrar as questões colocadas, este item foi estruturado considerando 
primeiramente a apresentação da medida da DIA em causa (em caixa cinzenta), seguindo-se 
os esclarecimentos solicitados pela EP (em azul itálico identificado com “S” numerados de 
forma crescente), a que se seguirão então os esclarecimentos prestados identificados com um 
“R” (em negrito) com a mesma numeração da solicitação. 
 
2.2 -  Estudos e Elementos a Apresentar em RECAPE 
 
5. Inventário e caracterização quantitativa e qualitativa dos pontos de água afectados directa 
e/ou indirectamente pelo traçado, devendo ser propostas medidas de minimização ou 
compensação a adoptar, detalhando-as, a fim de ser assegurada, na fase de construção e na 
fase de exploração, a manutenção de usos de água existentes. 
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S1 - No Anexo 5 dos Anexos Técnicos do RECAPE, encontra-se a inventariação de Pontos de 
Água. No entanto, o levantamento não permite concluir quais os pontos que serão afectados 
directa e indirectamente pelo traçado, estando omissas as medidas de minimização ou 
compensação a adoptar em cada situação. 
 
O estudo apresentado encontra-se confuso e incompleto: 

♦ São identificados no Quadro 1.2.1 e cartografados na Figura 1.2.1 os pontos de 
captação identificados no SNIRH. No entanto, estas captações não se encontram 
devidamente caracterizadas face à via (pk do traçado; distância aprox. ao eixo da 
via; profundidade; altura da água; uso e estado de conservação; tipo de afectação). 

 Destes pontos de captação de água, existem alguns muito próximos da via (442/128 
e 442/117) que seria essencial o seu estudo mais detalhado, assim como a análise da 
afectação resultante e possíveis medidas de minimização ou compensação. 

♦ Ao longo do documento são ainda identificados outros pontos de água (km 2+300; 
3+225 e 3+660), com uma caracterização insuficiente, não sendo explícito o tipo de 
afectação que poderão sofrer. 

 
Assim sendo considera-se necessário a reformulação do inventário dos pontos de água de 
modo a identificar e caracterizar todos os pontos de água afectados, incluindo a elaboração 
de Fichas de Caracterização por cada ponto de água com a informação relativa a: data de 
levantamento de campo, localização (coordenadas e distância relativa à via), registo 
fotográfico, uso da água, características físicas (profundidade, nível da água, etc.), 
características organoléticas (cor, cheiro, aparência), entre outras observações relevantes 
para o estudo. 
 
Todos os pontos de água deverão estar representados em cartografia de projecto (à escala 
1:2 000). 
 
Adicionalmente, deverão ser mencionadas as medidas de minimização ou compensação para 
as captações de água afectadas. Deve ser prevista a expropriação ou relocalização dos poços 
directamente afectados e daqueles que se venha a detectar alterações significativas da 
qualidade da água tanto na construção como na exploração da estrada. 
 



  

5076/AEBT. IC32 – CASAS VELHAS / PALHAIS, INCLUINDO AS LIGAÇÕES À TRAFARIA E AO FUNCHALINHO. TRECHO 2-
LAZARIM / PALHAIS. PROJECTO DE EXECUÇÃO. RELATORIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE 
EXECUÇÃO. ADITAMENTO 1. 
FEVEREIRO 2010 4 

Face ao exposto não é possível efectuar a completa verificação do cumprimento desta 
medida, devendo ser apresentada a informação complementar para colmatar as lacunas 
identificadas. 
 
R1 – Por forma a dar resposta ao solicitado, apresentam-se seguidamente os aspectos 
solicitados relativamente à completagem do Quadro 1.2.1 do Anexo 5 do RECAPE, no que 
respeita aos dados que foram possíveis de obter. 
 

Quadro 1.2.1* – Captações da Base de Dados do SNIRH e do Trabalho de Campo realizado 

Coordenadas 
Código 

M P 
km da 

via 

Distância 
ao eixo da 

via (m) 
Freguesia Tipo Impacte/ 

Probabilidade

442/86 107900 185250 2+875 285 Charneca de 
Caparica 

Furo 
Vertical Nulo 

442/117 107750 185050 3+000 67 Charneca de 
Caparica Poço Indirecto / 

Reduzida 
442/125 107440 187400 0+425 385 Sobreda Poço Nulo 
442/128 107350 187100 0+645 312 Sobreda Poço Nulo 

442/129 107780 186160 2+025 428 Charneca de 
Caparica Poço Nulo 

442/131 106750 187100 0+765 275 Caparica Poço Nulo 

442/134 107700 185050 2+980 21 Charneca de 
Caparica Poço Directo / 

Elevada 

1 107486 185696 2+300 15 Charneca de 
Caparica Poço Directo / 

Elevada 

2 107811 184826 3+225 40 Charneca de 
Caparica Poço Indirecto / 

Elevada 

3 108053 184434 3+660 65 Charneca de 
Caparica Poço Indirecto / 

Reduzida 
Fonte: www.snirh.inag.pt, Junho de 2009 e Levantamento de Campo. 
* - nº do Quadro do Anexo 5 do RECAPE 

 
Da avaliação efectuada verificaram-se situações onde se identificam impactes potenciais, 
nomeadamente no que respeita a 3 poços aos km’s 2+300, 3+225 e 3+660, conforme referido 
no RECAPE. Destes pontos, o poço 1, identificado ao km 2+300, será directamente afectado, 
encontrando-se abrangido pela faixa de expropriação. Como medida mitigadora recomenda-se 
a selagem do poço antes do início das terraplenagens para construção da plataforma da via. 
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Para as duas outras situações (poços 2 e 3), apresentam-se nas fichas seguintes as principais 
características dos pontos de água mais próximos da via, susceptíveis de afectação pela 
construção e exploração da via. 
 

  

Figura 1 – Representação do poço 1 interceptado ao km 2+300 do Trecho 2 
 
Levantamento do poço 2 ao km 3+225: 
 
Localização: Nó de Palhais 
km: 3+225 da via; km 0+175 do Ramo D 
Distância ao eixo da via: 40 m 
Distância à crista do talude do Ramo D: 12 m 
Coordenadas: M=107811; P=184826 
Proprietário: Alita, Tel: 21 296 07 86 
Data de construção: 1970 

Ponto de água: Poço 
Data do Inventário: 2010-02-10 
Profundidade: 25 m 
Largura: 2,5 m 
Altura de água: 2 m 
Nível da água: 23 m 

Usos da água: Rega de quintal com pequena horta e 
pomar. 

Equipamento: bomba eléctrica a 22 m de 
profundidade. 
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Extracção: 2500 l/h. 
Tempo de recuperação de nível: 1 hora. 

Características da água: Sem cor, sem cheiro, 
cloretada (análises efectuadas há 12 anos). 

 
Obs.: Segundo o proprietário, ainda não está definida a expropriação da parte da propriedade onde se 
encontra o poço. A maior parte da propriedade e os edifícios de habitação são expropriados (Ver 
excerto da Planta Parcelar). 
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Afectação: Importa referir que uma vez que se trata 
de um poço próximo de uma zona em escavação, 
prevê-se que os impactes indirectos na fase de 
construção ocorram podendo interferir com o nível 
freático da zona em causa. 
No entanto, é muito pouco provável a afectação da 
quantidade e da qualidade da água. 

Medidas de minimização: 
- no decurso da obra, garantir um perímetro de 
protecção de cerca de 25 m, para evitar a 
circulação de máquinas nas imediações e/ou a 
deposição de resíduos. 

 
Levantamento do poço 3 ao km 3+660: 
 
Localização: Nó de Palhais, Qtª Vale do Rosal 
km: 3+660 da via; km 0+200 do Ramo B 
Distância ao eixo da via: 65 m 
Distância à base do talude do Ramo B: 30 m 
Coordenadas: M=108053; P=184434 
Proprietário: Amélia Carlos, Tel: 21 246 38 20 
Data de reconstrução: 1944 (empedrado e tapado) 

Ponto de água: Poço 
Data do Inventário: 2010-02-10 
Profundidade: 8 m 
Largura: 5,3 m 
Altura de água: 7 m 
Nível da água: 1 m 

Usos da água: Abastecimento doméstico e rega da 
propriedade 

Equipamento: 
- Bomba eléctrica no exterior para 

abastecimento doméstico; 
- 2 bombas de reserva para rega da 

propriedade. 
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Extracção: Bomba de pressão com capacidade para 
4000 l/h, para abastecimento doméstico; 
2 bombas de 7,5 cv, de 12 000 l/h cada. 
Tempo de recuperação de nível: 1 dia após 
esvaziamento total para limpeza. 

Características da água: 
Sem cor, sem cheiro, apta para consumo 
humano, sem tratamento (análises efectuadas 
anualmente no Instituto Ricardo Jorge). 

 
Obs: A água do poço destina-se ao abastecimento doméstico da Qtª do Vale do Rosal (única fonte de 
abastecimento), ao abastecimento da piscina com capacidade para 90 m3 e a rega da propriedade (4 ha 
de morangos, estando prevista a instalação de pomar com 6 ha) (Ver excerto da Planta Parcelar). 
Afectações: A plataforma da via e a plataforma do 
Ramo B do nó de Palhais não afecta directamente a 
captação de água, mas sim a conduta de transporte 
para abastecimento da Qtª do Vale do Rosal. De 
acordo com informações da Concessionária, terão 
existido reuniões com as respectivas entidades 
intervenientes, nomeadamente com o proprietário 
da Quinta do Vale Rosal tendo sido acordado que 
em fase de obra se garantirá a reposição deste 
serviço. 

Medidas de minimização: 
- Proceder à vedação do poço, garantindo um 
perímetro de cerca de 25 m, para evitar a 
circulação de máquinas nas imediações e/ou a 
deposição de resíduos; 
- assegurar a reposição da conduta de 
abastecimento doméstico e do sistema de rega 
da propriedade; tais situações deverão 
acautelar o abastecimento contínuo de água à 
Qtª do Vale do Rosal. 
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No Anexo 2.1 deste documento, apresenta-se cartografia de projecto com os pontos de água 
identificados (Desenho 1), para além daqueles que foram identificados por intermédio do 
Inventário SNIRH. 
 
Os pontos do Inventário SNIRH, apresentados no RECAPE, tiveram como objectivo proceder 
ao enquadramento geral das captações existentes na área envolvente do empreendimento. 
 
De acordo com aquele inventário registam-se dois pontos na área de estudo, cuja localização 
não foi confirmada no trabalho de campo. 
 
Nesse sentido admite-se que: 
 

♦ No caso do ponto de água subterrânea 442/134, e caso se venha a confirmar a sua 
existência (seja no decurso do processo expropriativo, seja em vistoria a efectuar no 
início das acções construtivas naquele local), estará em causa uma afectação directa, 
pelo que se recomenda a criação de condições para a respectiva reposição; 

♦ No caso do ponto de água subterrânea 442/117, e caso se venha a confirmar a sua 
existência (mediante vistoria a efectuar no início das acções construtivas naquele 
local), estará em causa uma afectação potencial, pelo que se recomenda a adopção de 
medidas similares aquelas consideradas para os poços 2 e 3 deste estudo. 

 
6. Análise das soluções de tratamento das escorrências da plataforma da via. 
 
S2 - Os resultados do estudo de previsões das cargas e concentrações de poluentes, que se 
encontra no Anexo 5 dos anexos Técnicos do RECAPE, indicam para a qualidade das águas 
de escorrência da plataforma, um valor acima do Valor Limite de Emissão, de acordo com o 
Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, para o parâmetro Sólidos Suspensos Totais. 
 
No entanto, as simulações efectuadas para o meio receptor, após a mistura completa, 
indicam valores de concentração para os parâmetros de SST, Cu e Pb acima dos legislados 
(de acordo com o Anexo XVI – Qualidade da Água para Rega e Anexo XXI – Objectivos 
Ambientais de Qualidade Mínima). 
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Por outro lado, a estação de monitorização utilizada para caracterização da situação de 
referência, não é adequada, uma vez que a área de estudo tem características muito 
diferentes da área envolvente à linha de água onde se encontra localizada a estação de 
monitorização utilizada, não se considerando representativa da área em estudo. 
 
Deste modo, os valores obtidos no estudo, não permitem uma análise correcta dos impactes 
esperados pela implementação do projecto, pelo que se solicita um estudo mais detalhado da 
“situação de referência”, com uma análise da sensibilidade ambiental do meio e seus usos, 
de forma a determinar o real impacte que a descarga das águas de escorrência têm no meio 
receptor, assim como avaliar a efectiva necessidade de implementar sistema de tratamento. 
 
Face ao exposto, não é possível efectuar a verificação do cumprimento desta medida, 
devendo ser apresentada a informação solicitada. 
 
R2 – Em resposta ao primeiro parágrafo da solicitação da E.P., confirma-se que os valores de 
SST obtidos de concentração média de poluentes nas escorrências da plataforma 
(Quadro 1.2.2 do Anexo 5.2 do RECAPE), se encontram efectivamente abaixo do Valor 
Limite de Emissão (VLE) estipulado pelo Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto, com excepção do valor obtido na sub-bacia B1-4. 
 
Quanto ao mencionado no segundo parágrafo, refere-se que efectivamente, no que respeita à 
avaliação das concentrações dos poluentes nas linhas de água, após a drenagem das águas de 
escorrência geradas na plataforma para as linhas de água, conclui-se existirem algumas 
alterações antes e a após a mistura completa. 
 
Isto acontece porque através da aplicação desta metodologia verificou-se que as águas de 
escorrência da plataforma possuem uma carga poluente baixa (segundo os valores obtidos 
comparativamente com o legislado) mas, por outro lado, verificou-se que a carga poluente 
existente nas linhas de água intervenientes nesta avaliação antes da obtenção de qualquer 
mistura evidenciou a presença à priori de uma carga poluente elevada o suficiente para que ao 
receberem as águas de escorrência provenientes da plataforma da via, se tenha tornado o 
suficiente para fazer com que os valores obtidos na mistura final viessem a ultrapassar os 
valores limite da respectiva legislação. 
 



  

5076/AEBT. IC32 – CASAS VELHAS / PALHAIS, INCLUINDO AS LIGAÇÕES À TRAFARIA E AO FUNCHALINHO. TRECHO 2-
LAZARIM / PALHAIS. PROJECTO DE EXECUÇÃO. RELATORIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE 
EXECUÇÃO. ADITAMENTO 1. 
FEVEREIRO 2010 11 

Importa, por isso, reforçar o fraco contributo das águas de escorrência da via no processo de 
poluição do meio hídrico local. 
 
A resposta à medida da DIA apresentada no RECAPE no que respeita à previsão de cargas e 
concentrações de poluentes que serviram de base à avaliação dos impactes na qualidade das 
águas superficiais, foi concebida tendo por base a única estação de qualidade da água (Quinta 
do Conde (22C/03)) com um histórico de dados suficiente e com valores recentes (pois só 
assim permitiria uma análise da situação de referência da área de estudo). Esta informação foi 
adquirida através do site do SNIRH-INAG, tal como é referido no RECAPE. 
 
Existia a possibilidade de utilizar os dados das estações de qualidade da água Coina (22C/04), 
Esteiro de Coina (22C/05), Esteiro Seixal (22C/06) em RECAPE, no entanto estas não 
possuíam um histórico de dados actualizado o suficiente para caracterizar a situação de 
referência, ao contrário da estação utilizada (Quinta do Conde). 
Além disso, apesar da estação de Coina se situar mais próxima da área de estudo, os valores 
existentes desta, comparativamente com os valores disponibilizados para Quinta do Conde 
(22C/03), revelam qualidade inferior, particularmente ao nível da carga orgânica afluente. 
 
Assim, pelas razões já apresentadas, optou-se no RECAPE por fazer um enquadramento 
hidrográfico identificando as principais linhas de água interceptadas pelo traçado do Trecho 2, 
concluindo tratar-se de uma zona muito urbana com linhas de água com caudais pouco 
expressivos. 
 
De facto, a zona limítrofe à bacia hidrográfica da ribeira da Regateira (linha de água com 
maior expressão na área de estudo) possui algumas semelhanças face à zona da bacia 
hidrográfica onde se enquadra a estação de qualidade de Quinta do Conde, nomeadamente ao 
nível da ocupação em termos de ordenamento do território, uma vez que se tratam de duas 
zonas já bastante urbanizadas. 
 
Em suma, e tal como constatado anteriormente, porque nenhuma destas linhas de água de 
menor expressão possuía dados qualitativos ou quantitativos para estimar a carga poluente no 
meio hídrico local, recorreu-se aos dados do SNIRH-INAG relativos à estação de qualidade 
da água superficial Quinta do Conde (22C/03), no rio Coina.  
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Esta metodologia teve como objectivo poder caracterizar o melhor possível a zona de 
intervenção procedendo posteriormente à comparação entre a concentração da carga poluente 
proveniente da plataforma da via e a concentração da carga poluente a montante da descarga. 
 
Na sequência do referido anteriormente, constata-se que esta metodologia possui algumas 
limitações de aplicabilidade ao nosso país na medida em que a rede de qualidade existente em 
algumas regiões do país é ainda deficiente, não permitindo obter os resultados suficientes e 
necessários para o sucesso da aplicação desta metodologia de previsão de cargas poluentes, tal 
como se pode observar neste caso. Esta situação induz, por isso, na obtenção de resultados 
cuja fiabilidade poderá ser colocada em causa, bem como a existência de resultados diferentes 
dos que se obteriam caso os dados obtidos na situação de referência fossem mais dirigidos e 
aplicáveis ao local de implantação do empreendimento. 
 
Ao longo do exposto, foram de alguma forma respondidos todos os pontos desta solicitação 
apresentada pela E.P.. Assim e tal como referido anteriormente, por tratar-se de uma zona 
bastante urbanizada, semelhante à zona onde se encontra a estação de qualidade da água 
utilizada em RECAPE (Quinta do Conde) revalida-se o apresentado no Anexo 5.1 do 
RECAPE, que perante os resultados obtidos na sequência da aplicação da metodologia de 
previsão da carga poluente nas águas de escorrência da via, se preconizou a monitorização da 
principal linha de água atravessada e cujos valores obtidos foram mais significativos, ao km 
2+240 (PH2-1), respectivamente. 
 
Acresce ainda a aplicação das medidas de obra propostas na reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) e necessárias por forma a garantir a qualidade 
da linha de água atravessada neste local (vala da Regateira) e nesta fase. 
 
7. Plano de Integração Paisagista da via e de recuperação dos estaleiros e zonas envolventes 
à obra. 
 
S3 - O Projecto de Integração Paisagística (PE8), apresenta Medidas Cautelares na 
Memória Descritiva (Capítulo 5) e no Anexo 1 (Capítulo 2) que deverão integrar o Volume 
IV (Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra) da RECAPE e o Plano de Gestão 
Ambiental da Obra (PGAO), a entregar à E.P. S.A., para análise e aprovação, até um mês 
após o inicio da fase de construção. 
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R3 – Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) (Volume IV do RECAPE), apresentando-se a 
nova versão em volume autónomo deste documento. 
 
11. Estudo que analise a viabilidade de implantação de um conjunto de elementos (ex.: 
vedações, encaminhamento para vias pré-estabelecidas – passagens para a fauna) que evitem 
o risco de atropelamento e de colisão com as espécies de fauna existentes. 
 
S4 – Relativamente às vedações a implementar neste Lanço, de acordo com a Memória das 
Peças Escritas do PE7 – Vedações, encontra-se referido no ponto 3.11 Vedação com Rede de 
Malha Rectangular Progressiva, a utilização de arame farpado no remate superior e inferior 
da vedação (ver desenho LP-E-071-90-02). Relativamente a esta questão, aconselha-se a não 
adopção do arame farpado, uma vez que a sua utilização, poderá colocar em risco a 
integridade física da fauna. 
 
R4 – O tipo de vedação a adoptar no Trecho 2 ora em avaliação, bem como na restante 
concessão, encontra-se ainda em análise no sentido de viabilizar soluções que integrem as 
diversas preocupações que se colocam a este nível. 
 
Assim, será elaborado um documento com a definição dos pormenores específicos a adoptar, 
incluindo os locais onde se prevêem desenvolver tipologias especificas. 
 
S5 – Quanto à permeabilidade da via, esta é garantida através de passagens hidráulicas, 
nomeadamente: Pontão, ao km 1+328; PH 2-1, ao km 2+280  com D=1,5 m e PH 3-1, ao km 
3+734 com D=2,0 m, as restantes PH’s por estarem integradas num meio marcadamente 
urbano ou por se apresentarem desniveladas (com alçapão) não são consideradas adequadas 
para a passagem de fauna. 
 
No entanto, tendo em consideração as espécies faunísticas identificadas no local (raposas, 
sacarrabos e coelhos), considera-se que o distanciamento médio entre passagens é suficiente 
para garantir a permeabilidade da via. 
 
Ainda relativamente à análise da permeabilidade deste trecho e às medidas preconizadas 
para aumentar a mesma, considera-se o seguinte: 
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♦ Todas as PH com função de passagem de fauna devem apresentar um passadiço 
lateral em betão ou outro material adequado para a passagem da fauna. Nos casos 
em que o curso de água não tenha um caudal reduzido ou temporário, este passadiço 
deve ser implementado dos dois lados do curso de água. Os acessos às bocas de 
entrada e saída devem ser suavizados, se necessário recorrendo a modelação do 
terreno (por exemplo, no caso de existirem degraus deve ser criada lateralmente uma 
rampa por onde os animais mais pequenos consigam alcançar o terreno natural a 
partir do passadiço). 

♦ Sempre que se verifique o desvio de linhas de água para PH com função de passagem 
de fauna, toda a zona do “desvio” deverá ser integrada na paisagem, através da 
colocação de sebes arbóreo-arbustivas, que restabeleçam o corredor ribeirinho e 
encaminhem a fauna até às passagens. 

♦ O projecto de integração paisagística deverá integrar linhas arbustivas numa 
extensão de cerca de 15-20 m (variável em função dos habitats presentes) para cada 
lado das estradas de passagem. Junto às entradas, estes arbustos, tal como a 
vedação, devem implementar-se numa linha oblíqua de forma a que os animais sejam 
encaminhados naturalmente para as mesmas. 

♦ Devem ser apresentados os projectos destas PH com as adaptações referidas e o PIP 
deve ser revisto de forma a considerar os aspectos referidos. 

 

Quanto à PH 2-1, a sua adaptação para a passagem para fauna, ficará dependente da 
reanálise solicitada na resposta à medida 12, ou seja, se por questões de salvaguarda das 
habitações situadas a jusante da PH não for possível aumentar a sua secção para 1,5 m esta 
não necessitará de ser adaptada nos moldes acima referidos. 
 
R5 – No Trecho 2 – Lazarim / Palhais, as passagens hidráulicas (PH) passíveis de serem 
utilizadas pela fauna local serão as PH’s 2-1 e 3-1. 
 
Em resposta à solicitação da E.P., foi preconizada a verificação de todas as PH com funções 
de passagem de fauna com vista à melhoria da permeabilidade das mesmas. Assim, a PH3-1 
será devidamente adaptada para o atravessamento de fauna, mediante a compatibilidade desta  
PH, seja enquanto continuidade da linha de água, com a secção adequada para tal, acrescendo 
ainda a adequação da mesma para ser atravessada pela fauna. 
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Assim, para esta PH preconizaram-se dois passadiços laterais em betão, a par da suavização 
do acesso aos mesmos, através da modelação de uma rampa por onde os animais conseguem 
alcançar, quer o passadiço, quer o terreno natural. 
No entanto e uma vez que se trata de uma linha de água com um caudal significativo, e tendo 
que ser garantida a mesma capacidade de vazão, ao adaptá-la para atravessamento de fauna, 
optou-se por aumentar a secção da PH 3-1 de 2.00mx2.00m para 3.50mx3.50m de modo a 
viabilizar a implantação dos dois passadiços, para serem utilizados pela fauna, e assim dar por 
cumprida a medida da E.P.. O pormenor tipo da secção adaptada da PH3-1 é apresentado no 
Projecto de Drenagem. 
 
Fez-se igualmente uma reavaliação à PH 2-1; neste caso, e de forma a salvaguardar as 
habitações situadas a jusante da PH, optou-se por considerar uma nova PH com o mesmo 
diâmetro da existente, ou seja, diâmetro de 1.00m. Desta forma, esta PH mantém-se adequada 
ao atravessamento de alguns animais, como o sacarrabos, embora noutras espécies, como é o 
caso do coelho, seja menos provável a sua utilização, dado que a nível bibliográfico, necessita 
de índices de abertura maiores. 
 
Ainda relativamente à PH 2-1, esta PH não tem caixas de queda como é possível verificar 
através do desenho do seu perfil, preconizando-se ainda, na sua saída, um tapete em 
enrocamento, que vai permitir dissipar parte da energia do escoamento. 
 
De forma geral, para o desvio ou condução de linhas de água a montante ou a jusante das 
passagens hidráulicas e na rectificação do traçado de algumas linhas de água, foram previstas 
valas de secção trapezoidal revestidas com enrocamento argamassado. Este tipo de tratamento 
de valas assegura, por um lado, a continuidade hidráulica da linha de água e, por outro, a 
continuidade ecológica até à linha de água não intervencionada. 
 
No que respeita à integração paisagística das PH’s, foram preconizadas as medidas 
necessárias ao cumprimento da solicitação da E.P. apresentando-se, a título de exemplo, um 
excerto de um dos Desenhos apresentados na reformulação do PE8 - Projecto de Integração 
Paisagística (PIP), que preconiza plantações de arbustos (Rhamnus alaternus (aderno-
bastardo), onde serão plantadas sebes para encaminhar a fauna em direcção às passagens. 
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Preconizam-se também plantações de árvores por forma a assegurar o desenvolvimento de 
galerias ripícolas ao longo das linhas de água, onde foram preconizadas quatro espécies 
arbóreas: Fraxinus angustifolia (freixo), Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro), Populus 
nigra ssp. caudina (choupo-negro), Quercus suber (sobreiro). 
 

 
Figura 2 – Planta Tipo com o Pormenor das Plantações nas PH’s com passagens para Fauna 

 
12. Avaliação da capacidade de recepção na rede de colectores municipais existente das 
águas da drenagem da plataforma, bem como das alterações do regime de escoamento a 
jusante das passagens hidráulicas nos órgãos e estruturas já existentes. 
 
S6 - Relativamente ao projecto de drenagem, e de acordo com o parecer da Estradas de 
Portugal ao projecto da especialidade, há a referir as seguintes situações que carecem de 
uma justificação/reformulação adequadas: 
 

1. A PH 1-3 ao km 1+350 apresenta, em perfil longitudinal, um trecho entre duas caixas 
cegas, em que uma das quais apresenta uma quebra. Esta situação dificulta as 
operações de manutenção, sugerindo-se a rectificação desta situação a qual poderá 
trazer melhorias significativas em fase de exploração. 

2. Para a PH 2-1 existente de diâmetro D=1 m previu-se a sua substituição para 
D=1,5 m. Tendo em conta a edificação imediatamente a jusante, sugere-se que se 
equacione a manutenção do diâmetro existente. Para o efeito, deverá averiguar-se o 
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historial de cheias a montante, permitindo assim, pesar as implicações do aumento de 
capacidade do aqueduto. Alternativamente, a solução poderá passar por fazer a 
entrega dos caudais em zona não condicionada, devendo, para o efeito estender-se a 
intervenção através da construção do colector adequado. 

3. A PH 2-2 e PH 2-3 drenarão, após a entrada em serviço, para a zona bastante 
condicionada por edificações e outras infra-estruturas. Esta situação deve ser revista. 

 
Quanto ao estudo das soluções a adoptar para a PH 2-1, considera-se imprescindível, para a 
hipótese de manter o diâmetro de 1 m, a análise dos impactes causados a montante da via, 
assim como a jusante, na medida em que com o alargamento da via, a descarga da PH ficará 
mais próxima dos edifícios. Caso se verifique impactes a montante ou a jusante da via, deve 
ser considerada a hipótese de encaminhamento dos caudais para a zona não condicionada e 
prever a devida adaptação para passagem para fauna (ver resposta medida 12). 
 
O cumprimento desta medida será complementado mediante a reformulação do Projecto de 
Drenagem de acordo com as questões acima levantadas. 
 
R6 – Foi reformulado o Projecto de Drenagem por forma a responder às solicitações acima 
descritas. 
 
13. Estudo para o ambiente sonoro, que deve, entre outros aspectos, considerar os seguintes 
pontos: 

- Avaliação de impactes, tendo em conta os receptores com utilização sensível que 
ficarão expostos às operações de construção e análise da eventual necessidade de 
implementar medidas de minimização na fase de construção. 

 
S7 - De acordo com o RECAPE, na fase de construção é difícil avaliar os impactes sobre o 
ambiente sonoro, uma vez que a sua quantificação exigiria um conhecimento preciso do 
planeamento da obra e das emissões dos equipamentos nela utilizados. 
 
Neste contexto há, no entanto, a salientar que deveria ter sido efectuada uma avaliação, 
mesmo que qualitativa, com base nas emissões dos equipamentos usados na construção de 
rodovias, definindo-se um raio/distância a partir da frente de obra em que os receptores 
serão potencialmente afectados pelo ruído gerado pela mesma. 
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R7 – A quantificação dos níveis sonoros, na fase de construção, requer conhecimento preciso 
do planeamento da obra, máquinas envolvidas e suas características em termos de potência 
sonora. 
 
Na ausência dessa informação apresentam-se, no Quadro 2, as distâncias correspondentes aos 
níveis sonoros de 63 dB(A) e 53 dB(A), considerando fontes pontuais e um meio de 
propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite do nível de potência sonora, 
indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, relativamente às 
emissões sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 
 

Quadro 2 - Distâncias correspondentes a LAeq de 63 dB(A) e 53 dB(A) (Fase de Construção) 

Distâncias [m] 
Tipo de equipamento 

Nível admissível de 
potência sonora em 

dB/1pW 
LAeq=63 
dB(A) 

LAeq=53 
dB(A) 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

84 + 11 log P 
(P = 55 kW) 29 90 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 
niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola 
c/motor de combustão, compactadores 
(cilindros não vibrantes), espalhadoras-
acabadoras, fontes de pressão hidráulica 

82 + 11 log P 
(P = 55 kW) 23 72 

Escavadoras, guinchos de construção 80 + 11 log P 
(P = 15 kW) 9 29 

Compressores 95 + 2 log P 
(P = 15 kW) 14 45 

P: potência instalada efectiva (kW) 

 
De referir porém que, na fase de construção, as actividades construtivas que decorrerem 
durante o período diurno, na proximidade de edifícios escolares, hospitalares e similares 
(alíneas b) e c) do Artigo 14º do Regulamento Geral do Ruído) ou, caso ocorram actividades 
construtivas ruidosas, para além daquele período, ou em dias feriados e fins de semana, em 
todas as unidades sensíveis (as anteriormente referidas acrescendo as habitações), tal impõe a 
obtenção de Licença Especial de ruído, determinando-se ainda níveis sonoros máximos nos 
períodos de entardecer e nocturno, respectivamente, de 60 dB(A) e 55 dB(A). 
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De acordo com o exposto, identificam-se como locais onde podem ocorrer impactes negativos 
particularmente sensíveis, as áreas de obras envolventes ao Colégio Campo de Flores, que 
distancia cerca de 6 m das áreas a intervencionar. Nesta situação, e considerando a dificuldade 
de implementar medidas de minimização locais para reduzir os níveis de ruído na fase de 
construção, propõe-se que, no planeamento da obra, esta questão seja equacionada por forma 
a que as obras mais ruidosas não sejam concentradas no tempo e, simultaneamente, que a sua 
ocorrência seja tanto quanto possível minimizada nos períodos de aulas. 
 

- Tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo às 
características do Projecto de Execução (PE), com indicação da sua eficácia quer ao 
nível do piso térreo quer ao nível do(s) piso(s) superior(es) do(s) edifício(s), tendo em 
conta que os limites legislados se reportam ao ruído ambiente exterior; 

 
S8 - (...) a localização e características das barreiras são indicados no quadro seguinte, 
efectuado com base no quadro apresentado no RECAPE que, apresentando algumas 
incorrecções em termos de localizações e extensões propostas para as barreiras acústicas 
deverá ser devidamente corrigido. 
 

Quadro 1 – Localização aproximada e características das  
barreiras acústicas a instalar no Trecho 2  

Barreira Lado da 
via km inicial km final Via Altura 

(m) Tipo 

Direita 0+000 0+025 Ramo D(1) 
Direita - - Rotunda 1(1) B1 
Direita 0+049 0+090 Ramo C+D(1) 

1,5 Reflector 

Esquerda 0+086 0+090,397 Ramo C+D(1) 
Direita 0+000 0+295,296 Ramo C(1) B2 

Esquerda 0+931,5 1+020,5 Plena Via 
4 Absorvente 

Esquerda 0+000 0+052,5 Ramo A+B(1) Reflector 
Direita 0+000 0+021 Rotunda 1(1)  Reflector 
Direita 0+000 0+100 Ramo B(1) 

4 
Absorvente B3 

Direita 0+100 1+132 Ramo B(1) 3 Absorvente 

0+215 0+325,427 Ramo B 
0+963 1+225 Plena Via 4 

B4 Direita 
1+225 1+261,5 Plena Via  3 

Absorvente 
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Quadro 1 – Localização aproximada e características das  
barreiras acústicas a instalar no Trecho 2 (cont.) 

Barreira Lado da 
via km inicial km final Via 

Altura 
(m) 

Tipo 

2+075 2+528 Plena Via 
0+000 0+026,6 

1,5 

0+026.6 0+105.5 1 
0+105,5 0+122,5 2 
0+122,5 0+214 2,5 

B5 Direita 

0+214 0+253.7 

Ramo A(2) 

2 

Absorvente 

Direita 0+329 0+358,376 Ramo A(2) 1,5 
B6 

Direita 0+000 0+007 Ramo A+B(2) 2 
Reflector 

B7 Esquerda 0+075 0+125 Ramo C+D(2) 1 Reflector 
0+005 0+053(3) Lig. 1(2) 3  Reflector 

2+635.5 2+954 Plena Via 4  Absorvente 
2+954 2+975 Plena Via 3 Absorvente 
2+975 3+000 Plena Via 2 Absorvente 

B8 Esquerda 

3+000 3+016.5 Plena Via 1 Absorvente 
Esquerda 0+000 0+007 Ramo A+B(2) 
Direita 0+000 0+012,248 Rotunda 1(2) 

2 

Direita 0+012,248 0+000 Rot. 1 - Ramo B(2) 
Direita 0+000 0+012,5 Ramo B(2) 

3 
Absorvente 

Direita 0+012.5 0+051 Ramo B(2) 4 Absorvente 

B9 

Direita 0+051 0+149 Ramo B(2) 3 Absorvente 
B10 Direita 3+065 3+119 Plena Via 1,5 Absorvente 
B11 Direita 1+156 3+121.5 Plena Via 2 Absorvente 

Direita 0+104 0+108 Rotunda 2(3) 2 
B12 

 0+090 0+181 Ligação 3(3) 2 
Absorvente 

*A referência aos lados da plena via (direito ou esquerdo) é atribuída considerando o sentido crescente da quilometragem. 
(1) Nó de Lazarim; (2) Nó de Botequim; (3) Nó de Palhais 

 
Os resultados apresentados permitem concluir que as medidas preconizadas não são 
suficientes para minimizar os impactes do projecto, uma vez que após a adopção das medidas 
propostas persistirão ainda situações de incumprimento da legislação nalguns dos receptores 
avaliados. 
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(...) 
 
Os valores obtidos para estes receptores deverão ser aferidos através de monitorização, 
devendo ser adoptadas medidas de minimização complementares caso se verifique serem 
correctas as previsões agora apresentadas. 
 
Embora a metodologia de avaliação adoptada seja, de uma forma geral, adequada à fase do 
estudo, há ainda algumas questões que deverão ser revistas e/ou contempladas. 
 
Neste contexto há, no entanto, a referir que, dado que o cumprimento do Critério de 
Exposição Máxima diz respeito aos dois indicadores, Lden e Ln e não apenas a este último, 
deverão ser também apresentados os resultados obtidos para o Lden. Os mapas relativos ao 
indicador Lden para o ano de 2022 deveram ser substituídos, uma vez que de facto é o Ln que 
está representado. 
 
Por outro lado, deverá ainda ser considerado um ponto de medição junto ao Colégio de 
Campo de Flores e apresentados os valores de Lden e Ln, antes e após a implementação das 
medidas para os seguintes receptores: 
 

1+250 (D) – extremidade Sul da B4 
2+525 (D) - extremidade Sul da B5 
3+625 (E) 

 
Deverão ainda ser justificados os resultados obtidos para o ponto P2, para o qual são 
apresentados valores de Lden e Ln prospectivados de 65 e 56 dB(A) respectivamente, enquanto 
os valores registados nas medições acústicas foram de 71 e 64 dB(A). 
 
R8 – A incorrecção detectada na barreira B11, em que o km inicial é 3+121,5 e o km final é 
3+156, pelo que, no Quadro 7.2.1 do RECAPE se deverá ler, no que respeita à Barreira B11, 
o que consta seguidamente: 
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Quadro 7.2.1 - Revisto (Anexo 7 do RECAPE) – Localização aproximada e características das 
Barreiras acústicas a instalar no Trecho 2 

Barreira Lado da via Km inicial Km final Via Altura 
(m) Tipo 

Direita 0+000 0+025 Ramo D(1) 
Direita - - Rotunda 1(1) B1 

Direita 0+049 0+090 Ramo C+D(1) 

1,5 Reflector 

Esquerda 0+086 0+090,397 Ramo C+D(1) 
Direita 0+000 0+295,296 Ramo C(1) B2 

Esquerda 0+931,5 1+020,5 Plena Via 

4 Absorvente 

Esquerda 0+000 0+052,5 Ramo A+B(1) Reflector 
Direita 0+000 0+021 Rotunda 1(1)  Reflector 
Direita 0+000 0+100 Ramo B(1) 

4 

Absorvente 
B3 

Direita 0+100 1+132 Ramo B(1) 3 Absorvente 
0+215 0+325,427 Ramo B 
0+963 1+225 Plena Via 

4 
B4 Direita 

1+225 1+261,5 Plena Via  3 

Absorvente 

2+075 2+528 Plena Via 
0+000 0+026,6 

1,5 

0+026.6 0+105.5 1 
0+105,5 0+122,5 2 
0+122,5 0+214 2,5 

B5 Direita 

0+214 0+253.7 

Ramo A(2) 

2 

Absorvente 

Direita 0+329 0+358,376 Ramo A(2) 1,5 
B6 

Direita 0+000 0+007 Ramo A+B(2) 2 
Reflector 

B7 Esquerda 0+075 0+125 Ramo C+D(2) 1 Reflector 
0+005 0+053(3) Lig. 1(2) 3  Reflector 

2+635.5 2+954 Plena Via 4  
2+954 2+975 Plena Via 3 
2+975 3+000 Plena Via 2 

B8 Esquerda 

3+000 3+016.5 Plena Via 1 

Absorvente 
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Quadro 7.2.1 - Revisto (Anexo 7 do RECAPE) – Localização aproximada e características das 
Barreiras acústicas a instalar no Trecho 2 (cont.) 

Barreira Lado da via Km inicial Km final Via Altura 
(m) Tipo 

Esquerda 0+000 0+007 Ramo A+B(2) 
Direita 0+000 0+012,248 Rotunda 1(2) 

2 

Direita 0+012,248 0+000 Rot. 1 - Ramo B(2) 
Direita 0+000 0+012,5 Ramo B(2) 

3 

Direita 0+012.5 0+051 Ramo B(2) 4 

B9 

Direita 0+051 0+149 Ramo B(2) 3 

Absorvente 

B10 Direita 3+065 3+119 Plena Via 1,5 Absorvente 
B11 Direita 3+121.5 3+156 Plena Via 2 Absorvente 

Direita 0+104 0+108 Rotunda 2(3) 2 
B12 

 0+090 0+181 Ligação 3(3)  
Absorvente 

*A referência aos lados da plena via (direito ou esquerdo) é atribuída considerando o sentido crescente da quilometragem. 
(1) Nó de Lazarim; (2) Nó de Botequim; (3) Nó de Palhais 

 
Apresentam-se no quadro seguinte os níveis sonoros estimados e prospectivados, para os 
indicadores Lden e Ln sem e com barreiras acústicas, em substituição do Quadro 7.2.2 
apresentado em Anexo 7 do RECAPE. 
 

Quadro 7.2.2 revisto (Anexo 7 do RECAPE) – Níveis sonoros sem e com barreiras acústicas 
(2014) 

Sem barreiras Com barreiras 
Lden Ln Lden Ln Barreira Situação Receptor Piso(1) 

E(2) P(3) E(2) P(3) E(2) P(3) E(2) P(3) 
B1 1* R 1.1 1º 68 68 59 59 60 60 52 52 

1º 65 65 57 57 54 54 46 46 
2º 67 67 58 58 63 63 54 54 
3º 67 67 59 59 67 67 58 58 
4º 67 67 59 59 67 67 58 58 
5º 67 67 59 59 67 67 58 58 
6º 67 67 59 59 67 67 58 58 

R 1.4 

7º 67 67 58 58 67 67 58 58 
1º 65 65 56 56 57 57 49 49 

B2 1* 

R 1.5 
2º 67 67 58 58 61 61 53 53 
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Quadro 7.2.2 revisto (Anexo 7 do RECAPE) – Níveis sonoros sem e com barreiras acústicas 
(2014) (cont.) 

Sem barreiras Com barreiras 
Lden Ln Lden Ln Barreira Situação Receptor Piso(1) 

E(2) P(3) E(2) P(3) E(2) P(3) E(2) P(3) 
1º 65 65 57 57 63 63 54 54 
2º 69 69 60 60 65 65 56 56 R 2.0 
3º 70 70 61 61 66 66 58 58 
1º 69 69 60 60 58 58 50 50 
2º 70 70 61 61 62 62 53 53 R 2.1 
3º 70 70 61 61 68 68 59 59 
1º 59 59 51 51 57 57 49 49 

B3 (6) 2* 

R 2.2 2º 63 63 54 54 60 60 52 52 
1º 59 59 50 50 54 54 45 45 
2º 63 63 54 54 58 58 49 49 
3º 64 64 55 55 60 60 51 51 
4º 64 64 56 56 62 62 53 53 

R 2.3 

5º 65 65 56 56 63 63 54 54 
1º 65 65 56 56 53 53 44 44 
2º 67 67 58 58 56 56 45 45 
3º 67 67 58 58 59 59 51 51 
4º 67 67 58 58 64 64 55 55 

B4 2* 

R 2.5 

5º 67 67 58 58 65 65 56 56 
1º 55 55 46 46 53 53 44 44 
2º 63 63 55 55 56 56 47 47 R 6.1 
3º 65 65 56 56 62 62 53 53 
1º 58 58 49 49 54 54 46 46 
2º 65 65 57 57 57 57 48 48 

B5 6* 

R 6.2 
3º 66 66 57 57 62 62 53 53 

R 6.5 1º 68 68 59 59 57 57 49(4) 49(4) 
1º 62 62 53 53 61 61 53 53 B6 6* R 6.6 (7) 2º 65 65 56 56 64 64 55(7) 55(7) 

B7 7* R 7.7 1º 64 64 55 55 60 60 52 52 
1º 60 60 52 52 53 53 44 44 
2º 64 64 55 55 56 56 47 47 
3º 65 65 56 56 60 60 51 51 R 8.0 

4º 66 66 57 57 63 63 54 54 
1º 65 65 56 56 55 55 46 46 
2º 67 67 59 59 61 61 52 52 
3º 68 68 59 59 66 66 58 58 R 8.3 

4º 68 68 59 59 67 67 59 59 
1º 60 60 51 51 54 54 46 46 

B8 8* e 10* 

R 10.1 2º 64 64 56 56 60 60 52 52 
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Quadro 7.2.2 revisto (Anexo 7 do RECAPE) – Níveis sonoros sem e com barreiras acústicas 
(2014) (cont.) 

Sem barreiras Com barreiras 

Lden Ln Lden Ln Barreira Situação Receptor Piso(1) 

E(2) P(3) E(2) P(3) E(2) P(3) E(2) P(3) 
1º 63 63 54 54 61 61 52 52 R 9.1 (8) 
2º 65 65 56 56 64 64 54(8) 54(8) 
1º 58 58 49 49 51 51 42 42 
2º 60 60 52 52 54 54 45 45 
3º 63 63 54 54 56 56 47 47 
4º 65 65 56 56 59 59 50 50 

B9 9* 
R 9.3 

5º 66 66 57 57 62 62 53 53 
B10(5) 9* R 9.7 1º 65 65 56 56 60 60 51(5) 51(5) 
B11 9* R 9.8 1º 65 65 57 57 62 62 53 53 
B12 11* R 11.2 1º 65 65 57 57 62 62 53 53 

Lden - Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno Ln - Indicador de ruído nocturno 
1 Corresponde aos pisos do edifício mais exposto protegido pela respectiva barreira. 
2 E - Nível Sonoro Estimado; 
3 P - Nível Sonoro Prospectivado. 
5 Esta barreira B10 também protege o receptor R 9.8 
8 Não é possível proteger o 2º piso deste receptor R 9.1 com a barreira B9 devido aos acessos locais e à 
paragem do autocarro. 
* As situações já se encontram expostas ao ruído de tráfego da actual via Intermunicipal L3, pelo que, não se 
efectuou a soma logarítmica dos valores medidos com os valores estimados. 

 
Quanto aos mapas de ruído para o ano 2022, constantes do Desenho 03 do RECAPE, foram 
substituídas as folhas que, por lapso, não se apresentavam correctas (Anexo 2.2). 
 
A localização do ponto de medição junto ao Colégio Campo de Flores, designado por PM1, 
apresentado no Desenho 04 do Anexo 2.2, e os níveis sonoros constam do Quadro 3. 
 

Quadro 3 – Níveis sonoros no PM1 característicos da Situação Actual 

Valores em [dB(A)] Ponto de 
medição Ld Le Ln Lden 

Fontes de ruído 

PM1 68 65 60 69 Tráfego rodoviário da EN10-1 e da actual Via 
Intermunicipal L3 

Ld – Indicador de ruído diurno Ld – Indicador de ruído do entardecer 
Ld – Indicador de ruído nocturno Lden – Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno 
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Apresentam-se no quadro seguinte os níveis sonoros estimados e prospectivados, para os 
indicadores Lden e Ln sem e com barreiras acústicas para os receptores solicitados. 
 

♦ Receptor ao km 1+250 (D) designado por R2.6; 

♦ Receptor ao km 2+525 (D) designado por R6.4; 

♦ Receptor ao km 3+625 (E) designado por R11.3. 
 
A localização em planta destes receptores encontra-se no Desenho 05 que integra o 
Anexo 2.2 ao presente documento. 
 
Quanto à última questão levantada pela E.P. relativa a este ponto, refere-se que este local 
(ponto P2) já se encontra predominantemente exposto ao ruído de tráfego da actual Via 
Intermunicipal L3. A diferença de níveis entre os valores medidos e os valores estimados 
podem ter resultado de quantidades de tráfego e / ou velocidades que não correspondem aos 
valores médios tomados para as simulações. 
 

Quadro 4 – Níveis sonoros sem e com barreiras acústicas (2014) 

Sem barreiras Com barreiras 
Lden Ln Lden Ln Receptor Piso(1) Situação Barreira

E(2) P(3) E(2) P(3) E(2) P(3) E(2) P(3) 
1º 60 60 52 52 56 56 47 47 
2º 63 63 54 54 59 59 50 50 
3º 64 64 55 55 60 60 51 51 
4º 64 64 55 55 60 60 52 52 

R 2.6 

5º 

2* B4 

64 64 55 55 61 61 53 53 
1º 54 54 45 45 52 52 43 43 
2º 59 59 50 50 57 57 48 48 R 6.4 
3º 

6* B5 
62 62 53 53 60 60 51 51 

1º 67 67 49 49 – – – – R 11.3 
2º 

11* Sem 
Barreira 61 61 52 52 – – – – 

Lden - Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno Ln - Indicador de ruído nocturno 
1 Corresponde aos pisos do edifício mais exposto protegido pela respectiva barreira; 2 E - Nível Sonoro 
Estimado; 3 P - Nível Sonoro Prospectivado. 
* As situações já se encontram expostas ao ruído de tráfego da actual via Intermunicipal L3, pelo que, não se 
efectuou a soma logarítmica dos valores medidos com os valores estimados. 
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- A avaliação dos impactes residuais decorrentes da implantação das soluções 
adoptadas. O projecto das medidas a adoptar deve ter em consideração o 
enquadramento paisagístico face às características da área envolvente, e a 
minimização de impactes ao nível da sócio economia e paisagem, nomeadamente 
efeito barreira e ensombramento. 

 
S9 - Relativamente às barreiras acústicas, e tendo também em conta o parecer da Câmara 
Municipal de Almada, considera-se que deve ser equacionada a implantação de barreiras 
acústicas verdes, de modo a melhorar a sua integração paisagística. 
 
As barreiras do tipo reflector deverão ser constituídas por painéis de acrílico de forma a 
minimizar os efeitos de ensombramento. 
 
R9 – De forma a minimizar os efeitos de ensombramento propôs-se no RECAPE que as 
barreiras acústicas reflectoras fossem constituídas por painéis transparentes e que as barreiras 
absorventes fossem intercaladas por painéis transparentes. 
 
Das situações analisadas verifica-se que apenas as barreiras B2, B3, B4, B6, B8 e B9 podem 
causar reduções na exposição solar e iluminação natural, nos edifícios que se encontram mais 
próximos da via, ou seja, em que a distância à barreira é inferior a 4 vezes a altura desta. 
Prevê-se que a barreira B6 seja completamente transparente, sendo as restantes absorventes 
sonoras com painéis opacos, intercalados por painéis transparentes. 
 
A colocação dos painéis transparentes deve ter em conta o impacte na disponibilidade de luz 
nos edifícios mais próximos. 
 
Todas as barreiras de características absorventes serão tratadas de forma a assegurar a 
respectiva integração paisagística; assim, foi proposta a plantação, pelo seu lado exterior, de 
dois tipos de trepadeiras (Hedera helix ssp. canariensis, hera, e Lonicera implexa, 
madressilva), tendo em vista a minimização do respectivo impacte visual. 
 
Tratam-se ambas de trepadeiras autóctones de folha permanente. Por ser mais adaptada a 
ambientes sombrios, a hera é utilizada apenas nas situações em que as barreiras têm o lado 
exterior voltado a norte, enquanto a madressilva é utilizada nas restantes situações. 
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Refere-se ainda que é habitual que as barreiras acústicas sejam habitualmente similares ao 
longo de toda a concessão, nomeadamente ao nível de tipologias, cores e materiais, 
constituindo uma imagem que identifique claramente a concessão. 
 
Assim, serão adoptadas, na generalidade, soluções similares ao longo de toda  a 
concessionária; contudo, e de forma a ir ao encontro das preocupações evidenciadas nesta 
solicitação da EP, será equacionado, caso a caso, a adopção de barreiras acústicas verdes, ou 
seja, estruturas de absorção sonora do tipo ou equivalente a NEDUCO, fabricadas a partir da 
fibra da casca exterior do coco, montada numa armação de aço galvanizado (Figura 3). 
 

 
Figura 3 – Exemplo de Barreiras Acústicas Verdes 

 
2.3 -  Medidas de Minimização 
 
Antes da Fase de Construção 
 
14. Deve ser apresentada a localização e justificação dos locais dos estaleiros, infra-
estruturas de apoio à obra, depósito de materiais, locais de empréstimo de materiais e 
percursos de obras, devendo localizar-se, preferencialmente, em plataformas já existentes ou 
em locais anteriormente usados para este. Deve ser tido em conta os valores naturais 
presentes, nomeadamente no Sítio Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira e, sempre que possível, o 
seu afastamento de receptores com utilização sensível. Caso se verifique a proximidade de 
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receptores sensíveis na envolvência do estaleiro, devem ser projectados e implantados 
materiais isolantes e absorventes na vedação do estaleiro. 
 
S10 - O RECAPE não responde ao solicitado uma vez que não apresenta áreas para 
localização de estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra, que na fase em que o 
projecto se encontra (Projecto de Execução) já deveriam estar definidas. 
 
A Subconcessionária deverá apresentar propostas de localização de estaleiro, áreas de 
empréstimo, locais de depósito temporário e definitivo de solos devidamente identificadas 
sobre cartografia e incluindo as principais condicionantes ambientais, por forma a concluir-
se acerca da viabilidade da sua utilização, assegurando as autorizações das entidades 
externas que sejam necessárias. 
 
As condicionantes à localização dos estaleiros e infra-estruturas de apoio à obra 
referenciadas nesta medida da DIA, foram interiorizadas pelo Ponto 3.2 – Medidas 
Adicionalmente Proposta do Volume IV, no entanto apenas é feita referência à utilização de 
locais dotados de infra-estruturas. 
 
No que diz respeito ao factor ruído, para além das medidas indicadas no Volume IV – Plano 
de Acompanhamento Ambiental da Obra, devem ainda ser adoptadas as que se seguem: 
 

♦ Selecção de percursos de transporte de equipamento e materiais de/para estaleiro de 
forma a minimizar a passagem no interior de aglomerados populacionais e junto a 
receptores sensíveis; 

♦ Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que 
originem o menor ruído possível. 

 
R10 - No âmbito do RECAPE do Trecho 2 – Lazarim / Palhais, foi elaborada uma Carta de 
Condicionantes à Instalação de Estaleiros e Infra-estruturas de Apoio à Obra visando 
subsidiar o subsequente processo de licenciamento, a que a utilização dos locais destinados a 
estes fins se encontra sujeita. 
 
Assim, na selecção da localização de estaleiros, áreas de empréstimo e locais de depósito 
temporário de solos, a Subconcessionária salvaguardou a ocupação de áreas sujeitas a 
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condicionalismos ambientais, nomeadamente as condicionantes legais ao uso do solo 
identificadas na área envolvente ao corredor em que se desenvolve o traçado do Trecho 2 – 
Lazarim / Palhais, são as seguintes: 
 

♦ Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

♦ Reserva Ecológica Nacional (REN); 

♦ Domínio Público Hídrico. 
 
Para além das áreas anteriormente referidas, foram ainda consideradas outras condicionantes à 
localização de estaleiros e infra-estruturas de apoio à obra, designadamente, poços, habitats 
classificados, áreas de interesse botânico e elementos patrimoniais. 
 
No seguimento dos estudos relativos ao empreendimento, e tendo por base o uso actual e as 
condicionantes identificadas para a área de intervenção, foi possível identificar um local para 
implantação do estaleiro (Figura 4), o qual coincide com uma área anteriormente utilizada 
para este fim, podendo ainda visualizar-se no terreno alguns vestígios desta ocupação, 
verificando-se actualmente o seu abandono. 
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Figura 4 - Localização dos Estaleiros e Acessos 

 
Não será necessário criar novos caminhos para acesso ao estaleiro, uma vez que a área 
proposta para este fim, já se encontra servida por diversos acessos, nomeadamente: 
 

♦ a Norte e a Sul pela Rua da Oliveira Feijão; 

♦ a Este pela Estrada da Quinta da Carcereira; 

♦ a Oeste pela Alameda Amália Rodrigues. 
 
A circulação entre o estaleiro e a obra, será feita, essencialmente, pela Estrada da Quinta da 
Carcereira, uma vez que esta estrada (contígua à área do estaleiro), dá acesso à zona final do 
trecho em estudo. 
 
A área seleccionada para implantação do estaleiro apresenta ocupação por povoamentos de 
pinheiro bravo e solo nú, os quais não constituem condicionantes à implantação do estaleiro 
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(Fotografia 1 a 4); salvaguarda-se contudo que a afectação de exemplares arbóreos deverá ser 
reduzida ao mínimo indispensável, de forma a facilitar, após a obra, a reposição da situação 
pré-existente.  
 
Por outro lado, não se identificaram, nesta área servidões e restrições de utilidade pública que 
implicassem limitações e impedimentos ao uso solo que respeita à implantação estaleiros 
(Anexo 2.3 – Desenho LP-E-23-04-01). No entanto, importa ressalvar que a análise 
apresentada em RECAPE, nomeadamente o levantamento dos pontos de água diz respeito ao 
corredor em estudo, não abrangendo a área de localização do estaleiro que agora se apresenta. 
Como tal, não foi possível analisar a existência ou não de algumas das condicionantes à 
instalação do estaleiro. 
 
Na Planta de Estaleiros apresentada na Figura 5 apresentam-se definidas as áreas a integrar 
no interior da área de estaleiro, como sejam armazéns, carpintaria, oficina do ferro, posto 
médico, vestiário, entre outros. 
 
Após a desactivação do estaleiro, a área ocupada pelo mesmo, assim como todas as áreas 
ocupadas por infra-estruturas de apoio à obra, serão objecto de reabilitação, com 
levantamento de todas as estruturas, repondo-se, tanto quanto possível, a situação pré-
existente, em acordo com os proprietários dos terrenos. 
 
Relativamente às medidas adicionalmente sugeridas, nomeadamente as medidas cautelares 
constantes do PIP, estas foram integradas na reformulação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra (PAAO) (Volume IV do RECAPE), nomeadamente nos capítulos 3.2, 3.3 
e 3.4, sendo que o mesmo se encontra em volume autónomo ao presente documento. 
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Fotografias 1 a 4 – Vista do Estaleiro Proposto para o Trecho 2 – Lazarim / Palhais 
 
15. As instalações dos estaleiros de obra devem ter previstos os riscos de incêndio, devendo 
ser estabelecidos planos para eventuais combates aos mesmos. 

 
S11 – As directrizes para o Plano de Gestão Ambiental de Obra – PGAO (Volume IV), no 
respeito da Norma de Referência NP ISO 14001:2004, deverão apresentar um Plano de 
Emergência Ambiental que contemple, entre outras, a situação de incêndio. 
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Estes planos deverão ser aplicáveis a toda a extensão da obra e respectivas infra-estruturas e 
áreas de apoio. 
 
R11 – O Acompanhamento e Gestão Ambiental são estruturados num documento orientador, 
o Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGA), o qual pretende delinear diversos 
procedimentos de modo a permitir que a empreitada possa desenvolver-se atingindo a 
minimização dos impactes ambientais negativos emergentes da mesma e mantendo, no limite 
do possível, a qualidade ambiental da zona. 
 
Para tal, a reformulação ao documento referente ao Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (PAAO) (apresentado em Volume autónomo) contempla a necessidade de apresentação 
de um Plano de Emergência Ambiental aplicável a toda a extensão da obra e infra-estruturas e 
áreas de apoio. Esta medida foi incluída nas medidas adicionais do ponto 3.2 do PAAO 
(Medidas de Minimização a Adoptar nos Estaleiros e Outras Infra-estruturas de Apoio à 
Obra). 
 
20. Implementar um parque de armazenagem de resíduos, impermeabilizado e com sistema 
de drenagem independente em locais de armazenagem de óleos. 
 
S12 – O RECAPE responde parcialmente ao solicitado (medida 3 do Ponto 3.2, Volume IV), 
na medida em que afirma que “o sistema de recolha de tratamento de águas residuais 
produzidas na área do estaleiro (...), deverá ter em atenção as diferentes características dos 
efluentes gerados”, não sendo especificamente direccionado para os óleos e por conseguinte, 
não se referindo ao local de armazenamento impermeabilizado e aos sistema de drenagem 
independente. 
 
R12 – Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) (Volume IV do RECAPE), apresentando-se 
em volume autónomo. 
 
23. Devem ser restringidas as operações de desmatação às áreas estritamente necessárias 
para a construção deste eixo rodoviário e respectivos Nós, Rotundas e Restabelecimentos, 
evitando o abate de espécies não afectadas directamente. 
24. Deve ser efectuada a decapagem da camada arável do solo em todo o corredor de 
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intervenção. O seu armazenamento deve ser feito em pargas, com altura não superior a 2 
metros, e deve ser reutilizada no revestimento dos taludes, ramos dos nós e rotundas a tratar. 

 
S13 – (...) o Capítulo 5 e o ponto 2.1 (Anexo 1) do PE8 deverão ser parte integrante do Plano 
de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e consequente ser interiorizados no Plano 
de Gestão Ambiental da Obra (PGAO). 
 
R13 – De acordo com o solicitado, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 
IV do RECAPE) foi reformulado incluindo as medidas propostas no PE8 – Projecto de 
Integração Paisagística, no que se refere ao Capítulo 5 e ponto 2.1, que serão posteriormente 
interiorizadas no Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO); estas medidas foram incluídas 
nos capítulos 3.2, 3.3 e 3.4 do PAAO; a nova versão do PAAO é apresentada com este 
Aditamento. 
 
25. Utilização de tapumes e vedações de forma a reduzir o impacte visual dos estaleiros e 
áreas de depósito de materiais, nos locais em elevada acessibilidade visual. 
 
S14 - A resposta do RECAPE ao solicitado não se afigura compreensível. No entanto, esta 
medida foi interiorizada no capítulo 5 (sétima medida) do PE8. 
 
Tal como foi solicitado anteriormente o Capítulo 5 e o ponto 2.1 (Anexo 1) do PE8 deverão 
ser parte integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e 
consequente ser interiorizados no Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO). 
 
R14 - Esta solicitação foi devidamente incorporada na reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), nomeadamente no capítulo 3.3 (Medidas de 
Minimização a Adoptar na Fase de Construção), cuja versão se apresenta em volume 
autónomo com este Aditamento. 
 
27. A recuperação paisagística de taludes deve ser concretizada exclusivamente com espécies 
locais (vegetação autóctone), de forma a permitir uma rápida integração paisagística. 
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S15 - De acordo com o projecto de Integração paisagística, esta medida encontra-se 
cumprida. 
 
No entanto, deverá ser tido em consideração as observações constantes do subcapítulo 6.6 
deste parecer, assim como o referido no parecer da Câmara Municipal de Almada que se 
encontra no Anexo 2. 
 
R15 – As observações constantes do Subcapítulo 6.6 do parecer, encontram-se devidamente 
tratadas na resposta R38 deste Aditamento. 
 
Em relação às observações do parecer da Câmara Municipal de Almada, nomeadamente, 
 

a) “Protecção da Paisagem – a conservação do coberto vegetal deve atender às espécies 
arbóreas e também às arbustivas que apresentem um porte significativo, já que estas 
espécies congregam um património genético muito importante ao nível local mas são 
de crescimento lento;” 

b) “Enquadramento paisagístico – a escolha de espécies a introduzir, por sementeira 
e/ou plantação, deve adequar-se ao elenco florístico local. Assim para a reposição do 
património florístico, sugere-se, para além das espécies escolhidas, a utilização do 
carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e carvalhiça (Quercus lusitanica). Nas áreas 
onde se prevê a sementeira de misturas contendo espécies arbustivas, deverá incluir-
se a plantação a covacho das mesmas espécies, com uma densidade mínima de 1 
arbusto a cada 4 m2.”  

c) “Quanto à composição das misturas, o elenco florístico é na sua generalidade, 
adequado à zona fitogeográfica. No entanto sugerem-se alguns melhoramentos: 

- Para além do C. salvifolius, são muito abundantes as espécies C. crispus e C. 
albidus, que poderão ser incluídas nas misturas. A esteva (Cistus ladanifer) é 
rara nesta região. 

- A Genista anglica distribui-se pelas províncias do Alto Alentejo, Beira Alta e 
Trás-os-Montes. Para esta região são mais adequadas as G. tournefortii e G. 
triacanthus. 

- A Quercus faginea pode ser usada nas plantações em covacho, juntamente 
com Q. suber. 
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- Outras espécies características de matos mediterrânicos pré-desérticos e que 
poderão ser incluídas no elenco florístico da revegetação para esta zona: 
Rhamnus oleoides, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, Viburnum tinus, 
Quercus lusitanica, Lonicera etrusca e L. peryclimenum, Erica scoparia, E. 
cinerea e E. umbellata.”  

 
cabe a referir o seguinte: 
 
Relativamente à alínea a), este aspecto é considerado no PIP que contempla a protecção das 
espécies arbustivas e arbóreas, tal como mencionado no final do capítulo 5, em que se refere: 
“Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas por movimentos de 
terras deverá ser protegida.”, bem como no capítulo 6, onde se refere: “Protecção do 
coberto vegetal envolvente, localizado em áreas não directamente afectadas pelos novos 
traçados;”. 
 
Quanto à alínea b), este aspecto é igualmente considerado no PIP já que toda a vegetação 
utilizada é autóctone. Não se considera, contudo, adequadas as sugestões de inclusão das duas 
espécies identificadas (carvalho cerquinho e carvalhiça), nem da forma como é proposta a sua 
densidade mínima por meio da plantação. 
 
Efectivamente, importa ter em conta que se está a promover a integração paisagística de um 
eixo rodoviário, onde diversos critérios, nomeadamente de segurança, foram considerados. 
 
No que respeita à alínea c), não se concorda com os “melhoramentos” propostos por diversos 
motivos, que se expõem de seguida: 
 

♦ De acordo com a “Nova Flora de Portugal” o Cistus albidus não pertence a esta zona 
fitogeográfica ao contrário do Cistus ladanifer, e constitui intenção do projecto 
respeitar a vegetação autóctone em detrimento da introduzida; 

♦ a distribuição fitogeográfica mencionada para a Genista anglica e Genista 
tournefortii também contradiz o que consta da “Nova Flora de Portugal”; 

♦ quanto à introdução de espécies adicionais relativamente às que foram propostas não 
se considera que seja uma necessidade. Foram utilizadas espécies em quantidade 
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suficiente para a faixa em causa, bem como para o adequado cumprimento dos 
objectivos do projecto. 

 
30. Não devem ser consideradas descargas das águas de drenagem da plataforma na 
envolvente de furos e outras captações de água. 
 
S16 - Uma vez que, os pontos de captação de água, não foram devidamente caracterizados e 
localizados à escala de projecto, não é possível verificar o total cumprimento desta medida, 
pelo que deverão ser apresentados os elementos solicitados na análise à medida 5 deste 
parecer. 
 
R16 – Na R1 e Desenho 1 do Anexo 2.1, apresenta-se a localização dos pontos de água 
susceptíveis de afectação pelas acções de construção ou exploração da via, à escala de 
projecto. 
 
32. Deve assegurar-se a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e 
longitudinal. As travessias e estruturas fundiárias afectadas devem ser rapidamente repostas 
de forma a minimizar a superfície perturbada. 
 
S17 - Salienta-se que a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem se deve estender à 
fase de exploração, não se limitando à verificação das condições de escoamento como 
referido na Monitorização. 
 
R17 – Esta medida foi contemplada na reformulação do Plano Geral de Monitorização (PGM) 
(Volume V do RECAPE), que se apresenta em volume autónomo ao presente documento. 
 
36. Todas as construções em linhas de água devem ser realizadas no mais curto espaço de 
tempo e de modo a evitar a deposição de materiais nos seus leitos. Sempre que ocorra a 
intersecção de linhas de água estas devem ser restabelecidas na totalidade o mais 
rapidamente possível e com secções adequadas que permitam a drenagem hídrica. 
 
S18 – O RECAPE transpôs esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (Volume IV), não explicitando de que forma procederá ao seu cumprimento. 
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R18 – Estas considerações encontram-se devidamente incorporadas na reformulação do 
PAAO (volume autónomo ao presente documento), nomeadamente nas “Medidas da DIA” do 
capítulo 3.3 (Medidas de Minimização a Adoptar na Fase de Construção). Neste sentido, 
preconizou-se o seguinte: 
 

♦ Minimização do tempo de realização dos trabalhos em zonas de linhas de água; 

♦ Correcto armazenamento e deposição dos materiais afectos às construções, mantendo-
os afastados das linhas de água e dos seus leitos; 

♦ Restabelecimento das linhas de água o mais rapidamente possível; 

♦ Correcto dimensionamento das PH’s de acordo com o Projecto de Execução, de modo 
a permitir a correcta drenagem das mesmas, na sua intersecção com o presente 
empreendimento. 

 
Por outro lado, destaca-se ainda que nas situações de linhas de água existentes junto à base de 
aterro, está previsto o desvio dessas linhas de água através de valas dimensionadas para os 
caudais de cálculo, tendo em vista não só a continuidade das linhas de água, mas também a 
manutenção do escoamento à superfície, evitando a sua artificialização. A solução 
preconizada consiste no reperfilamento da linha de água e na execução de valas trapezoidais 
revestidas com rasto superior ou igual a 1.00 m. 
 
Para o desvio ou condução de linhas de água a montante ou a jusante de passagens 
hidráulicas, bem como na rectificação do traçado de algumas linhas de água, foram previstas 
valas de secção trapezoidal revestidas. 
 
37. Nas linhas de água e de drenagem natural deverá garantir-se a preservação de alguma 
vegetação ripícola presente, evitando-se a movimentação de terras, circulação de máquinas e 
viaturas, depósitos de materiais ou entulhos e instalação de estaleiros nas zonas adjacentes. 
 
S19 - O RECAPE transpôs esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (Volume IV). A medida (Ponto 3.2) do mesmo volume, que deverá ser alvo de 
reformulação, faz referência à proibição de aproximação às linhas de água. 
 



  

5076/AEBT. IC32 – CASAS VELHAS / PALHAIS, INCLUINDO AS LIGAÇÕES À TRAFARIA E AO FUNCHALINHO. TRECHO 2-
LAZARIM / PALHAIS. PROJECTO DE EXECUÇÃO. RELATORIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE 
EXECUÇÃO. ADITAMENTO 1. 
FEVEREIRO 2010 41 

R19 - De acordo com o solicitado, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 
(Volume IV do RECAPE) foi devidamente reformulado apresentando-se em volume 
autónomo. Deste modo, na medida adicional nº1 do Capítulo 3.2 (Medidas de Minimização a 
Adoptar nos Estaleiros e Outras Infra-estruturas de Apoio à Obra), refere-se que para os locais 
de instalação de estaleiros, áreas de apoio à obra, caminhos e acessos à obra, áreas de 
empréstimo e de depósito de materiais, devem ser evitadas as áreas próximas das linhas de 
água. 
 
39. Devem ser limitadas as acções de terraplenagem durante a época de reprodução de fauna 
que, decorre de Março a Agosto. O fim do Verão e o Outono devem ser as alturas mais 
aconselháveis para a execução da maioria das obras, já que permitem defender a maior 
parte da fauna ameaçada no período de acasalamento. Deve evitar-se ao máximo 
intervencionar os habitats classificados. 
 
S20 - Considera-se que é dada resposta a esta medida. No entanto, de acordo com o Parecer 
Técnico da Câmara Municipal de Almada, reitera-se que os matos espontâneos (matos 
mediterrâneos – carrascal, murtais – sob o pinhal) presentes na área de estudo “não são de 
crescimento ou restabelecimento rápido, nem tão pouco a sua recuperação se concretiza a 
curto prazo.” Pelo que, as intervenções a efectuar (desmatação, decapagem, movimentação 
de terras, circulação e parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de 
intervenção definida, delimitada por meios de piquetagem e de preferência vedada, de modo 
a evitar a afectação suplementar de solos. 
 
R20 – O RECAPE prevê uma recuperação do habitat a curto-médio prazo, ou seja entre 2 a 
10 anos. Com a sementeira ou plantação de espécies autóctones que constam deste habitat 
será de esperar o reaparecimento das espécies arbustivas com maior facilidade de regeneração 
a partir do 1º ou 2º ano, após a obra (ex.: a esteva ou o rosmaninho), sendo seguidas das 
outras (quercíneas, murta, medronheiro e urzes), a médio prazo. 
 
A regeneração do habitat que é fruto da intervenção do Projecto de Intervenção Paisagística 
(PIP) será reforçada pela proximidade, na vizinhança da estrada, de habitat semelhante, o que 
facilita a recolonização do espaço de intervenção pelas espécies. Apesar das áreas a afectar 
directamente serem muito reduzidas, como referido no RECAPE, concorda-se com as 
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medidas sugeridas pela Câmara Municipal de Almada, de modo a evitar alargar a área 
desbravada na zona de existência do habitat. 
 
Deste modo, esta medida foi integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
(PAAO) (Volume IV do RECAPE), no capítulo 3.3 (Medidas de Minimização a Adoptar na 
Fase de Construção) o qual se apresenta em volume autónomo. 
 
40. Acções de limpeza das máquinas e fornecimento de combustíveis e outros materiais, 
devem ser realizadas em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua recolha e 
armazenagem. 
 
S21 - O RECAPE transpôs esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (Volume IV), não explicitando de que forma procederá ao seu cumprimento. 
 
R21 – Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (Volume IV do RECAPE), apresentando-se 
em volume autónomo. 
 
Assim, nas Medidas da DIA do ponto 3.3 (Medidas de Minimização a Adoptar na Fase de 
Construção), recomendou-se a adopção das seguintes medidas: 
 

♦ o armazenamento de materiais e resíduos perigosos deverá ser efectuado em áreas 
impermeabilizadas, arejadas, cobertas e devidamente delimitadas e sinalizadas e com 
bacia de retenção, preferencialmente com capacidade para reter cerca de 50% do 
volume total armazenado; 

♦ para as operações com substâncias perigosas (ex.: limpeza de máquinas, fornecimento 
de combustíveis, colocação de óleos, pinturas) deverão ser utilizadas bacias de 
retenção móveis (ex.: tabuleiros), para prevenir eventuais derrames; 

♦ a lavagem de maquinaria deverá ser efectuada em local impermeabilizado, dotado de 
drenagem eficaz, que permita o encaminhamento dos resíduos para uma câmara de 
retenção, para serem posteriormente recolhidos e enviados para destino final 
adequado. 
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41. Deve ser efectuada a limpeza de rodados das máquinas/equipamentos antes de entrarem 
na via pública, proceder à manutenção dos veículos pesados em boas condições e proceder à 
cobertura dos camiões que transportam materiais. 
 
S22 - O RECAPE transpôs esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (Volume IV), não explicitando de que forma procederá ao seu cumprimento. 
 
R22 – Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (Volume IV do RECAPE), apresentando-se 
em volume autónomo. 
 
Neste âmbito, foi recomendado, no ponto 3.3 (Medidas de Minimização a Adoptar na Fase de 
Construção), que no PAAO que deverá ser criada uma zona de lavagem de rodados, 
preferencialmente localizada nas proximidades da entrada do estaleiro. Esta área deverá ser 
impermeabilizada e dotada de uma rede de drenagem que permita o encaminhamento dos 
efluentes para uma câmara de retenção, que será sujeita a recolhas periódicas e 
encaminhamento dos efluentes para destino final adequado. 
 
45. Deve restringir-se a circulação dos veículos afectos à obra no período nocturno, 
especialmente os veículos pesados. 

 
S23 – (...) os percursos de circulação e acesso às frentes de trabalho e locais de apoio à obra 
deverão ser definidos e as actividade mais ruidosas devidamente programadas, de forma a 
interiorizar o solicitado nesta medida da DIA e o cumprimento da legislação em vigor. 
 
R23 – Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV do RECAPE), tendo-se incluído esta 
medida nas “Medidas Adicionalmente Propostas” do ponto 3.3 (Medidas de Minimização a 
adoptar na Fase de Construção). O PAAO apresenta-se em volume autónomo. 
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46. Deve ser efectuada a sinalização da Quinta de Vale Rosal (n. º5) e da Capela de Nª Sra. 
dos Remédios, de forma a interditar a passagem de maquinaria e que pessoal afecto à obra 
passe junto a estas. Deve igualmente efectuar-se a monitorização de fendas destes elementos, 
no início, durante o final da empreitada, devendo a situação original ser reposta por quem de 
direito, caso tal se venha a justificar. 
 
S24 - (...) de acordo com o IGESPAR “deverá ser prevista uma medida geral relativa à 
sinalização e vedação das ocorrências patrimoniais que venham a ser descobertas na fase 
prévia à obra e de obra, tenho em consideração: 

♦ As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor 
patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação actual, ou serem salvaguardas pelo 
registo. 

♦ Dever-se-á prever a sinalização e vedação de todas as ocorrências que se venham a 
detectar, situadas até ao limite da expropriação; dever-se-á proceder à sinalização 
das restantes ocorrências situadas nas imediações da frente de obra; para efeitos de 
sinalização e de vedação , dever-se-á tomar em consideração as situadas junto aos 
acessos, estaleiros e áreas de depósito ou de empréstimo”. 

 
R24 – Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (Volume IV do RECAPE), tendo-se incluído 
estas medidas nas “Medidas Adicionalmente Propostas” do capítulo 3.3 (Medidas de 
Minimização a adoptar na Fase de Construção); o PAAO apresenta-se em volume autónomo. 
 
48. Deve ser acautelada a identificação e salvaguarda dos imóveis classificados em vias de 
classificação e da respectiva envolvente, bem como dos imóveis não classificados que o EIA 
identifica com maior proximidade ao traçado, designadamente: Cruzeiro (séc. XVII) – 
Concelho de Almada, Freguesia da Charneca da Caparica; Quinta do Vale do Rosal – 
Concelho de Almada, Freguesia da Charneca da Caparica; Quinta da Estrelinha – Concelho 
de Almada, Freguesia da Caparica. Deve ser ponderada a possibilidade de manutenção do 
Cruzeiro do séc. XVII no local de origem. 
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S25 - De acordo com o parecer do IGESPAR, considera-se que foi dado cumprimento à 
medida da DIA. Esta medida deverá ser vertida no Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra. 
 
R25 - Conforme solicitado foi introduzida a referida Medida 48 da DIA no PAAO 
reformulado, nomeadamente nas “Medidas da DIA” do capítulo 3.3 (Medidas de 
Minimização a Adoptar na Fase de Construção), o qual se apresenta em volume autónomo a 
este Aditamento. 
 
50. Deve ser assegurada a manutenção dos revestimentos vegetais que vierem a ser 
executados. 
51. Deve ser assegurada periodicamente a remoção dos resíduos que se possam acumular no 
separador central, nas bermas e nos taludes da via, assegurando um destino final adequado 
para os mesmos. A gestão dos resíduos provenientes da limpeza, manutenção e desmatação 
das áreas limítrofes à faixa de rodagem deve contemplar o encaminhamento destes para 
compostagem. 
52. Para reduzir o risco de incêndio, deve proceder-se à manutenção dos taludes e das 
bermas através do corte manual ou mecânico da vegetação. O recurso a herbicida ou fogos 
controlados são acções que deverão ser proibidas. 
 
S26 - Apesar de estas medidas se encontrarem vertidas no capítulo 3.4 do Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra (Volume IV do RECAPE), este Plano como o nome 
indica refere-se à fase de construção da obra e as medidas 50, 51 e 52 referem-se à fase de 
exploração. Pelo que, estas medidas deverão ser vertidas no Manual de Operação e 
Manutenção da Subconcessão para a fase de exploração. 
 
R26 – Por forma a dar cumprimento ao estabelecido, refere-se que as medidas da DIA acima 
descritas serão preconizadas no Manual de Operação e Manutenção da Subconcessão, a 
desenvolver para a fase de exploração. 
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2.4 -  Medidas a Implementar em Fase de Obra 
 
2.4.1 -  Volume IV- Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
 
S27 - Sem prejuízo do solicitado, a subconcessionária deverá apresentar e/ou reformular 
também os seguintes elementos: 
 

♦ A Carta de Condicionantes a Localização de Estaleiros e outras Infra-estruturas de 
Apoio a Obra apresentada devera integrar as áreas de REN desagregadas e 
apresentar potenciais áreas para implantação de estaleiros, depósitos e 
empréstimos; 

♦ O Ponto 3.2 (medidas adicionalmente propostas): a medida 1 deverá aglutinar a 
medida 12, e não deverá limitar-se aos estaleiros, empréstimos e depósitos, mas a 
todas as infra-estruturas de apoio a obra, caminhos e acessos a obra. Relativamente 
aos condicionalismos de implantação das referidas áreas deverão adicionar-se a 
proibição de implantação em locais onde existam ocorrências patrimoniais e 
Habitats presentes na Directiva Habitats; 

♦ A medida 7 (Ponto 3.2 nas medidas adicionalmente propostas) deverá prever 
campanhas de informação e sensibilização da população envolvente que deverão 
abordar, para alem do exposto, os benefícios, os impactes e as medidas de 
minimização preconizadas; 

♦ A medida 14 (Ponto 3.2 nas medidas adicionalmente propostas) devera privilegiar, 
para alem do exposto, a utilização de áreas já degradadas (nomeadamente 
explorações de inertes na envolvente) ou anteriormente utilizadas para o mesmo fim. 

 
O Plano de Gestão Ambiental (PGA) devera ser entregue, para análise e aprovação por 
parte da E.P., S.A., até 1 mês após o inicio da fase de construção, salvaguardando que o 
levantamento da situação de referencia e executado previamente ao inicio dos trabalhos. 
 
No que diz respeito as directrizes para o PGA, designadamente a aplicabilidade do mesmo 
(último parágrafo da pág. 3), devera estender-se a sua aplicação para além das áreas 
associadas aos estaleiros, incluindo as restantes infra-estruturas de apoio a obra (centrais de 
betão e betuminoso, stocks temporários, depósitos e empréstimos). 
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O PGA devera identificar todos os impactes ambientais decorrentes dos trabalhos e 
implementar procedimentos de controlo e consequente minimização dos mais significativos, 
bem como interiorizar os Planos de Monitorização previstos no RECAPE para a fase de 
construção. Este plano devera designar o responsável pela sua implementação e revisão e 
definir as suas responsabilidades no sistema a implementar. 
 
Plano Gestão Ambiental (PGA) 
 
O PGA devera integrar os princípios gerais das Normas de Qualidade e Ambiente e ainda 
considerar as seguintes orientações: 
 
Metodologia 
 
Devera explicitar-se a metodologia a adoptar em matéria de gestão ambiental, 
nomeadamente através de um fluxograma demonstrativo da metodologia de trabalho 
proposta para o acompanhamento ambiental a realizar (etapas do acompanhamento), 
explicitando a articulação dos diversos intervenientes. 
 
Caracterização da Obra 
 
Para alem de incluir as principais directrizes para o desempenho ambiental a implementar 
na obra, o PGA deve ser complementado, dada a sua dinâmica, com todos os Planos e 
Procedimentos com aplicabilidade na obra. 
 
Incluir portfólio fotográfico, com as principais definições da zona envolvente, que sustente a 
caracterização efectuada, designadamente em termos de unidades de paisagem e ocupação 
marginal da via. Esta inclusão e efectivamente necessária, até porque permitirá numa fase 
final da obra preconizar medidas em consonância com a caracterização inicial, para que se 
possa proceder a reposição das condições iniciais e respectiva recuperação paisagística. 
 
Aspectos Ambientais 
 
Em termos genéricos, deverá desenvolver-se uma “Matriz de Avaliação da significância dos 
Aspectos Ambientais” aplicável a empreitada, nomeadamente em termos de tipo de 
actividade construtiva e locais de incidência, fazendo uma analise adaptada a escala de obra. 
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A matriz de avaliação deverá permitir constatar informação correlacionada de: faseamento 
construtivo vs aspectos ambientais vs riscos ambientais vs medidas de minimização 1 
compensação ou prevenção 1 campanha de monitorização. Esta matriz devera ser realizada 
para os seguintes universos: Frentes de Obra; Estruturas de apoio a obra (Centrais de betão, 
britagem, betuminoso; stock’s provisórios; depósitos temporários e definitivos; depósitos de 
combustível; empréstimos; acessos a obra; etc.) e Processos Construtivos. 
 
Plano de Formação 
 
Deverão incluir-se acções de formação e sensibilização coincidentes com as principais 
actividades construtivas, conforme Plano de Trabalhos (ex.: Terraplenagens, Betonagens, 
Pavimentação, etc.), que especifiquem as medidas concretas a adoptar em matéria de 
ambiente durante a sua execução, devendo ter como destinatários as equipas desses 
trabalhos. 
 
Importa reforçar que o objectivo primordial das acções de formação e prevenir a ocorrência 
de acidentes e danos ambientais, devendo programa de formação incidir sobre as formas de 
actuação no trabalho por forma a evitar o acidente e/ou dano ambiental. 
 
Plano de Estaleiro 
 
O RECAPE não define áreas de estaleiro pelo que, as áreas a seleccionar deverão ser alvo 
de caracterização detalhada, devendo indicarem-se as infra-estruturas de apoio, tais como 
centrais de betão, britagem e betuminoso, inclusivamente se serão in situ ou já autorizadas, 
por forma a acautelarem-se as medidas de minimização a adoptar. 
 
Assim, previamente a sua utilização, deverá analisar-se a localização das centrais de betão, 
britagem e betuminosos, sendo que a cartografia apresentada para representação da sua 
localização devera incluir as principais condicionantes ambientais (ex.: manchas de RAN e 
REN; zona envolvente das linhas de agua e vegetação ripícola; perímetros de protecção de 
captações; património, etc.). 
 
Deverá optar-se preferencialmente por instalações já existentes e devidamente licenciadas. 
Caso estas centrais sejam in situ, deverão as mesmas situar-se o mais afastado possível das 



  

5076/AEBT. IC32 – CASAS VELHAS / PALHAIS, INCLUINDO AS LIGAÇÕES À TRAFARIA E AO FUNCHALINHO. TRECHO 2-
LAZARIM / PALHAIS. PROJECTO DE EXECUÇÃO. RELATORIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE 
EXECUÇÃO. ADITAMENTO 1. 
FEVEREIRO 2010 49 

áreas habitacionais e das áreas cultivadas, tendo de se apresentar previamente a sua 
implantação, a caracterização do local de implantação em termos de condicionantes legais e 
territoriais, bem como as medidas a implementar que minimizem os impactes ambientais, 
nomeadamente em matéria de emissões, efluentes, dispersão de partículas, emissão de ruído, 
entre outros, tendo estas de obrigatoriamente estar providas de dispositivos de redução de 
emissão de poluentes. 
 
No caso de quaisquer locais utilizados temporariamente pela obra (ex.: centrais in situ, 
empréstimos, depósitos provisórios e definitivos, stocks de materiais, etc.), antes da sua 
utilização, devera aprofundar-se a caracterização do local a ocupar, em termos de área 
ocupada e cotas actuais (levantamento topográfico), por forma a viabilizar a sua 
recuperação após utilização durante a obra. 
 
Vazadouros, Empréstimos e Depósitos Temporários 
 
O RECAPE não identifica áreas de deposito definitivo e empréstimo de solos. Uma vez que o 
lote em avaliação e deficitário em solos (42 029 m3), deverá ser necessário recorrer a 
empréstimo. A aplicação dos solos escavados requer uma avaliação previa da sua qualidade 
por forma a, respeitarem as características exigidas no Caderno de Encargos, podendo ser 
necessário recorrer a depósitos definitivos caso os materiais não respeitem as características 
definidas. Pelo exposto, a Subconcessionária devera proceder a definição de locais 
potenciais para empréstimo e deposição definitiva de solos. 
 
A utilização dos solos escavados, com excepção dos que não apresentarem características 
adequadas, bem como o necessário armazenamento temporário de grandes quantidades de 
solos e rochas, dado o intervalo de tempo que decorre entre os trabalhos de escavação e 
aterro, torna necessária a utilização de locais de armazenamento temporário. Pelo exposto, e 
ainda o necessário armazenamento de terras vegetais decapadas, a Subconcessionária 
devera proceder a identificação de potenciais áreas para deposito temporário de solos, 
rochas e terras vegetais. 
 
A definição de novas áreas e apoio a obra, devera respeitar a Carta de Condicionantes a 
Localização de Estaleiros e outras Infra-estruturas de Apoio a Obra do RECAPE 
reformulada, onde se encontram representadas as principais condicionantes ambientais (ex.: 
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manchas de RAN e REN; zona envolvente das linhas de agua e vegetação ripícola; 
perímetros de protecção de captações; património, etc.). Devera privilegiar-se também a 
ocupação de áreas já degradadas, como explorações de inertes e zonas anteriormente 
intervencionadas. 
 
R27 – Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV do RECAPE), apresentando-se em volume 
autónomo deste Aditamento. 
 
2.4.2 -  Plano de Gestão de Resíduos 
 
(...) 
 
S28 - O documento apresentado divide o seu conteúdo em diversos capítulos, devendo 
reformular-se o referente ao “Enquadramento Legal”, uma vez que é demasiado extenso e 
apresenta informação nem sempre relevante para o Plano, que por sua vez é remetido para  . 
 
R28 - No âmbito específico deste plano deverá ser tida em consideração toda a legislação 
nacional e comunitária, na qual se destaca: 
 

♦ Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março – estabelece o regime das operações de 
gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. O diploma 
entra em vigor em Junho, 90 dias após a data de publicação. 

♦ Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro – aprova o regime geral da gestão de 
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do 
Conselho, de 12 de Dezembro. Revoga o D.L n.º 239/97 de 9 de Setembro; 

♦ Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – publica a lista europeia de resíduos e define as 
operações de valorização e de eliminação de resíduos; 

♦ Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio – fixa as regras a que fixa sujeito o transporte de 
resíduos. 
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Referem-se ainda as seguintes alterações instituídas por via da publicação do Decreto-Lei n.º 
46/2008: 
 

♦ Possibilidade de reutilização de solos e rochas que não contenham substâncias 
perigosas, preferencialmente na obra de origem. Caso tal não seja possível, é prevista 
a reutilização noutras obras para além da de origem, bem como na recuperação 
ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou 
ainda em local licenciado pelas Câmaras Municipais (Decreto Lei 139/89 de 
28/08/1989); 

♦ A definição de metodologias e práticas a adoptar nas fases de projecto e execução da 
obra que privilegiem a aplicação do princípio da hierarquia das operações de gestão 
de resíduos; 

♦ A definição de requisitos técnicos mínimos para as instalações de triagem 
fragmentação; 

♦ É estabelecida uma hierarquia de gestão em obra que privilegia a reutilização em 
obra, seguida da triagem na obra de origem dos Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD) cuja produção não é passível de prevenir. Caso a triagem no local de produção 
dos resíduos se demonstre inviável, esta poderá realizar-se em local afecto à obra. Na 
base da hierarquia está o encaminhamento dos RCD para operadores licenciados para 
o efeito; 

♦ É estabelecida a obrigação de triagem prévia à deposição dos RCD em aterro; 

♦ A definição de uma guia de transporte de RCD, tendo em conta as especificidades do 
sector, de forma a obviar os problemas manifestados relativamente à utilização da 
guia de acompanhamento de resíduos, prevista na Portaria 335/97, de 16 de Maio; 

♦ A aplicação de RCD em obra condicionada à observância de normas técnicas 
nacionais e comunitárias; 

♦ A responsabilização pela gestão de RCD dos vários intervenientes no seu ciclo de 
vida, na medida da sua intervenção e nos termos do diploma; 

♦ A obrigação de emissão de um certificado de recepção por parte do operador de 
gestão dos RCD. 

 
A obrigatoriedade do cumprimento do regime de gestão de RCD está também consagrada no 
Código dos Contratos Públicos (CCP), Decreto-Lei nº.18/2008 de 29 de Janeiro. 
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A utilização de RCD em obra deve ser feita em observância das normas técnicas nacionais e 
comunitárias aplicáveis. Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são observadas as 
especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 
relativas à utilização de RCD nomeadamente em: 
 

♦ Agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos; 

♦ Aterro e camada de leito em infra-estruturas de transporte; 

♦ Agregados reciclados em camadas não ligantes de pavimentos; 

♦ Misturas betuminosas a quente em central. 
 
A Agência Portuguesa do Ambiente dispõe já das especificações técnicas sobre RCD e 
respectivas aplicações, indicadas em seguida, as quais traduzem as utilizações potenciais mais 
comuns no sector da construção civil, permitindo dar resposta às principais necessidades dos 
operadores e agentes do sector: 
 

♦ E 471 - 2006 Guia para a Utilização de Agregados Reciclados Grossos em Betões de 
Ligantes Hidráulicos; 

♦ E 472 - 2006 Guia para a Reciclagem de Misturas Betuminosas a Quente em Central; 

♦ E 473 - 2006 Guia para a Utilização de Agregados Reciclados em Camadas Não 
Ligadas de Pavimentos; 

♦ E 474 - 2006 Guia para a Utilização de Resíduos de Construção e Demolição em 
Aterro e Camada de Leito de Infra-Estruturas de Transporte. 

 
S29 – O Ponto II – Dados Gerais da Obra, alínea d), faz referência aos Nós de início e fim de 
traçado, não se referindo ao Nó de Botequim. 
 
R29 - O Trecho 2 – Lazarim / Palhais do IC32, com uma extensão aproximada de 3,2 km, tem 
origem no Nó de Lazarim, desenvolve-se sobre a Via Intermunicipal L3 da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Almada e termina após o Nó de Palhais, na zona de Palhais / Bairro 
da Bela Vista. 
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O Trecho 2 integra três Nós de Ligação à rede viária local: o Nó de Lazarim ao km 0+625; o 
Nó de Botequim ao km 2+625 e o Nó de Palhais ao km 3+475. 
 
S30 - O Ponto III – RCD deverá ser desenvolvido no sentido de esclarecer o seguinte: 
 
Tabela 1 – Caracterização da Obra 
Alínea a): subconcessionária deverá proceder à descrição dos trabalhos principais e 
explicitar o seguintes: 
 

♦ Se o Nó de Lazarim se insere no IC20 – Via Rápida da Costa da Caparica; 

♦ Se procederá à remoção do pavimento (camada de desgaste ou outras) e estruturas de 
betão, ambos existentes. 

 
R30 - O Nó de Lazarim não se encontra integrado no IC20, sendo que a referida frase 
apresenta uma gralha. 
 
Assim sendo onde se lê “ (...) beneficiação/alargamento da via rodoviária existente (Via 
Intermunicipal L3) entre o Nó de Lazarim (inserido no IC20 - Via Rápida da Costa da Caparica) 
e o Nó de Palhais.” deve ler-se “ (...) beneficiação/alargamento da via rodoviária existente 
(Via Intermunicipal L3) entre o Nó de Lazarim e o Nó de Palhais”.  
 
Relativamente ao pavimento, o traçado é parcialmente coincidente com uma infra-estrutura 
existente, prevendo-se no presente projecto a remoção dos pavimentos existentes. 
 
Já no que se refere às estruturas de betão associadas aos Nós de Lazarim, Botequim e Palhais, 
uma vez que as obras de arte existentes associadas aos nós não comportam o perfil transversal 
da nova via (2x3 vias), será necessário proceder à reformulação das referidas obras de arte 
sendo que as existentes serão demolidas após a entrada em exploração dos novos 
restabelecimentos permitindo a manutenção da circulação rodoviária durante a construção do 
nó. 
 
O mesmo se aplica ao Nó de Palhais em que só apresenta uma obra de arte, mas com a mesma 
filosofia. 
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S31 - Alínea b): A informação apresentada não é esclarecedora quanto à descrição dos 
métodos construtivos, devendo explicitar-se a forma como os mesmos contribuirão para a 
minimização da produção de RCD’s. Acresce referir que o descrito no último parágrafo, 
respeitante à mistura de resíduos, numa primeira análise encontra-se desenquadrado do 
solicitado nesta alínea. Em segunda análise e tendo como princípio o respeito da hierarquia 
das operações de gestão de resíduos, as misturas de resíduos produzidas deverão ser sempre 
objecto de triagem no local de produção. 
 
R31 - Na construção do Trecho 2 – Lazarim / Palhais, serão utilizadas as melhores técnicas 
disponíveis, de meios mecânicos e automatismos, reaproveitamento de solos e fornecimento e 
aplicação de materiais pré-fabricados. 
 
Estão planeados métodos e materiais que possibilitam ganhos de mão de obra, economia de 
recursos de materiais e energéticos, de taxas de diminuição de desperdício e de resíduos. 
 
Os métodos construtivos a adoptar, associados às actividades em obra, deverão permitir que a 
gestão de RCD gerados se realize de acordo com os princípios de auto-suficiência, da 
prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da responsabilidade 
do cidadão, da regulação da gestão de resíduos e da equivalência. 
 
Na aplicação destes princípios, ter-se-á presente que, prioritariamente, se deve prevenir e 
reduzir a produção de resíduos e que, uma vez produzidos, a sua gestão deve seguir uma 
hierarquia de operações que passa pela recuperação (reutilização), valorização (reciclagem) e 
eliminação (deposição em aterro ou tratamento físico/químico). Com este objectivo serão 
adoptadas técnicas construtivas e materiais de construção que permitem a prevenção “na 
fonte” de resíduos: aplicação em contínuo com recurso a meios mecânicos, materiais que 
pelas suas características modulares, ajustáveis, pré-fabricadas e/ou pré-acabadas, prontas a 
montar e de fácil aplicação, acoplagem, ligação e transição; método de selecção e remoção na 
frente de trabalho dos resíduos produzidos. Estima-se, por isso, uma menor geração de 
resíduos. 
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Desta forma referem-se as seguintes operações: 
 

♦ a reutilização de terras de escavação provenientes da terraplenagem do Trecho 2, de 
forma a diminuir o volume de terras sobrantes; 

♦ reutilização da terra vegetal, resultante da decapagem na recuperação paisagística de 
taludes e áreas de apoio à obra; 

♦ reutilização das águas de lavagem das autobetoneiras e dos sólidos decantados nas 
bacias de decantação; 

♦ optimização das medições por forma a evitar a utilização excedente de recursos e a 
consequente produção de RCD’s. 

 
Assim, na aplicação prática do exposto, proceder-se-á à rentabilização de materiais e 
produtos, reduzindo perdas e sobras, bem como à mais completa e correcta recolha, 
separação, armazenagem e encaminhamento de RCD nas diversas actividades da obra. 
 
S32 - Tabela 2 – Incorporação de Reciclados 
Alínea a) O 1º parágrafo faz referência aos resíduos passíveis de reciclagem e à forma como 
são geridos não sendo esse o propósito desta alínea. 
 
R32 - Considera-se que o 1º parágrafo se encontra desenquadrado do pretendido, sendo que, 
na alínea a) apenas se deverá ler: “Está prevista a integração 8 a 15 % (em relação à massa 
total de ligante) de borracha reciclada de pneus, no betume a empregar na camada de desgaste 
da plena via .” 
 
S33 - Tabela 3 – Prevenção de Resíduos 
 
Alínea a): O RECAPE indica o lote em avaliação é deficitário em solos, pelo que todos os 
solos escavados deverão ser alvo de aplicação em aterro, salvo não apresentarem 
características adequadas. Neste sentido não haverá terras sobrantes como descrito no 
segundo parágrafo. Sobre o último parágrafo, refira-se que a subconcessionária deverá 
proceder sempre ao tratamento adequado das águas de lavagem das caleiras e das cubas das 
autobetoneiras. No que diz respeito aos materiais a utilizar no aterro das fundações, deverão 
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respeitar as especificações do caderno de encargos e ser objecto de aprovação por parte da 
fiscalização. 
 
R33 - Do cálculo de volumes de terraplenagens estima-se que as escavações e os aterros a 
realizar sejam aproximadamente da ordem de 169 952 m3 e de 325 395 m3, respectivamente, 
determinando um défice de 155 443 m3 de terras. Nos quantitativos a escavar identificam-se 
solos sem características para utilização em aterros, como será o caso dos solos de  
saneamento de fundações, que serão levados a depósito e que terão que ser substituídos por 
solos com características adequadas. Assim, serão conduzidos a depósito cerca de 
17 096,03 m3 de solos, havendo ainda a necessidade de recorrer a cerca de 172 538 m3 de 
solos em empréstimo para a construção dos aterros. 
 
S34 - Alínea b) : O RECAPE e o PE1 – Terraplenagens (Parte 1.3 – Geologia e geotecnia) 
São omissos relativamente aos valores dos volume de escavação, aterro e decapagem (terras 
vegetais), não sendo possível aferir a autenticidade dos valores de solos resultantes das 
escavação e terra vegetal apresentados. A origem de terra vegetal deverá ser clarificada. 
 
R34 - Conforme referido na R33 os valores dos volumes de escavação, aterro e decapagem 
para depósito provisório são provenientes dos mapas de medições da especialidade em 
análise.  
 
Da análise do mapa de medições da Integração Paisagística observa-se que será necessário a 
colocação de 21 666 m3 de terra vegetal no revestimento de taludes, separadores e ilhas 
direccionais, áreas interiores aos ramos dos nós, assim como nas áreas confinantes com a 
estrada. 
 
Assim, dos 52 173,61 m3 de terra vegetal decapados apenas 21 666 m3 serão reutilizados em 
obra, determinando cerca de 30 507,61 m3 de terra vegetal em excesso, que poderá ser 
integrada noutros trechos do IC32, em recuperação ambiental e paisagística de exploração de 
minas e pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado 
pela Câmara Municipal, de acordo com art.º 6 do Decreto 46/2008 de 12 de Março. 
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S35 - Tabela 5 - Produção de RCD 
 
A tabela não prevê a produção de resíduos de betão, ferro e aço, enquanto resíduos comuns 
em obras desta natureza, pelo que deverá proceder-se a esta correcção. 
 
Devera definir-se a operação de valorização preconizada para os resíduos, de forma a evitar 
a existência de opções, tais como R3/R5/R9. Caso necessário, em obra, o Plano poderá ser 
alterado, desde que mereça a concordância do Dono de Obra. 
 
R35 – Por lapso não foram considerados os resíduos de betão, ferro e aço, pelo que se 
apresenta de seguida a Tabela 5 – Produção de RCD, devidamente corrigida. 
 
De qualquer forma, tal não impede uma futura alteração do Plano, desde que esta mereça a 
concordância do Dono de Obra. 
 

5. Produção de RCD 

Código 
LER 

Tipologia 
dos 

Resíduos 

Quantidades
produzidas

(m3) 

Quantidade
para 

reciclagem
(%) 

Operação
de 

reciclagem

Quantidade
para 

valorização
(%) 

Operação 
de 

valorização 

Quantidade
para 

eliminação
(%) 

Operação
de 

eliminação

13 02 00* 
Óleos de motores, 

transmissões e 
lubrificação usados 

0,4 m3 - - 100% R9 - - 

15 01 01 Embalagens de papel 
e cartão 1,0 m3 - - 100% R5 - - 

15 01 02 Embalagens de 
plástico 1,0 m3 - - 100% R5 - - 

15 01 03 Embalagens de 
madeira 1,5 - - 100% R1 - - 

15 01 10* 

Embalagens 
contendo ou 

contaminadas por 
resíduos de 

substâncias perigosas 

0,2 m3 - - 100% R3 - - 

15 02 02* 

Absorventes, 
materiais filtrantes 
(incluindo filtros de 

óleo), panos de 
limpeza e vestuário 

de protecção, 
contaminados por 

substâncias perigosas 

0,2 m3 - - 100% R3 - - 

17 01 01 Betão 200 m3 - - 100% R5 - - 
17 04 05 Ferro e Aço 150 m3 - - 100% R4 - - 
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5. Produção de RCD (cont.) 

Código 
LER 

Tipologia 
dos 

Resíduos 

Quantidades
produzidas

(m3) 

Quantidade
para 

reciclagem
(%) 

Operação
de 

reciclagem

Quantidade
para 

valorização
(%) 

Operação 
de 

valorização 

Quantidade
para 

eliminação
(%) 

Operação
de 

eliminação

17 05 03* 
Solos e rochosas 

contendo substâncias 
perigosas 

1 m3 - - - - 100% D1 

17 02 01 Madeira 10 m3 - - 100% R1 - - 
17 02 03 Plástico 50 m3 - - 100% R5 - - 

17 02 04* 

Vidro, plástico e 
madeira contendo ou 

contaminado com 
substâncias perigosas 

0,4 m3 - - 100% R5 - - 

17 03 02 
Misturas 

betuminosas não 
perigosas 

24 308 m3 - - 100% R5 - - 

17 04 07 Mistura de metais 50 m3 - - 100% R5  - 

17 01 07 

Misturas de betão, 
tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais 

cerâmicos não 
perigosos 

9 754 m3 - - 100% R5 - - 

20 01 36 

Equipamento 
eléctrico e 

electrónico fora de 
uso não abrangidos 
em 20 01 21, 20 01 
23 ou 20 01 35 [ou 
seja, não contendo 

substâncias 
perigosas] 

1 m3 - - 100% R4 - - 

20 02 01 Resíduos 
Biodegradáveis  120 989 m3 - - 100 % R5 - - 

Total  155 517,7 m3 - - - - - - 

 
S36 - Tabela 6 – Observações 
A afirmação referente ao destino final dos resíduos produzidos/operador gestão resíduos 
deverá ser reformulada. O produtor do resíduo define a operação de gestão do seu resíduo 
previamente à selecção do operador de gestão do mesmo. 
 
A soma das percentagens das Operações designadas na tabela (reciclagem, valorização e 
eliminação), devera totalizar 100% do valor indicado na coluna “Quantidades Produzidas”, 
devendo proceder-se a correcção das percentagens dos resíduos de “embalagens de 
madeira”. 
Estes documentos deverão ser apresentados para análise e aprovação pela EP, ate 1 mês 
após o início da fase de construção. 
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R36 – Conforme solicitado, apresenta-se de seguida a Tabela 6 – Observações, devidamente 
corrigida. 
 
6. OBSERVAÇÕES 
As quantidades de resíduos produzidas foram estimadas considerando todo o período de execução 

da obra. 

Códigos de operações de acordo com o Anexo III da Portaria nº209/2004 de 3 de Março 

A - Operações de eliminação de resíduos 
D1 - Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.).  
  
B - Operações de valorização de resíduos 
R1 - Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia. 
R2 - Recuperação/regeneração de solventes. 
R3 - Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes 
(incluindo as operações de compostagem e outras transformações biológicas).  
R4 - Reciclagem/recuperação de metais e de ligas. 
R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas. 
R6 - Regeneração de ácidos ou de bases. 
R9 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos. 

 
Relativamente às questões relativas à Tabela 5, estas encontram-se respondidas na questão 
anterior (R35). 
 
S37 - Plano de Monitorização e Medição Ambiental 
 
O Volume V — Plano Geral de Monitorização apresenta os descritores considerados 
relevantes face ao enquadramento local e às características do projecto, para as fases de 
pré-construção e construção propriamente dita. 
 
O plano referido deverá ser integrado no Plano de Gestão Ambiental a implementar pela 
entidade executante, Importa salientar que os pontos a monitorizar não deverão 
corresponder apenas aos receptores sensíveis já identificados na fase de projecto, mas 
também aos que possam existir na proximidade das estruturas que serão provisoriamente 



  

5076/AEBT. IC32 – CASAS VELHAS / PALHAIS, INCLUINDO AS LIGAÇÕES À TRAFARIA E AO FUNCHALINHO. TRECHO 2-
LAZARIM / PALHAIS. PROJECTO DE EXECUÇÃO. RELATORIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE 
EXECUÇÃO. ADITAMENTO 1. 
FEVEREIRO 2010 60 

utilizadas na fase de obra (por exemplo estaleiros, centrais, acessos provisórios, etc.), e cuja 
actividade induza impactes significativos nesses receptores. 
 
Plano de Identificação de Acessos e Zonas de Circulação 
 
A Subconcessionária não apresenta os percursos e acessos a utilizar durante a fase de 
construção, devendo proceder a sua identificação sobre cartografia e incluindo as principais 
condicionantes ambientais. Os mesmos deverão ser caracterizados por forma a avaliarem-se 
os impactes na circulação automóvel e na qualidade de vida da população. 
Analisando o enquadramento de característica marcadamente urbana, é de extrema 
importância evitar o atravessamento de aglomerados populacionais, pelo que os circuitos dos 
veículos pesados afectos à obra devera realizar-se pelo perímetro exterior dos mesmos. 
 
Outros Planos 
 
À medida que a empreitada se desenvolve, deverão elaborar-se todos os planos, 
procedimentos e instruções de trabalho que operacionalizem a implementação do PGA na 
empreitada, tais como: 
 

♦ Plano de Resposta a Emergências Ambientais; 

♦ Plano de Gestão e Utilização de Veículos e Maquinaria de Apoio a Obra; 

♦ Plano de Gestão dos Aspectos Sócio-Económicos. 

 
R37 - Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV do RECAPE), apresentando-se em volume 
autónomo ao presente Aditamento. As alterações efectuadas respeitam à incorporação da 
monitorização nas fases de pré-construção e construção, bem como a necessidade de se 
apresentar no Plano de Gestão Ambiental (PGA) os percursos e acessos a utilizar durante a 
fase de construção, com identificação, sobre cartografia, das principais condicionantes 
ambientais. 
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2.5 -  Projecto de Integração Paisagística 
 
S38 - Relativamente aos exemplares de Pinus pinea e de Pinus pinaster propostos, solicita-se 
que devido à sua elevada combustibilidade, sejam substituídos por exemplares de folhosas 
como por exemplo Quercus faginea, Fraxinus angustifolia, Populus alba, Salix sp ou Ulmus 
minor. 
 
O Plano de Plantação proposto junto das PH, deverá ser revisto, mediante a inserção de um 
maior número de exemplares vegetais, os quais terão que pertencer à formação ripícola 
característica da região. 
 
Quanto às sementeiras apresentadas solicita-se o aumento da densidade de sementes 
propostas, assim como a componente arbustiva deverá ser aumentada para uma densidade de 
pelo menos 5g/m2 e para a componente herbácea deverá conter uma densidade de sementeira 
não inferior a 25g/m2. 
 
O PIP terá que representar as Barreiras Acústicas nas sua peças desenhadas e propor as 
medidas necessárias à adequada integração visual destas estruturas, a qual poderá ser 
alcançada através da adopção de barreiras visuais verdes. Para além do adequado cuidado 
estético das BA deverá também sempre que haja espaço, propor-se a implementação de um 
plano de plantação arbóreo-arbustivo no lado virado para as habitações, para atenuar o 
efeito de obstáculo que estas estruturas rígidas introduzem com especial impacte sobre os 
observadores mais próximos. 
 
R38 – Quanto aos primeiros dois parágrafos deste ponto, refere-se que os mesmos foram 
incluídos na revisão do PIP. 
No que respeita ao terceiro parágrafo, refere-se que as sementeiras propostas, tal como 
mencionado no PIP, foram calculadas de forma a proporcionarem um revestimento com 20 
plantas por metro quadrado, no caso das espécies arbustivas e de 10 000 plantas por metro 
quadrado no caso das espécies herbáceas, tendo em conta o peso específico e o valor cultural 
de cada uma das espécies (que resulta da sua pureza e faculdade germinativa). 
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Adicionalmente, considerou-se, no caso das espécies arbustivas, um factor de adversidade de 
0,3, ou seja, atendendo à adversidade do meio, considerou-se que, para além do valor cultural 
das espécies, factores externos poderiam ser responsáveis pela germinação de apenas 30% das 
sementes. 
 
Assim, não se entende o pedido de alteração constante neste parecer, os quais, ao serem 
expressos em unidades de peso, poderão ter efeitos completamente diferentes consoante a 
mistura em causa. 
 
No caso das espécies arbustivas, em que são propostas 0,48 g/ m2 para a mistura 1, passar 
para os valores propostos (5 a 10 g/m2) seria passar de uma germinação de 20 plantas/m2 para 
208 a 416 plantas/m2, o que não parece ser adequado. 
 
Quanto à última questão colocada, esta encontra-se na R9 e encontra-se preconizada no PIP. 
 
2.6 -  Monitorização Ambiental 
 
Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 
 

Parâmetros a Monitorizar 
Locais e frequência de Amostragem 

 
S39 - Tendo em consideração as principais linhas de água atravessadas pelo traçado, assim 
como os resultados das simulações da qualidade da água, deverão ser consideradas para a 
monitorização dos recursos hídricos superficiais das linhas de água atravessadas pelas 
seguintes passagens hidráulicas: 
 

♦ Linha de água transposta com recurso à PH1-4 ao km 1+714; 

♦ Linha de água transposta com recurso à PH2-1 ao km 2+280; 

♦ Linha de água transposta com recurso à PH3-1 ao km 3+734; 
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Os pontos a monitorizar, para cada linha de água, deverão corresponder: 

♦ No ponto de descarga, antes das águas de escorrência da plataforma serem 
descarregadas no meio receptor; 

♦ Na linha de água a montante da via, a cerca de 30 a 50 m da via; 

♦ Na linha de água a jusante da via, a cerca de 5 a 10 m da via. 
 
Quanto às águas subterrâneas, devem ser monitorizados os seguintes pontos: 

♦ Furo existente na zona da Quinta do Vale Rosal, ao km 3+660, a ponte da via; 

♦ Poço existente no interior de uma propriedade vedada, ao km 3+225, a nascente da 
via. 

 
Quanto à campanha de amostragem das águas superficiais relativa à fase de pré-construção, 
à semelhança do que se encontra previsto para a fase de construção, deverá prever-se a 
monitorização de todos os locais de amostragem, a montante e a jusante. 
 
R39 - Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano Geral 
de Monitorização (Volume V do RECAPE), apresentando-se em volume autónomo. 

 
Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 
 
53. Programa de monitorização da qualidade do ar, para o conhecimento dos níveis de 
concentração existentes bem como para aferir dos resultados da aplicação do modelo 
apresentado. 
 
S40 - Parâmetros a Monitorizar 
Adicionalmente deve ser medido o parâmetro do Benzeno. 
 
Locais e Frequência de Amostragem 
 
Deverá ser considerada uma campanha de amostragem para a fase de pré-construção. A 
monitorização nesta fase tem como objectivo obter dados que permitam comparar os 
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resultados da situação actual com os resultados que vierem a ser obtidos para a fase de 
exploração, de modo a avaliar a influência da exploração da via na qualidade do ar. 
 
As medições devem respeitar os objectivos de qualidade estipulados no Anexo X do Decreto-
Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e ter uma duração total não inferior ao “período mínimo de 
amostragem”, isto é 14% (uma medição por semana de modo aleatório, distribuída 
uniformemente ao longo do ano, ou em oito semanas, distribuídas uniformemente ao longo do 
ano). 
 
No que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará condicionada 
aos resultados obtidos na monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se os valores 
obtidos indicarem a não ultrapassagem do Limiar Superior de Avaliação (LSA), as medições 
anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada, pelo menos, ao fim de 
cinco anos. No caso de ser verificar a ultrapassagem do LSA, a monitorização deverá ser 
anual. 
 
R40 – Por forma a dar cumprimento ao solicitado, procedeu-se à reformulação do Plano Geral 
de Monitorização (Volume V do RECAPE), apresentando-se em volume autónomo. 
 
Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 
 
54. Plano de monitorização de ruído que é efectuada uma monitorização de ruído nos locais 
habitados mais próximos, quer durante a fase de construção quer durante a fase de 
exploração (durante o 1º ano e depois de cinco em cinco anos), tendo em conta o disposto na 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e as “Directrizes para a Elaboração de Planos de 
Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas Rodoviárias e Ferroviárias” (disponível em 
www.iambiente.pt). 
 
S41 - De uma forma geral, considera-se adequada a metodologia apresentada para o Plano 
(...), no entanto algumas questões a referir, designadamente: 

♦ Na Fase de Construção os Locais de Amostragem não correspondem apenas às 
utilizações escolares e a receptores que tenham manifestado incomodidade, mas sim 
aos locais mais próximos da frente de obra e do estaleiro; 



  

5076/AEBT. IC32 – CASAS VELHAS / PALHAIS, INCLUINDO AS LIGAÇÕES À TRAFARIA E AO FUNCHALINHO. TRECHO 2-
LAZARIM / PALHAIS. PROJECTO DE EXECUÇÃO. RELATORIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE 
EXECUÇÃO. ADITAMENTO 1. 
FEVEREIRO 2010 65 

♦ Na Fase de Exploração o município em que se inserem os locais em avaliação deverá 
sempre ser consultado, aquando das campanhas de monitorização, no sentido de se 
averiguar a existência de classificação acústica de zonas, uma vez que a 
classificação de sensível poderá determinar um aumento no número de pontos a 
monitorizar; 

♦ Além dos locais de amostragem indicados no plano (Desenho LP-E-23-05-01) os 
receptores a considerar na monitorização devem também incluir os receptores 
usados para dimensionamento das barreiras acústicas; 

♦ As medições acústicas devem ser efectuadas 1,2 m a 1,5 m de altura acima do nível 
de cada piso de interesse; 

♦ Nesta fase as campanhas de monitorização devem ser acompanhadas de contagens 
de tráfego, devendo a primeira campanha realizar-se seis meses após a entrada em 
exploração. 

 
R41 – Em resposta ao primeiro ponto, refere-se que a actual legislação não prevê limites para 
a fase de construção, na proximidade de edifícios de habitação, caso as obras decorram apenas 
durante o período entre as 8 horas e as 20 horas (alínea a) do Artigo 14º do Regulamento 
Geral do Ruído).  
 
Contudo, e de forma a salvaguardar a recomendação da EP, serão considerados pontos de 
monitorização do ruído junto de habitações consideradas mais representativas das situações de 
obra, em acréscimo ao edifício escolar, para além ainda de situações com receptores que 
venham a manifestar situações particulares de incomodidade, como é o caso de alguns 
receptores como seja o R1.4, R6.2, R6.5, R9.1, R9.8 e o R11.3 (o receptor que se encontra 
mais próximo da zona de implantação do estaleiro). 
 
Relativamente ao segundo ponto, considera-se que a avaliação dos resultados das campanhas 
de monitorização deve ter em conta os limites legais, pelo que se considera indispensável a 
consulta às Câmaras Municipais sobre a classificação das zonas. 
Assim, esta medida bem como as do terceiro e quinto pontos foram integradas na 
reformulação do PGM apresentado em volume autónomo ao presente documento. 
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Quanto ao quarto ponto, as medições acústicas devem efectivamente ser efectuadas entre 1,2 e 
1,5 m de altura acima do nível de cada piso de interesse, dado que é normalmente a essa altura 
que se encontra a janela. 
 
Lisboa, Fevereiro de 2010 
 

Pela COBA, S.A. 
 
 
 

  
Sofia Arriaga e Cunha Dina Matias 
Directora do Serviço  

de Ambiente e Paisagismo 
Chefe do Projecto 
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Parecer E.P. com a ref. DC-363 de 21 de Janeiro de 2010 



ENTRAnA

~Ep 25 2010
Estradas de Portugal, S.A.

Área de Concessões

r 1
Ex.mo Senhor

Eng.° João Portela

Presidente da Comissão Executiva da

AEBT — AUTO-ESTRADAS DO BAIXO TEJO, SA

Quinta Torre da Aguilha - Edifício Brisa

L 2785 - 599 SÃO DOMINGOS DE RANA

Sua Referència: Sua comunicação de: Nossa referência: Antecedente: S~JØa~ Data:
DC- 363 EP-1NT1201014167 ~ 21 JAN, 2010—

Assunto: SuBOoNcEssÃo DO BAIXO TEJO
IC 32— Casas Velhas / Palhais, incluindo as Ligações à Trafaria e ao Funchalinho
Trecho 2 — Lazarim / Palhais
Envio do Parecer sobre o RECAPE

Junto se envia cópia do parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução do

Trecho 2 — Lazarim / Palhais do IC 32 — Casas Velhas / Palhais, incluindo as Ligações à Trafaria e ao

Funchalinho.

De acordo com a apreciação referida, a EP,SA considera que o RECAPE permitiu verificar o cumprimento da

Declaração de Impacte Ambiental emitida para o Projecto em causa.

No entanto, a Subconcessionária deverá apresentar à Estradas de Portugal, SA, para análise e aprovação,

todos os esclarecimentos, estudos e documentos em falta, referidos ao longo do presente Parecer, no prazo

máximo de dois meses, à excepção dos documentos relativos ao acompanhamento ambiental da obra que

deverão ser submetidos para aprovação pela EP, até 1 mês após o inicio da fase de construção,

salvaguardando que o levantamento da situação de referência é executado previamente ao inicio dos

trabalhos.

Com os melhores cumprimentos,

O Director

Rui Manteiga

Anexo: o rriencionado

AM/DC

EP - Estradas de Portugal, S.A. Sede: Praça da Portagem 2809-013 ALMADA- PORTUGAL
capilal Social:200.000.000 Euros Telefone: +351-21 2879000/ Fax:+351-21 295 1997
NIF: 504598686 III e-mali: ep~estradasdeportugaLpt • ~v.estradasdeportugaI.pt
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1. INTRODUÇÃO

O lanço em análise no presente RECAPE designado “Trecho 2 — Lazarim/Palhais” encontra-se

integrado na Subconcessão do Baixo Tejo, no “1C32 — Casas Velhas/Palhais, incluindo as Ligações

à Trafaria e ao Funchalinho”. Com uma extensão aproximada de 3,2 km, segue o corredor

aprovado em sede de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para o traçado deste trecho no

Estudo Prévio (Solução 3 e Solução 1, entre o km 3+600 a 5+000), tendo em consideração as

condicionantes constantes da DIA emitida em 6 de Setembro de 2005, bem como as respectivas

prorrogações, relativas ao “1C32 — Circular Regional Interna da Península de Setúbal (CRIPS)”,

encontrando-se actualmente valida até 6 de Setembro de 2011.

A Declaração de Impacte Ambiental do projecto em análise, tem os seguintes termos, tendo em

consideração a zona em que se desenvolve o Trecho 2 — Lazarim / Palhais:

1 . “Tendo por base o parecer técnico da comissão de avaliação e a Proposta de Autoridade de

Avaliação de Impacte Ambiental (A IA) relativo ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiente!

do projecto, em fase de estudo prévio, do “1C32- Circular Regional Interna da Peninsula de Setúbal

(CRIPS)”, emito declaração de impacte ambiental favorável às soluções apresentadas no Estudo

de Impacte Ambiental (EIA) e a seguir enumeradas, condicionada à compatibilização com a

disciplina respeitante ao ordenamento do território constante dos instrumentos de gestão territorial

em vigor, nomeadamente os descritos no Parecer Final da Comissão de Avaliação e às restrições

que adiante se descrevem, bem assim como o cumprimento das condições, medidas de

minimização, planos de monitorização e à apresentação dos estudos e dos elementos constantes

do Anexo à presente Declaração de Impacte Ambiental (DIA):

• Solução 3, entre os km 0+000 e 3+400 (da Solução 1 — Solução Base) com as seguintes

restrições:

(..)

b) Reformulação do Nó de Lazarim, com a aferição da efectiva necessidade de realizar as

ligações propostas, tendo em vista a minimização dos impactes e assegurar a continuidade

do perfil e características do IC.

c) Eliminação do Nó da Regateira;

• Solução 1, entre os km 2+600 e km 11+285, com as seguintes restrições: d)

Desenvolvimento do traçado definitivo com maior grau de ajustamento ao espaço-canal

proposto no PDM, tendo em conta as condicionantes existentes, nomeadamente as Amas

Urbanas, Pedreiras de Areias e Aterros Sanitários Municipais. (...).

Parecer sobro o Relatório do Conformidade Ambiontal do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação
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2. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de Encargos da

obra.

3. 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.

4. Os relatórios de monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando a

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

O proponente deste projecto é a VBT - Vias do Baixo Tejo, S.A., enquanto concessionária à qual

foi atribuida a responsabilidade pela exploração em regime de portagem com cobrança aos

utilizadores, dos lanços de auto-estrada e conjuntos viários associados designados por Baixo Tejo,

do qual este trecho faz parte.

Na sequência do Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, de 9 de

Dezembro de 2008 (Anexo 1), foi alterada, entre outras, a DIA do “1C32 — Circular Regional Interna

da Península de Setúbal (CRIPS)”, passando a acometer à entidade licenciadora do projecto a

verificação da conformidade do projecto de execução com a DIA.

É neste contexto que a Estradas de Portugal SA, procede à elaboração do presente Parecer sobre

a Conformidade do Projecto de Execução com a DIA.

Foram solicitados pareceres ãs entidades seguidamente identificadas:

- Ao Instituto da Água (INAG), à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), ao Instituto de Gestão do Património

Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), à Direcção Regional de Cultura de Lisboa e

Vale do Tejo (DRC-LVT) e ao Instituto da Conservação da Natureza (ICNB) enquanto

entidades que integraram a Comissão de Avaliação (CA) nomeada no âmbito do

Procedimento de AIA do “1C32 — Circular Regional Interna da Península de Setúbal

(CRIPS)”;

- À Câmara Municipal de Almada, enquanto autarquia interferida pelo trecho do 1C32 em

apreço.

Emitiram parecer (Anexo 2), com contributo material para a elaboração do presente documento, as

seguintes entidades:

[~SPAR ‘6 — Assim, emite-se parecer favorável condicionado â

1 implementação das medidas de minimização.”

Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambiontal do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação
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0 Projecto de Execução objecto deste RECAPE apresenta
alterações relativamente ao Estudo Prévio, aprovado com a

emissão da respectiva DIA, destacando-se o aumento da largura

da infra-estrutura de 2x2 vias para 2x3 na maior parte da sua

extensão (Nó de Lazarim e o Nó de Palhais), bem como

alteração da velocidade média de circulação para lOOknt/h, ao

invés de 8OkmM.

Neste importante aspecto em concreto, a proposta de projecto

não respeita a DIA, nem anteriores pareceres da Câmara

Municipal de Almada disponibiliza dos ao Dono de Obra e equipa

projectista.

Considera-se que esta modificação poderá condicionar

negativamente descritores como qualidade do ar e ambiente

sonoro. Acresce ainda que não se acautelaram os usos, funções

e serviços do território, bem como os fortes impactes na relação

com a envolvente directa, designadamente sobre o tecido urbano

consolidado, conforme referido em pareceres anteriores da CMA.

Por outro lado, a dimensão ciclável não foi devidamente

considerada neste projecto, o que pela sua crescente importância

no Concelho de Almada e na maior parte das cidades europeias

como modo de transporte quotidiano, justificaria uma integração

mais cuidada no Projecto de Execução. O mesmo deveria

acontecer com a vertente pedonaL Deverá assim garantir-se que

esta infra-estrutura viária não compromete a continuidade de todo

o sistema ciclável municipal e que o projecto de execução atenda

aos requisitos técnicos e funcionais da Rede Ciclá vai de Almada.

Relativamente ao ambiente sonoro, deverá ser confirmada a

adequação das medidas de mitigação propostas, de forma a

garantir o conforto acústico dos receptores no horizonte de

exploração e assegurar a minimização dos efeitos de barreira e

ensombramento decorrentes da instalação das barreiras

acústicas, uma vez que a informação disponibilizada não permite

uma análise completa desta matéria. Realça-se ainda a eventual

necessidade em se adopterem medidas adicionais que

assegurem o conforto acústico dos receptores sensiveis

existentes na envolvente do traçado, que compiamentem ou

melhorem as medidas preconizadas, designadamente o

isolamento de fechadas.

Câmara Municipal de Almada

Direcção Regional de Cultura de Lisboa e ...o local da intervenção não se encontra abrangido por servidão

Vale do Tejo administrativa na área do Património Cultural, pelo que não se
aplicam as disposições da lei 107)2001, de 8 de Setembro.”

Parecer sobra o Relatório de Conformidade Amblental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliaçâo
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Em zonas com caracteristicas de maior ruralidade, a qualidade

do ambiente sonoro ao longo de todo o traçado deverá fazer-se

preferencialmente através da implantação de barreiras acústicas

verdes, contribuindo decisivamente para a sua boa integração

paisagística.
A existéncia de corredores ecológicos da Rede Ecológica

Metropolitana e habitats da directiva na área de implantação do

projecto obriga a cuidados suplementares para manter a

conectividade ecológica municipal e regional, constituindo-se a

construção de novas passagens de fauna com maior grau de

abertura e o alargamento das existentes, como uma oportunidade

para não exacerbar problemas actuais de atravessamento com a

rede viária existente e consequente fragmentação territorial.

Salienta-se ainda que os bosques e matagais mediterrânicos

presentes constituem um estádio intermédio do potencial

ecológico da zona de intervenção, de crescimento lento e

património genético valioso, pelo que o seu abate deverá ser

reduzido ao imprescindível, bem como a recuperação das áreas

intervencionadas deverá procurar a plantação do mesmo grupo

de espécies, não sendo ajustado confiar apenas na regeneração

natural das manchas sobrantes.

ICNB “Em resposta ao pedido de V. Ex.°, o Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade emite parecer favorável sobre o

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

do 1C32 — trecho 2, verificando-se que não afecta qualquer área

protegida ou classificada e que dá cumprimento à DIA emitida em

fase de Estudo Prévio, em 06/09/2005, que determina entre

outros aspectos, a eliminação do nó da Regateira’~

CCDR-LVT “. ..Avaliado o RECAPE, verifica-se que o mesmo vem dar
resposta ás restrições definidas na DIA para o troço em causa

pelo que nada há a obstar.

Contudo, analisados os elementos apresentados verifica-se que

o Projecto de Execução vem introduzir algumas alterações ao

Estudo Prévio, sendo a mais relevante o facto de prever 3 vias

em cada faixa de rodagem ao invés das2 inicialmente previstas.

Aquela alteração promoveu outras alteraçóes que se traduzem:

- na construção de uma nova travessia viária em substituição de

uma existente;

- a alteração na localização e contiguração de dois nós — que vão

substituir nós existentes;

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação
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Relativamente ao Parecer Técnico enviado pela Câmara Municipal de Almada, a Estradas de

Portugal solicitou à Subconcessionária uma análise e resposta às considerações levantadas pela

Câmara Municipal cuja resposta é apresentada no Anexo 5.

2. ANTECEDENTES DO PROJECTO

O Itinerário Complementar n.° 32 (lC32) é uma via da Rede Complementar prevista no Plano

Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 222/98, de 17 de Julho, e alterado pela

Lei n.° 98/99, de 26 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.° 182/2003, de 16 de Agosto. O PRN define o

lC32 como a “Circular Regional Interior da Península de Setúbal (CRIPS)”, com os seguintes

pontos extremos e intermédios: “Trafaria-1C20-1P7-ENIO-Nó de Coma (1C21) - Montijo (IPI)”.

Especificamente para a zona em que se desenvolve o Trecho 2 — Lazarim /Palhais, o Estudo

Prévio contemplava três alternativas de corredor (Soluções 1, 2A e 3). Assumido o início no Nó de

Lazarim, pode dizer-se que a Solução 3 se desenvolvia paralelamente (a Nascente) às Soluções 1

Parecer sobre o Relatório do Conformidade Ambiontal do Projecto do Execução

Procedimento de p6s-avaliação
“Trecho 2— L.azarimlPaihals”

- numa nova meia área de serviço a nascente da via.

Não poderá deixar de ser referido que o troço em causa insere-se

em território significativamente urbanizado e na envolvente

próxima da via existem áreas residenciais que vão certamente

ser prejudicadas pela criação de mais uma via do que o

inicialmente previsto, seja por força do aumento do ruido, do

aumento da poluição atmosférica ou da desqualificação da

paisagem.

Contudo, somos de parecer que não foi devidamente avaliada a

adequação desta alteração face aos padrões de ocupação do

solo que caracterizam as áreas envolventes á via,

nomeadamente ao nível das áreas urbanas e urbanizáveis.

Por sua vez, entende-se que as alterações apresentadas e as

localizações propostas para a passagem superior e para a área

de serviço não estão devidamentejustiticadas.

Acresce levantar uma questão que nos suscita dúvidas e que tem

que ver com o facto de se continuar a prever para o troço

imediatamente a sul do presente apenas 2 vias em cada faixa de

rodagem, pelo menos até ao nó da Queimada (sendo a

componente urbana do território também significativa), donde,

aparentemente, poderão vir a existir constrangimentos à

circulação viária em resultado deste estreitamento da via.”
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e 2A. Estas soluções convergiam, aproximadamente ao km 3+500 a partir do qual as Solução 1 e

2A são coincidentes até ao kni 5+100 (Estudo Prévio).

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e o projecto do Estudo Prévio do lC32 - Circular Regional

Interior da Península de Setúbal (CRIPS) deram entrada no então Instituto do Ambiente (actual

Agência Portuguesa do Ambiente), em Novembro de 2004.

Ainda em Novembro de 2004, a Comissão de Avaliação (CA) suspendeu o prazo do procedimento

de AIA, de acordo como o Ponto 3, do Artigo 130 do Decreto-Lei n° 69/2000, uma vez que após

apreciação técnica da documentação recebida e ao abrigo do Ponto 4, do Artigo 13° do referido

Decreto-Lei, considerou indispensável a apresentação de elementos adicionais, assim como a

reformulação do Resumo Não Técnico (RNT), com o objectivo de permitir uma melhor

compreensão e clarificação do EIA.

Na sequência da entrega dos elementos adicionais solicitados, a CA concluiu pela Conformidade

do EIA em 16 de Março de 2005 e em cumprimento do preceituado no artigo 14° do Decreto-Lei n°

69/2000, de 3 de Maio, o ex-IA promoveu a Consulta Pública do projecto “1C32 — Circular Regional

Interna da Península de Setúbal (CRIPS)”, a qual decorreu durante 40 dias úteis, com início a 6 de

Abril de 2005 e final a 9 de Junho de 2005.

De acordo com as soluções de traçado então apresentadas e como resultado do procedimento de

AIA, foi emitida a 6 de Setembro de 2005, a respectiva Declaração de Impacte Ambiental, favorável

condicionada às soluções de projecto identificadas no ponto acima.

A aprovação destas soluções de traçado, ficou condicionada à implementação de um conjunto de

alterações a efectuar em projecto de execução.

Para o “1C32 — Circular Regional Interna da Península de Setúbal (CRIPS)”, a AEBT optou, na fase

de Projecto de Execução, pela subdivisão em trechos, de acordo com o seguinte:

lC32 — Casas Velhas / Palhais, incluindo as ligações à Trataria e ao Funchalinho:

• Trecho 1 — Casas VelhasfLazarim

• Trecho 2 — Lazarim/Palhais

• Ligação à Trafaria

• Ligação ao Funchalinho

lC32 — Palhais / Coma:

• Trecho 3 — Palhais/Laranjeiras
Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação
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e Trecho 4 — Laranjeiras/Coma

Esta situação teve em atenção as diferentes características técnicas do 1C32, bem como as

estratégias definidas para o desenvolvimento dos respectivos Projecto de Execução, tendo em

consideração a extensão e consequente volume de obra associado.

3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO E DAS SUAS CARACTERISTICAS

O traçado do Trecho 2 .— Lazarim / Palhais desenvolve-se, integralmente, no concelho de Almada,

nas freguesias de Caparica e Charneca da Caparica, com orientação predominantemente

Norte/Sudeste.

Apresenta-se com uma extensão de cerca de 3,2 km, com origem no Nó de Lazarim, desenvolve-

se sobre a Via Intermunicipal L3 da responsabilidade da Câmara Municipal de Almada e termina

após o Nó de Palhais, na zona de Palhais / Bairro da Bela Vista.

Ao longo do lanço em estudo foi aproveitada a plataforma existente, a qual será alvo de um

alargamento para 2x3 vias.

O projecto foi desenvolvido, apesar de se tratar de uma futura auto-estrada de carácter nacional,

para uma velocidade base de 100 km/h, uma vez que se desenvolve sobre a Via Intermunicipal L3

com grande ocupação urbana.

Atendendo às previsões de tráfego apresentadas é proposto um perfil transversal tipo de 2x3 via,

que perfaz uma largura total de 29,60 m, e engloba duas faixas de rodagem com três vias de

tráfego cada:

• 0,60 m - Separador central do tipo “New Jersey”;

• 2 x 1,00 m - Bermas esquerdas;

• 2 x 10.50 m - Faixas de rodagem com três vias de 3,50 m cada;

• 2 x 3,00 m - Bermas direitas.

Quadro 1— Caracteristicas Geométricas (Nós de Ligação e Obras de Arte Correntes)

Nós da Ligação Obras da Arte Correntes -

localização (km)

P5 18 . 0+585Nó de Lazarim: localiza-se ao km 0+625 e consiste na rebTnulaçâo do

Parecer sobre o Relatório da Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação
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No Quadro abaixo encontram-se enumerados o n.° de Restabelecimentos e Serventias Rurais

previstos para a totalidade do lanço em estudo.

Quadro II — Restabelecimentos e Serventias Rurais

Restabelecimentos Serventias Rurais

3 Vias a restabelecer: 4 Serventias rurais

- Restabelecimento 1 — localiza-se cerca do km
1+1.357. Irá restabelecer a ligação entre a Rua do
Botequim e a Rua do Areeiro.

- Restabelecimento 1.1 — o restabelecimento da via
interferida fez-se pelo lado esquerdo do traçado
(Lazarim/palhais), entre os km’s 2+969 ao 3+1 65.
Restabelecimento de um acesso local.

- Restabelecimento PSP2 — ao km 3+124, foi
considerada uma passagem superior de peões, de
acesso através de rampas.

Parecer sobre o Relatório de confo,iNdade Ambiental do Projecto de Execução
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Nós de Ligação Obras de Arte correntes -

_____________________ _______________________________________ localização_(1cm)

actual nó. A reformulação deste nó consiste na introdução de uma rotunda P6 10 0.649

elevada, que mediante duas novas obras de arte permite anularas actuais P51 — 1+357

viragens à esquerda, sendo os ramos deste nó reajustados face à duplicação ~ 2A — 2+604

da plataforma da secção corrente. Este nó permitirá ligar ao 1C20- Via Rápida ~ 25- 2+648

da Caparica, a Norte, às localidade de Sobreda e Charneca da Caparica, a P52 — 3+124

Nascente e ao Funchalinho, Pilotos, Areeiro e Sto. António da Romeira, a
P5 2C- 3+474

Poente. A Sul permitirá as ligações ao 1C32 (Lazarim / Coma).

Nó do Boteouim: localiza-se ao 1cm 2+625 e os seus ramos serão reajustados,

face à duplicação da plataforma da secção corrente do 1C32 para 2x3 vias, O

entroncamento existente será substituído por uma rotunda, permitindo assim,

a ligação a Nascente do Trecho 2, através do CM 1012-1 ãs localidades

Quinta do Pmnheirinho, Rosa e Bairro da Bela Vista. Através do CM 1012-1 e

EN377 é possível ligar, a Poente do Trecho 2, às localidades de Charneca da

caparica, Barriga, Botequim e Palhais.

Nó de Palhais: localiza-se ao km 3+540 do Trecho 2. Neste nó os

entroncamentos existentes foram substituídos por duas rotundas, com o

objectivo de melhorar as condições de segurança rodoviária actualmente

existentes. A Rotunda 2 do Nó da Palhais permitirá a ligação a Nascente,

através de um Caminho Municipal, (CM), entretanto construldo pela C.M de

Almada, às localidades de Vale da Milhaços, Quinta de Cima e Bairro da Bela

Vista. A Rotunda 1 deste nó permitirá a ligação a Poente do Trecho 2, às

localidades de Areias, Marco Cabaço, Foros da Mafalda e Quinta da

Primavera através do referido CM e da EN377.
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Quanto ao Balanço Aterro/Escavação, este trecho do 1C32 apresenta um défice de terras da ordem

dos 42 029 m3.

De acordo com o Estudo das Previsões de Tráfego e Movimentos Direccionais realizado para o

Trecho 2- Lazarim/Palhais, a previsão do TMDA (Tráfego Médio Diário Anual) para este lanço é

apresentada no Quadro seguinte.

Quadro III — Tráfego Médio Diário Anual

Ano

Troços 2012 2014 2022 2038

Nó de Lazarim - Nó de Botequim Total 30.692 32.557 40.353 48.723

Nó de Botequim - Nó de Palhais Total 28.430 30.217 37.703 46.854

O tipo de pavimento a aplicar terá uma camada de desgaste composta ‘por mistura betuminosa

aberta com média percentagem de betume modificado com borracha reciclada de pneus (MBA

BMB)”.

De acordo com o RECAPE prevê-se que o prazo para a execução da obra decorra entre Janeiro

de 2010 e Janeiro de 2011.

4. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJECTO DE EXECUÇÃO

Segundo o RECAPE, as alterações mais significativas que ocorreram e as justificações

subjacentes foram as seguintes:

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
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A ligação à rede viária local, permitindo o acesso a Vila Nova da Caparica e

a Areeiro, passa a efectuar-se por uma rotunda desnivelada (Rot. 1)

localizada ao km 0+625, correspondendo ao Nó de Lazarim. A ligação ao

Lanço do 1C32 Lazarim 1 Palhais já existente, efectua-se através da Rotunda

Reformulação do Nó de 2.

Lazarim Alteração decorrente do cumprimento da restrição 1 .b) da DIA.

Esta alteração apresenta menos afectações (três habitações) que a solução

preconizada na fase de Estudo Prévio (5 habitações, 2 anexos agrícolas e

um stand de automóveis), para além da redução significativa da área a

ocupar.
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Alterações JustificaçãoíEfeitos

De acordo com o Relatório Base do RECAPE, é referido no subcapitulo

Identificação e Justificação das Alterações “...atendendo às previsões do

Estudo de Tráfego realizado para a fase subsequente do projecto, verificou-

se uma previsão de tráfego para 2x3 vias a curto prazo, para os trechos do

1032 entre Casas Velhas e Lazarim e entre Lazarim e Palhais.’ No mesmo

documento, é efectuada a Identificação e Avaliação dos Impactes

Ambientais onde é referido a análise das alterações de traçado a que se

procedeu na plena via do 1C32, entre Lazarim e Palhais e entre as fases de

Estudo Prévio e Projecto de Execução, que se reduzem essencialmente à

alteração do perfil transversal tipo de 2x2 vias para 2x3 vias e

consequentemente, à alteração da geometria dos nós de ligação para

suportar este perfil, leva a concluir que na presente fase, não se regista uma

significativa afectação adicional de edificaçôes (habitações, ou outras), ou

de outro tipo de infra-estruturas, tendo em consideração a identificação dos

seiviços afectados.”.

Posteriormente, a Estradas de Portugal solicitou à Subconcessionária uma

Alteração do perfil da via de resposta às questões levantadas no Parecer Técnico da Câmara Municipal

2x2 para 2x3 entre o Nó de de Almada, entre as quais constava a justificação da necessidade do

Lazarim e o Nó de Palhais alargamento para 2x3 vias.
Em resposta ao solicitado, a Subconcessionária enviou o ofício que se

encontra no Anexo 5 deste parecer e que refere:

“De acordo com o previsto no número 1° do Artigo 40° do Contrato de

Subconcessão e no Estudo de Tráfego realizado para o Trecho 2— Lazarim /

Palhais, considerando os diferentes períodos de referência (diurno,

entardecer e nocturno), para veículos ligeiros e pesados, conclui-se que no

ano de 2017 será excedido o valor de 35000 veículos/dia, o que, atendendo

ao nível de seiviço pretendido para este itinerário, requer um perfil de 2x3

vias em cada sentido.

Assim sendo, visando evitar que a população local seja sujeita, mais que

uma vez e num curto espaço tempora4 a toda a perturbação associada à

fase de construção de uma infra-estrutura desta natureza, designadamente

a processos de expropriação adicionais, incómodos associados a níveis de

ruído elevados, acréscimo de poluição atmosférica, acessibilidades

dificultadas, mesmo que temporariamente, entende-se mais favorável

contemplar, desde já, o alargamento da plataforma existente para um perfil

Parecer sobro o Relatório do Conformidade Ambiontal do Projecto de Execução
Procedimento de pós-avaliação
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que contemple 3 vias em cada sentido.

Refira-se ainda, que o perfil transversal tipo contemplando 2x2 vias

implicaria uma plataforma com uma largura total de 22,60 m. A adopção de

um perfil transversal tipo de 2x3 vias para este trecho, perfaz uma largura

total da plataforma de 29,60 m, o que, tendo em consideraçêo a existência

da Via Intermunicipal L3, que já prevê um alargamento para 2x2 vias, não

implicará um acréscimo significativo da plataforma.”

Desta forma, considera-se que os impactes directos decorrentes do

alargamento adicional face ao aprovado em sede de AIA são no geral

mitigáveis e pouco significativos, com excepção da afectação adicional de

algumas habitações, designadamente:

a afectação de uma habitação ao km 2+240 que na solução 2x2 seria

afectado directamente o anexo e indirectamente a habitação. No

entanto, esta habitação ficaria muito próxima da via, sujeita a condições

de habitabilidade questionáveis, levando muito provavelmente à

necessidade da sua expropriação;

afectação de duas habitações na reformulação do Nó do Botequim, que

apesar de no Estudo Prévio não se prever a afectação directa destas

habitações, não estava garantido que essa afectação não se viesse a

realizar, com o desenvolvimento do Projecto de Execução, uma vez que

estavam previstos acessos directos (das habitações à via), o que

provavelmente seria posto em causa por questões de segurança.

Também nesta situação a expropriação das referidas habitações seria

muito provável;

Assim, uma vez que se tratam de afectações que possivelmente já

ocorreriam devido à implementação da solução 2x2, e no limite tendo em

consideração a necessidade de efectuar o alargamento para 2x3 a breve

prazo, a partir de 2017, é nosso entender que estes impactes são

inevitáveis. No entanto, considera-se que os mesmos são minimizáveis

mediante um processo de negociação com os proprietários, com vista a

definir um valor de expropriação adequado.

Adicionalmente, deve ser referido que, no decorrer do processo de

acompanhamento público (ver capítulo 7) não foi recepcionado nenhuma

reclamação de nenhum particular que se considere lesado com a alteração

do projecto objecto desta análise.

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
Procedimento de pós-avalIação
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Pelo acima exposto, entende-se justificada a necessidade do alargamento

do PTT de 2x2 para 2x3, considerando-se pertinente a sua implementação

desde já.

Esta alteração decorre do cumprimento da restrição 1 .c) da DIA.
Eliminação do Nó da .

Devido a eliminação do Nó da Regateira os impactes identificados em
Regateira

Estudo Prévio deixaram de se registar.

Introdução de uma nova Implantação de uma nova meia área de serviço entre o Nó do Lazarim e o

meia área de serviço entre o Nó do Botequim, a poente da meia área de serviço já existente do lado

Nó do Lazarim e o Nó do poente da via.

Botequim (cerca do km Este projecto será objecto de um processo de licenciamento específico, não

1+700) sendo objecto de análise no presente parecer.

No seguimento da alteração da secção corrente para 2x3, justificada acima,

é necessário readaptar o actual Nó do Botequim, onde a obra de arte

existente terá que ser substituída por uma rotunda desnivelada (Rot. 1),

associada a duas novas obras de arte (PS 2A e PS 2B). A necessidade de

construção das novas obras de arte, prende-se por questões de

minimização de impactes sociais durante a fase de construção,

nomeadamente constrangimentos no trânsito, garantindo assim as ligações

ã rede viária local.
Reformulação do Nó de

Esta alteração leva á afectação de 2 edificios, a nascente da via na P.S.2B,
Botequim

que anteriormente não eram directamente afectados. No entanto, esta

afectação é apenas antecipada, na medida em que em 2017 teria que se

proceder ao alargamento.

Por outro lado, apesar de no Estudo Prévio não se prever a afectação

directa destas habitações, não estava garantido que essa afectação não se

viesse a realizar, uma vez que estavam previstos acessos directos (das

habitações à via), o que provavelmente seria posto em causa por questões

de segurança.

Esta reformulação resulta da adaptação do nó existente, sendo no entanto

necessário construir uma nova obra de arte, a PS 2C. Os entroncamentos
Reformulação do Nó de de nivel do nó existente foram substituidos pelas duas rotundas (rot. 1 e 2),

Palhais existente melhorando as condições de segurança rodoviária actualmente existentes.

A rotunda 2 permite a ligação do trecho 2 a Nascente às localidades de Vale

Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto do Execução
ProcedImento do pós-avalIação
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de Milhaços, Quinta de Cima e Bairro da Bela Vista. A rotunda 1, a Poente,

permite a ligação do trecho 2 às localidades de Areias, Marco Cabaço, Foros

da Mafalda e Quinta da Primavera.

Esta alteração permitiu melhorar a inserção do Nó face à Quinta de Vale

Rosal, salvaguardando-se um poço antigo e a eira. No entanto, a

deslocação do Nó para Norte, leva à afectação directa de vários Pavilhões

industriais ao km 3+300 (lado nascente da via no ramo D do Nó de Palhais).

Adicionalmente será afectada indirectamente a captação e conduta de água

que servem a Quinta de Vale Rosal, tanto no traçado em PE como no

traçado do Estudo Prévio.

5. DOCUMENTOS ANALISADOS

O RECAPE apresentado respeita o conteúdo e estrutura definidos na Portaria n° 330/2001, de 2 de

Abril, sendo composto pelos seguintes Volumes:

• Volume 1 — Sumário Executivo

• Volume II — Relatório Base

• Volume III — Anexos

• Volume IV — Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra

• Volume V — Plano Geral de Monitorização

• Volume VI- Peças Desenhadas

Complementarmente, foram consultadas as seguintes peças do Projecto (Julho de 2009):

• PE 1 - Terraplenagens (1.1- Geometria de traçado; 1.2- Terraplanagens gerais; 1.3-

Geologia e Geotecnia)

• PE2-Drenagem

• PE 3—Nós de Ligação (3.1- Nó de Lazarim; 3.2- Nó de Botequim; 3.3- Nó de Palhais)

• PE 4 — Restabelecimentos e Serventias Rurais

• PE 7 — Vedações

• PE 8 — Integração Paisagistica
Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação

“Trecho 2— Lazarim!Palhals” 15150



~.IEP
Estradas de Portugal, S.A.

GABINETE DE AMBIENTE

• PE 16— Projectos Complementares

• PE 17— Serviços Afectados

• PE 20— Expropriações

6. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DIA

Tendo em conta as normas técnicas respeitantes ao RECAPE, publicadas na Portaria no 330/2001,

de 2 de Abril, a verificação do Projecto com a DIA foi norteada pelas seguintes dimensões de

análise:

- traçado aprovado em sede de AIA (Estudo Prévio) vs Projecto de Execução;

- diagnóstico da situação existente e (re)avaliação de impactes;

- estudos complementares;

- medidas de minimização (incluindo os projectos de medidas de minimização);

- programas de monitorização;

- procedimentos para a fase de obra.

A metodologia a adoptar contemplará a verificação do Projecto de Execução com todas as

restrições e medidas previstas na DIA. Serão identificadas todas as medidas que se consideram

dar total cumprimento à referida verificação e desenvolvida uma análise mais pormenorizadas das

medidas cujo cumprimento não se encontra totalmente demonstrado. Sendo apresentado caso a

caso o procedimento a adoptar. As medidas relativas à fase de obra, tais como medidas gerais,

estaleiros, vazadouros, manchas de empréstimo, áreas de depósito temporário, acções de

formação e resíduos são verificadas num subcapítulo exclusivo (subcapitulo 6.5.).

6.1.RESTRICÕES DA DIA

b) Reformulação do Nó de Lazarim, com a aferição da efectiva necessidade de realizar as

ligações locais propostas, tendo em vista a minimização dos impactes e assegurar a continuidade

do perfil e características do lC.

O Nó apresenta-se reformulado relativamente ao definido em Estudo Prévio.

Parecer sobre o Relatório do Conformidade Ambfental do Projecto de Execução

ProcedImento de p6s-avaliação

“Trecho 2— Lazarim!Palhals” 16150



rEP
Estradas de Partugal, S.Â.

GABINETE DE AMBIENTE

O Nó de Lazarim agora em projecto localiza-se sensivelmente ao km 0+625 do Trecho 2 do 1C32,

sendo constituído por uma rotunda desnivelada (Rot.1), com ramos de acesso entre a plena via e a

rotunda.

Assim, a ligação à rede viária local que permite o acesso a Vila Nova da Caparica e a Areeiro,

passa a efectuar-se pela rotunda desnivelada (Rot. 1) e a ligação ao Lanço do lC32 Lazarim /

Palhais já existente, efectua-se através da Rotunda 2.

Esta alteração apresenta menos afectações (três habitações) que a solução preconizada na fase

de Estudo Prévio (5 habitações, 2 anexos agrícolas e um stand de automóveis), para além da

redução significativa da área a ocupar, pelo que se considera cumprida esta restrição imposta na

DIA.

Relativamente ao Nó de Lazarim, a Câmara Municipal de Almada, no seu Parecer Técnico enviado

à Estradas de Portugal (Anexo 2) refere que “a solução ciclável prevista para o nó do Lazarim não

é a mais adequada

Em resposta a esta observação (Anexo 5), a Subconcessionária refere ‘Para permitir que a

Autarquia possa de futuro implementar a rede ciclável prevista no seu Concelho e indo ao encontro

da sua solicitação, no Projecto das Obras de Arte Correntes PSIB (NÓ do Lazarim), PS2A (NÓ do

Botequim), PS2C (NÓ de Palhais), P51 e PSP2, será previsto um espaço canal para futura via

ciclável, sendo bidireccional e com 250 m largura.”

Sendo assim, considera-se que a Subconcessionária terá que acertar o projecto com a Câmara

Municipal de Almada.

c) Eliminação do NÓ da Regateira

Considera-se que é dado cumprimento a esta restrição referida na DIA.

d) Desenvolvimento do traçado definitivo com maior grau de ajustamento ao espaço-canal

proposto no PDM, tendo em conta os condicionantes existentes, nomeadamente, as Áreas

Urbanas, Pedreiras de Areias e Aterros Sanitários Municipais

O traçado do PE, sobrepôe-se em toda a sua extensão a uma via existente (a actual Via

Intermunicipal L3) e, simultaneamente, desenvolve-se sobre o espaço canal proposto no PDM de

Almada.

Na Carta de Ordenamento (Desenho LP-E-23-06-04) do Volume VI (Peças Desenhadas),

encontra-se representado o extracto do Plano Director Municipal de Almada, em que se pode
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constatar o ajustamento da solução de traçado com o espaço canal definido no PDM de Almada,

pelo que se considera cumprida esta restrição da DIA.

No entanto, de acordo com o parecer da CCDR-LVT (Anexo 2) é referido nas conclusões que:

“De acordo com as plantas que integram o EIA o alargamento da via faz-se dentro do espaço

canal definido no PDM.

Não obstante, em nosso entender é muito questionável a adequação deste alargamento ao modelo

de desenvolvimento do território envolvente, em tempo preconizado no PDM, porquanto o presente

troço atravessa áreas residências já de si bastante próximas do lC32, e por conseguinte a maior

aproximação agora preconizada no Projecto de Execução em nada favorece a qualidade urbana

destas áreas.”

Ver justificação apresentada no capítulo 4 deste parecer.

6.2. CONDICIONANTES

3.0 Projecto de Execução deve preconizar o maior afastamento possível a zonas sensíveis ao

ruido, e de maximizar as atenuações resultantes da implantação do traçado na orografia local,

desde que não induzam impactes negativos noutros descritores.

O traçado desenvolve-se, na sua totalidade, sobre uma infra-estrutura viária já construída e em

exploração pelo que, de acordo com o referido no RECAPE, não existe a possibilidade de

maximizar as atenuações resultantes da implantação do traçado na orografia local. Há, no entanto,

a referir que o alargamento para três vias, agora proposto, terá como consequência uma maior

aproximação aos receptores (3,5 m para cada lado da via).

6.3. ESTUDOS E ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE

No Anexo 5 dos Anexos Técnicos do RECAPE, encontra-se a inventariação de Pontos de Água.

No entanto, o levantamento não permite concluir quais os pontos que serão afectados directa e

indirectamente pelo traçado, estando omissas as medidas de minimização ou compensação a

adoptar para cada situação.
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5. Inventário e caracterização quantitativa e qualitativa dos pontos de água afectados directa e/ou

indirectamente pelo traçado, devendo ser propostas medidas de minimização ou compensação a

adoptar, detalhando-as, a fim de ser assegurada, na fase de construção e na fase de exploração,

a manutenção de usos de água existentes.
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O estudo apresentado encontra-se confuso e incompleto:

e São identificados no Quadro 1.2.1 e cartografados na Figura 1.2.1 os pontos de captação

identificados no SNIRH. No entanto, estas captações não se encontram devidamente

caracterizadas face à via (pk do traçado; distância aprox. ao eixo da via; profundidade;

altura da água; uso e estado de conservação; tipo de afectação).

Destes pontos de captação de água, existem alguns muito próximos da via (4421128 e

442/117) que seria essencial o seu estudo mais detalhado, assim como a análise da

afectação resultante e possíveis medidas de minimização ou compensação.

• Ao longo do documento são ainda identificados outros pontos de água (km 2~30O; 3+225 e

3+660), com uma caracterização insuficiente, não sendo explícito o tipo de afectação que

poderão sofrer.

Assim sendo, considera-se necessário a reformulação do inventário dos pontos de água de modo a

identificar e caracterizar todos os pontos de água afectados, incluindo a elaboração de Fichas de

Caracterização por cada ponto de água com a informação relativa a: data do levantamento de

campo, localização (coordenadas e distância relativa à via), registo fotográfico, uso da água,

características fisicas (profundidade, nível da água, etc.), características organoléticas (cor, cheiro,

aparência), entre outras observações relevantes para o estudo.

Todos os pontos de água deverão estar representados em cartografia de projecto (à escala 1:2

000).

Adicionalmente, deverão ser mencionadas as medidas de minimização ou compensação para as

captações de água afectadas. Deve ser prevista a expropriação ou relocalização dos poços

directamente afectados e daqueles que se venha a detectar alterações significativas da qualidade

da água tanto na construção como na exploração da estrada.

Face ao exposto, não é possível efectuar a completa verificação do cumprimento desta medida,

devendo ser apresentada a informação complementar para colmatar as lacunas identificadas.

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

Os resultados do estudo de previsão das cargas e concentrações de poluentes, que se encontra

no Anexo 5 dos anexos Técnicos do RECAPE, indicam para a qualidade das águas de escorrência

da plataforma, um valor acima do Valor Limite de Emissão, de acordo com o Anexo XVIII do

Decreto-Lei n.° 236/98, para o parâmetro Sólidos Suspensos Totais.
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No entanto, as simulações efectuadas para o meio receptor, após a mistura completa, indicam

vários valores de concentração para os parâmetros SST, Cu e Pb acima dos legislados (de acordo

com o Anexo XVI — Qualidade da Água para Rega e Anexo XXI — Objectivos Ambientais de

Qualidade Mínima).

Por outro lado, a estação de monitorização utilizada para caracterização da situação de referência,

não é adequada, uma vez que a área de estudo tem características muito diferentes da área

envolvente à linha de água onde se encontra localizada a estação de monitorização utilizada, não

se considerando representativa da área de estudo.

Deste modo, os valores obtidos no estudo, não permitem uma análise correcta dos impactes

esperados pela implementação do projecto, pelo que se solicita um estudo mais detalhado da

“situação de referência”, com uma análise da sensibilidade ambiental do meio e seus usos, de

forma a determinar o real impacte que a descarga das águas de escorrência têm no meio receptor,

assim como avaliar a efectiva necessidade de implementar sistemas de tratamento.

Face ao exposto, não é possível efectuar a verificação do cumprimento desta medida, devendo ser

apresentada a informação solicitada.

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

obre.

O Projecto de Integração Paisagistica (PE8), apresenta Medidas Cautelares na Memória Descritiva

(Capítulo 5) e no Anexo 1 (Capítulo 2) que deverão integrar o Volume IV (Plano de

Acompanhamento Ambiental da Obra) do RECAPE e o Plano de Gestão Ambiental da Obra

(PGAO), a entregar à E.P. S.A., para análise e aprovação, até um mês após o início da fase de

construção.

Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.

Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.

10. Relatório de prospecção arqueológica sistemática prévia do traçado, o qual deve ser sujeito à

& As peças desenhadas relativas às Servidões Administrativas em presença devem inclufr as

zonas com servidão administrativa no âmbito do património cultural.

9As peças desenhadas com as Condicionantes à Localização de Estaleiros, que devem

considerar, também, as zonas de protecção de imóveis classificados e em vias de classificação

inseridas no corredor
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apreciação do Instituto Português de Arqueologia (IPA) antes de ser apresentado o RECAPE.

De acordo com o parecer do IGESPAR, considera-se que foi dado cumprimento a esta medida da

DIA. Foi efectuada a prospecção arqueológica sistemática da solução escolhida, cujo relatório já foi

aprovado pela tutela em 14 de Outubro de 2009.

11. Estudo que analise a viabilidade de implantação de um conjunto de elementos (ex.: vedações,

encaminhamento para vias pré-estabelecidas — passagens para a fauna) que evitem o risco de

atropelamento e de colisão com as espécies de fauna existentes.

Relativamente às vedações a implementar neste Lanço, de acordo com a Memória das Peças

Escritas do PE7 — Vedações, encontra-se referido no ponto 3.1.1. Vedação com Rede de Malha

Rectangular Progressiva, a utilização de arame farpado no remate superior e inferior da vedação

(ver desenho LP-E-071-90-02). Relativamente a esta questão, aconselha-se a não adopção do

arame farpado, uma vez que a sua utilização, poderá colocar em risco a integridade física da

fauna.

Quanto à permeabilidade da via, esta é garantida através de passagens hidráulicas,

nomeadamente: Pontão, ao km 1+328; P1-! 2-1, ao km 2+280 com D=1,5m e PH3-1, ao km 3+734

com D=2,Om, as restantes PH’s por estarem integradas num meio marcadamente urbano ou por se

apresentarem desniveladas (com alçapão) não são consideradas adequadas para passagem de

fauna.

No entanto, tendo em consideração as espécies faunísticas identificadas no local (raposas,

sacarrabos e coelhos), considera-se que o distanciamento médio entre passagens é suficiente

para garantir a permeabilidade da via.

Ainda relativamente à análise da permeabilidade deste trecho e às medidas preconizadas para

aumentar a mesma, considera-se o seguinte:

• Todas as PH com funções de passagem de fauna devem apresentar um passadiço lateral

em betão ou outro material adequado para passagem de fauna. Nos casos em que o curso

de água não tenha um caudal reduzido ou temporário, este passadiço deve ser

implementado dos dois lados do curso de água. Os acessos às bocas de entrada e saída

devem ser suavizados, se necessário recorrendo a modelação de terreno (por exemplo, no

caso de existirem degraus deve ser criada lateralmente uma rampa por onde os animais

mais pequenos consigam alcançar o terreno natural a partir do passadiço).
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Sempre que se verifique o desvio de linhas de água para PH com função de passagem de

fauna, toda a zona do “desvio” deverá ser integrada na paisagem, através de colocação de

sebes arbóreo-arbustivas, que restabeleçam o corredor ribeirinho e encaminhem a fauna

até às passagens.

• O projecto de integração paisagística deverá integrar linhas arbustivas numa extensão de

cerca de 15-20 m (variável em função dos habitats presentes) para cada lado das entradas

da passagem. Junto às entradas, estes arbustos, tal como a vedação, devem implementar-

se numa linha oblíqua de forma que os animais sejam encaminhados naturalmente para as

mesmas.

• Devem ser apresentados os projectos destas PH com as adaptações referidas e o PIP

deve ser revisto de forma a considerar os aspectos referidos.

Quanto à PH 2-1, a sua adaptação para passagem para fauna, ficará dependente da reanálise

solicitada na resposta à medida 12, ou seja, se por questões de salvaguarda das habitações

situadas a jusante da PH não for possível aumentar a sua secção para 1,5 m esta não necessitará

de ser adaptada nos moldes acima referidos.

12. Avaliação da capacidade de recepção na rede de colectores municipais existente das águas

da drenagem da plataforma, bem como das alterações do regime de escoamento a jusante das

passagens hidráulicas nos órgãos e estruturas já existentes.

De acordo com o referido no RECAPE, as águas de drenagem da plataforma não estão previstas

descarregar em nenhum colector municipal, pelo que não foi efectuada a avaliação da sua

capacidade de recepção.

Relativamente ao projecto de drenagem, e de acordo com o parecer da Estradas de Portugal ao

projecto da especialidade, há a referir as seguintes situações que carecem de uma

justificação!reformulação adequadas:

1. A PH 1-3 ao km 1+350 apresenta, em peifil longitudinal, um trecho entre duas caixas

cegas, em que uma das quais apresenta uma queda. Esta situação dificulta as operações

de manutenção, sugerindo-se a rectificação desta situação a qual poderá trazer melhorias

significativas em fase de exploração.

2. Para a PH 2-1 existente de diâmetro D1m previu-se a sua substituição para D=1,5m.

Tendo em conta a edificação imediatamente a jusante, sugere-se que se equacione a

manutenção do diâmetro existente. Para o efeito, deverá averiguar-se o historial de cheias
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a montante, permitindo assim, pesar as implicações do aumento de capacidade do

aqueduto. Alternativamente, a solução poderá passar por fazer a entrega dos caudais em

zona não condicionada, devendo, para o efeito estender-se a intervenção através da

construção de colector adequado.

3. A P1-! 2-2 e P1-! 2-3 drenarão, após a entrada em serviço, para uma zona bastante

condicionada por edificações e outras infra-estruturas. Esta situação deverá ser revista.

Quanto ao estudo das soluções a adoptar para a PH 2-1, considera-se imprescindível, para a

hipótese de manter o diâmetro de 1 m, a análise dos impactes causados a montante da via, assim

como a jusante, na medida em que com o alargamento da via, a descarga da PH ficará mais

próxima dos edifícios. Caso se verifique impactes a montante ou a jusante da via, deve ser

considerada a hipótese de encaminhamento dos caudais para zona não condicionada e prever a

devida adaptação para passagem para fauna (ver resposta medida 12).

O cumprimento desta medida será complementado mediante a reformulação do Projecto de

Drenagem de acordo com as questões a acima levantadas.

De acordo com o RECAPE, na fase de construção é difícil avaliar os impactes sobre o ambiente

sonoro, uma vez que a sua quantificação exigiria um conhecimento preciso do planeamento da

obra e das emissões dos equipamentos nela utilizados.

Neste contexto há, no entanto, a salientar que deveria ter sido efectuada uma avaliação, mesmo

que qualitativa, com base nas emissões dos equipamentos usados na construção de rodovias,

definindo-se um raio/distância a partir da frente de obra em que os receptores serão

potencialmente afectados pelo ruido gerado pela mesma.
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13. Estudo para o ambiente sonoro, que deve, entre outros aspectos, considerar os seguintes

pontos:

- Avaliação de impactes, tendo em conta os receptores com utilização sensível que ficarão

expostos às operações de construção e análise da eventual necessidade de implementar medidas

de minimização na fase de construção.

- Avaliação de impactes, tendo em conta o referido no documento “Notas para Avaliação de Ruído

em AIA e em Licenciamento” (disponível em www.iambiente.pt) segundo o qual “ocorrem impactes

significativos sempre que a exposição ao ruído ambiente no exterior, devido a uma nova fonte de

ruído, sofre um incremento superior a 12 dB(A), valores de L.Aeq; excepto se mesmo com esse

incremento os níveis de ruído ambiente no exterior não excederem 45 dB(A), no período diumo’~
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De acordo com os resultados da avaliação de impactes sobre o ambiente sonoro, apresentada no

Anexo 7 do Volume III do RECAPE, o incremento nos níveis sonoros, relativamente à Situação

Actual, será inferior a 12 dB(A) em todos os locais avaliados, atingindo o valor máximo de 10 dB(A)

na Situação 3 (km 1+075 ao km 1+450, à esquerda da via).

A avaliação de impactes na fase de exploração foi efectuada com base nos resultados da previsão

dos valores de Lden e Ln para os anos de 2014, 2022 e 2038.

A análise foi efectuada de duas formas distintas:

• Elaboração de Mapas de Ruído para os indicadores Lden e Ln para os anos de 2014, 2022

e 2038.

• Cálculo dos valores de Lden e Ln pontuais para um conjunto de receptores de referência,

para os mesmos anos.

O dimensionamento das medidas de minimização foi efectuado com base nos valores de Ln

obtidos para os diferentes pisos dos edificios mais próximos da rodovia, sendo apresentados os

valores obtidos antes e após a implantação das medidas preconizadas.

O dimensionamento das medidas a adoptar para cumprimento da legislação em vigor,

designadamente doze barreiras acústicas, foi efectuado com base nos valores de Ln

prospectivados para 2014, tendo-se já em conta uma atenuação de 4 dB(A) conferida pelo tipo de

camada de desgaste prevista no projecto — MBA-BMB (mistura betuminosa aberta com média

percentagem de BMB). A localização e características das barreiras são indicadas no quadro

seguinte, efectuado com base no quadro apresentado no RECAPE que, apresentando algumas

incorrecções em termos das localizações e extensões propostas para as barreiras acústicas,

deverá ser devidamente corrigido.
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- Avaliação rigorosa dos impactes, em todos os receptores sensíveis existentes e previstos, tendo

em conta, as situações de viaduto, a orografla do local e os diferentes pisos dos receptores. A

avaliação deve reportar-se ao período diurno e noctumo, para o ano início de exploração, um ano

intermédio e ano horizonte de projecto, devendo ser contabilizados os agravamentos do ruído face

à situação actual, ou seja, contabilizando os níveis sonoros existentes, e apresentadas as

previsões de níveis sonoros com e sem a implementação das medidas de minimização.

- Tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo às características

do Projecto de Execução (PE), com indicação da sua eficácia quer ao nível do piso térreo quer ao

nível do(s) piso(s) superior(es) do(s) edifício(s), tendo em conta que os limites legislados se

reportam ao ruído ambiente exterioç
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Direita - - Rotunda 1(1)

Esquerda 0÷086 0+090.397 Ramo C+Dt~

B2 Direita 0+000 0+295.296 Ramo ct1~ 4 Absorvente

Esquerda 0+931.5 1+020.5 Plena Via

Esquerda 0+000 0+052.5 Ramo A+B~1~ Reflector

Direita 0+000 0+021 Rotunda 1(1) 4 Reflector
83

Direita 0+000 0+100 Ramo &1) Absorvente

Direita 0+100 0+132 Ramo Bt~ 3 Absorvente

0+215 0+325.427 Ramo B11~
4

~ Direita 0+963 1+225 Plena Via Absorvente

1+225 1+261.5 Plena Via 3

2+075 2+258 Plena Via
1.5

0+000 0+026.6

0+026.6 0+105.5 1
85 Direita Absorvente

0+105.5 0+122.5 Ramo At2~ 2

0+122.5 0+214 2.5

0+214 0+253.7 2

Direita 0+329 0+358.376 Ramo A12~ 1.5
86 Reflector

Direita 0+000 0+007 Ramo A+&2~ 2

87 Esquerda 0+075 0+125 Ramo C+D~2’ 1 Reflector

0.005 0+053 Ligação 1(2) Reflector

2+635.5 2+954 Plena Via 4 Absorvente
B8 Esquerda

2+954 2+975 Plena Via 3 Absorvente

2+975 3+000 Plena Via 2 Absorvente

Quadro 1 — Localização aproximada e características das barreiras acústicas a instalar no Trecho 2

Direita

81

0+000 0+025

Direita 0+049

Ramo D~’~

0+090

1.5

Ramo C÷D~1~

Reflector
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Esquerda 0+000 0÷007 Ramo A+B~2’ 2
Direita 0±000 0+012.248 Rotunda 1(21

Rot. 1 - Ramo Absorvente
B 9 Direita 0+012.248 0+000 B121

Direita 0+000 0+012.5 Ramo B121

Direita 0+012.5 0+051 Ramo Bt21 4 Absorvente

B 9 Direita 0+051 0+149 Ramo Bt21 3 Absorvente

B 10 Direita 3+065 3+119 Plena Via 1.5 Absorvente

B 11 Direita 3+121.5 3+156 Plena Via 2 Absorvente

Direita 0+104 0+108 Rotunda ~ 2
8 12 Absorvente

Direita 0+090 0+181 Ligação 3(3) 2

Os resultados apresentados permitem concluir que as medidas preconizadas não serão suficientes

para minimizar os impactes do projecto, uma vez que após a adopção das medidas propostas

persistirão ainda situações de incumprimento da legislação nalguns dos receptores avaliados.

Estes receptores são apresentados no quadro seguinte.

R2.0

R2.1 30

2 R2.3 50

R2.5 4°e5°

R8.0 40

8
R8.3 3°e4°

9 R9.1 2°
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* A referência aos lados da via (direito ou esquerdo) é atribuida considerando o sentido crescente da quilometragem
(1) Nó do Lazarim; (2) Nó do Botequim;’ (3) Nó de Palhais

1 RI .4 30 - 70
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Os valores obtidas para estes receptores deverão ser aferidos através da monitorização, devendo

ser adoptadas medidas de minimização complementares caso se verifique serem correctas as

previsões agora apresentadas.

Embora a metodologia de avaliação adoptada seja, de uma forma geral, adequada à fase do

estudo, há ainda algumas questões que deverão ser revistas e/ou complementadas.

Neste contexto há, no entanto, a referir que, dado que o cumprimento do Critério de Exposição

Máxima diz respeito aos dois indicadores, Ldefl e L~ e não apenas a este último, deverão ser

também apresentados os resultados obtidos para o Ldefl. Os mapas relativos ao indicador Lden para

o ano de 2022 devem ser substituidos, uma vez que de facto é o L~ que está representado.

Por outro lado, deverá ainda ser considerado um ponto de medição junto ao Colégio de Campo de

Flores e apresentados os valores de LdOfl e L~, antes e após a implementação das medidas para os

seguintes receptores:

1+250 CD) - extremidade Sul da B4

2+525 (D) - - extremidade Sul da B5

3~625 (E)

Deverão ainda ser justificados os resultados obtidos para o ponto P2, para o qual são

apresentados valores de LdCO e L~ prospectivados de 65 e 56 dB(A) respectivamente, enquanto os

valores registados nas medições acústicas foram de 71 e 64 dB(A).

Relativamente às barreiras acústicas, e tendo também em conta o parecer da Câmara Municipal de

Almada, considera-se que deve ser equacionada a implantação de barreiras acústicas verdes, de

modo a melhorar a sua integração paisagística.

As barreiras de tipo reflector deverão ser constituídas por painéis de acrílico de forma a minimizar

os efeitos de ensombramento.

Esta medida não se aplica ao Trecho 2 — Lazarim/Palhais.

Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de ExecuQão
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- A avaliação dos impactes residuais decorrentes da implantação das soluções adoptadas. O

pmjecto das medidas a adoptar deve ter em consideração o enquadramento paisagístico face às

características da área envolvente, e a minimização de impactes ao nível da socioeconomia e

paisagem, nomeadamente efeito barreira e ensombramento.

- A solução de tratamento acústico das juntas de dilatação dos viadutos, junto às zonas

habitacionais.

- A classificação acústica (“mista” ou “sensível’), que o município local entretanto venha a adoptar

para as zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao n.° 3 do art. 4° do RLPS.
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Na ausência de classificação acústica por parte da Câmara Municipal de Almada, atendeu-se ao

prescrito no ponto 3 do Art.1 1° do Regulamento Geral de Ruido (RGR), considerando-se como

valores limite de exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para os indicadores LdOfl e L~, respectivamente.

6.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Antes da Fase de Construção

O RECAPE não responde ao solicitado uma vez que não apresenta áreas para localização de

estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra, que na fase em que o projecto se encontra

(Projecto de Execução) já deveriam estar definidas.

A Subconcessionária deverá apresentar propostas de localização de estaleiro, áreas de

empréstimo, locais de depósito temporário e definitivo de solos devidamente identificadas sobre

cartografia e incluindo as principais condicionantes ambientais, por forma a concluir-se acerca da

viabilidade da sua utilização, assegurando as autorizações das entidades externas que sejam

necessárias.

As condicionantes à localização dos estaleiros e infra-estruturas de apoio à obra referenciadas

nesta medida da DIA, foram interiorizadas pelo Ponto 3.2 — Medidas Adicionalmente Propostas do

Volume IV, no entanto apenas é feita referência à utilização de locais dotados de infra-estruturas.

No que diz respeito ao factor ruído, para além das medidas indicadas no Volume IV — Plano de

Acompanhamento Ambiental da Obra, devem ainda ser adoptadas as que se seguem:

Selecção dos percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para estaleiro de

forma a minimizar a passagem no interior de aglomerados populacionais e junto a

receptores sensíveis;

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pósavaliaçào
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14. Deve ser apresentada a localização e justificação dos locais dos estaleiros, infraestruturas de

apoio à obra, depósito de materiais, locais de empréstimo de materiais e percursos de obras,

devendo localizar-se, preferencialmente, em plataformas já existentes ou em locais anteriormente

usados para este. Deve ser tido em conta os valores naturais presentes, nomeadamente no Sítio

Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira e, sempre que possível, o seu afastamento de receptores com

utilização sensíveL Caso se verifique a proximidade de receptores sensíveis na envolvência do

estaleiro, devem ser projectados e implantados materiais isolantes e absorventes na vedação do

estaleiro.
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Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que

originem o menor ruído possível;

15. As instalações dos estaleiros de obra devem ter previsto os riscos de incêndio, devendo ser

estabelecidos planos para eventuais combates aos mesmos.

As directrizes para o Plano de Gestão Ambiental da Obra - PGAO (Volume IV), no respeito da

Norma de Referência NP ISO 14001:2004, deverão apresentar um Plano de Emergência

Ambiental que contemple, entre outras, a situação de incêndio.

Estes planos deverão ser aplicáveis a toda a extensão da obra e respectivas infra-estruturas e

áreas de apoio.

O PGAO referido deverá ser entregue para análise e aprovação pela EP até um mês após o início

da fase de construção.

De acordo com o parecer do IGESPAR, considera-se que foi dado cumprimento à medida 16 da

DIA. Esta medida foi integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, Capítulo 3.2

(Medidas de Minimização a adoptar nos estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra).

O RECAPE responde a esta medida, tendo interiorizado a mesma no Volume IV — Plano de

Acompanhamento Ambiental da Obra, Ponto 3.2 (medida 11).

O RECAPE responde a esta medida, tendo interiorizado a mesma no Volume IV — Plano de

Acompanhamento Ambiental da Obra, Ponto 3,2 (medidas 3 e 4).

Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambiontal do Projecto de Execução
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16. Os locais aprovados para a implantação dos estale iros e infra-estruturas de apoio à obra,

depósito de materiais e locais de empréstimo de materiais devem ser alvo de prévia prospecção

arqueológica.

17. A recuperação das zonas ocupadas durante a obra deverá ser objecto de um estudo de

integração paisagística, por parte do empreiteiro, quando se souber a sua localização e extensão

da área afectada.

18. Nos estaleiros devem existir sistemas de tratamento de águas residuais, com separação de

matéria em suspensão e hidrocarbonetos, bem como de um sistema de recolha de óleos usados

pela maquinaria.

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

cada tipo de resíduo.
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O RECAPE responde a esta medida, tendo interiorizado a mesma no Volume IV — Plano de

Acompanhamento Ambiental da Obra, Ponto 3.2 (medida 6).

20. Implementar um parque de armazenagem de resíduos, impermeabilizado e com sistema de

drenagem independente em locais de armazenagem de óleos.

O RECAPE responde parcialmente ao solicitado (medida 3 do Ponto 3.2, Volume IV), na medida

em que afirma que “o sistema de recolha de tratamento de águas residuais produzidas na área do

estaleiro (...), deverá ter em atenção as diferentes caracteristicas dos efluentes gerados”, não

sendo especificamente direccionado para os óleos e por conseguinte, não se referindo ao local de

armazenamento impermeabilizado e ao sistema de drenagem independente.

Fase de Construcão

O RECAPE responde ao solicitado nesta medida. Identifica as manchas de matos classificados

(Habitat 5330 da Directiva Habitats) a salvaguardar na fase de construção e preconiza a forma de

protecção dos elementos arbóreos descritos na medida. Prevê ainda, uma medida de minimização

a implementar em caso de afectação dos exemplares.

23. Devem ser restringidas as operações de desmatação às áreas estritamente necessárias pan

a construção deste eixo rodoviário e respectivos Nós, Rotundas e Restabelecimentos, evitando o

abate de espécies não afectadas directamente.

O RECAPE responde a esta medida, tendo interiorizado o solicitado no Volume IV (Ponto 3.3,

medida 4) e no PE 8— Integração Paisagística, no Capítulo 5 (última medida) e no Anexo 1, Ponto

2.1 (primeira medida).

Tal como solicitado anteriormente, o Capítulo 5 e o Ponto 2.1 (Anexo 1) do PE8 deverão ser parte

integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e consequentemente ser

interiorizados no Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO).

24. Deve ser efectuada a decapagem da camada arável do solo em todo o corredor de

intervenção. O seu armazenamento deve ser feito em pargas, com altura não superior a 2 metros,

22 Os trabalhos de terraplanagem devem obedecer a um plano previamente apmvado, que deve

ter em conta as árvores de interesse botânico e/ou cónico ou de grandes dimensões que devem

ser poupadas, e que devem ser devidamente assinaladas. Não deve ser efectuada a destruição

de sobreiros, azinheiras, caivalho-cerquinho e árvores autóctones, ainda que de dimensões

reduzidas.

Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambientai do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação
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ideve ser reutilizada no revestimento dos taludes, ramos dos nós e rotundas a tratar.

O RECAPE responde a esta medida dando cumprimento integral à mesma.

A decapagem da camada arável do solo em todo o corredor encontra-se prevista no Ponto 2.1

(segunda medida) do PES. Relativamente ao armazenamento em pargas, o PIP (PES) afirma, no

Capitulo 5 (segunda medida) e no Ponto 2.1 (terceira medida) do Anexo 1, que terão 3 m de

largura e 1,25 m de altura.

Tal como solicitado anteriormente, o Capitulo 5 e o Ponto 2.1 (Anexo 1) do PE8 deverão ser parte

integrante do Piano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e consequentemente ser

interiorizados no Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO).

25. Utilização de tapumes e vedações de forma a reduzir o impacte visual dos estaleiros e áreas

de depósito de materiais, nos locais em elevada acessibilidade visual.

A resposta do RECAPE ao solicitado não se afigura compreensível. No entanto, esta medida foi

interiorizada no Capitulo 5 (sétima medida) do PE8.

Tal como solicitado anteriormente, o Capitulo 5 do PE8 deverá ser parte integrante do Plano de

Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e consequentemente ser interiorizado no Plano de

Gestão Ambiental da Obra (PGAO).

O RECAPE interiorizou esta medida no PE8 (Capitulo 5, oitava medida) e no Volume IV (Ponto 3.3,

medida 5) do RECAPE.

De acordo com o Projecto de Integração Paisagistica, esta medida encontra-se cumprida.

No entanto, deverá ser tido em consideração as observações constante do subcapitulo 6.6 deste

parecer, assim como o referido no parecer da Cámara Municipal de Almada que se encontra no

Anexo 2.

Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
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26. Devem ser realizadas regas nas vias de acesso à obra, por forma a reduzir as poeiras e

minimizar os efeitos sobre a vegetação.

27. A recuperação paisagística de taludes deve ser concretizada exclusivamente com espécies

locais (vegetação autóctone), de forma a permitir uma rápida integração paisagística.

28. Deve ser restabelecida a rede de drenagem natural existente, afectada pelo traçado. As

passagens hidráulicas devem ser de secção única e concordantes com o sentido natural do

escoamento e a sua construção deve executar-se antes da construção dos aterros para evitar a

obstrução da linha de água.
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De acordo com o projecto de Drenagem do PE, esta medida encontra-se cumprida.

O RECAPE transpôs esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO),

Volume IV.

Considera-se que é dada resposta a esta medida.

Uma vez que, os pontos de captação de água, não foram todos devidamente caracterizados e

localizados à escala de projecto, não é possível verificar o total cumprimento desta medida, pelo

que deverão ser apresentados os elementos solicitados na análise à medida 5 deste parecer.

O RECAPE transpôs esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume

IV), e refere adicionalmente que procederá à “construção atempada de acessos alternativos e

restabelecimento de caminhos interrompidos” (medida 3, Ponto 3.3, Volume IV).

No entanto, salienta-se que a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem se deve estender à

fase de exploração do projecto, não se devendo limitar à verificação das condições de escoamento

como referido na Monitorização.

O RECAPE transpôs esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume

IV), não explicitando de que forma procederá ao seu cumprimento.

Parecer sobre o Relatório do Conformidade Ambiental do Prolocto de Execução
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29. Deve proceder-se à limpeza das linhas de água e restabelecido o seu normal escoamento.

Não devem ser criados aterros em áreas inundáveis e as soluções de drenagem a adoptar não

devem favorecer o aumento da velocidade e a concentração da descarga de caudais.

30. Não devem ser consideradas descargas das águas de drenagem da plataforma na envolvente

de furos e outras captações de água.

32. Deve assegurar-se a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e

longitudinaL As travessias e estruturas fundiárias afectadas devem ser rapidamente repostas de

forma a minimizar a superfície perturbada.

36. Todas as construções em linhas de água devem ser realizadas no mais curto espaço de

tempo e de modo a evitar a deposição de materiais nos seus leitoa Sempre que ocorra a

intersecção de linhas de água estas devem ser restabelecidas na totalidade o mais rapidamente

possível e com secções adequadas que permitam a drenagem hídrica.

37. Nas linhas de água e de drenagem natural deverá garantir-se a preservação de alguma

vegetação ripícola presente, evitando-se a movimentação de terras, circulação de máquinas e

viaturas, depósitos de materiais ou entulhos e instalação de estaleiros nas zonas adjacentes.
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O RECAPE transpós esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume

IV). A medida 1 (Ponto 3.2) do mesmo volume, que deverá ser alvo de reformulação, faz referência

à proibição de aproximação às linhas de água.

O RECAPE responde a esta medida, tendo interiorizado o solicitado no Volume IV (Ponto 3.2,

medida 11 e Ponto 3.4, medida 5) e no PE 8—Integração Paisagística, no Capítulo 5 (medida 10 e

13) e no Anexo 1, Ponto 2.2.

Considera-se que é dada resposta a esta medida.

No entanto, e de acordo com o Parecer Técnico da Câmara Municipal de Almada, reitera-se que os

matos espontâneos (matos mediterráneos — carrascal, murtais — sob o pinhal) presentes na área

de estudo ‘não são de crescimento ou estabelecimento rápido, nem tão pouco a sua recuperação

se concretiza a curto prazo.”. Pelo que, as intervenções a efectuar (desmatação, decapagem,

movimentação de terras, circulação e parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à

área de intervenção definida, delimitada por meio de piquetagem e de preferência vedada, de

modo a evitar a afectação suplementar destes solos.

Adicionalmente, refere-se que na recuperação paisagistica dos taludes, nestes locais, deverão ser

utilizadas espécies autóctones especificas destes locais.

O RECAPE transpôs esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume

IV), não explicitando de que forma procederá ao seu cumprimento.

Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambiontal do Projecto de Execução
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38. Após a conclusão dos trabalhos, as áreas ocupadas temporariamente devem ser limpas e

escarificadas.

39. Devem ser limitadas as acções de terraplenagem durante a época de reprodução de fauna

que, decorre de Março a Agosto. O fim do Verão e o Outono devem ser as alturas mais

aconselháveis para a execução da maioria das obras, já que permitem defender a maior parte da

fauna ameaçada no período de acasalamento. Deve evitar-se ao máximo intervencionar os

habitats classificados.

40. Acções de limpeza das máquinas e fornecimento de combustíveis e outros materiais, devem

ser realizadas em locais impermeabiliza dos e onde seja possível fazer a sua recolha e

armazenagem.

41. Deve ser efectuada a limpeza de rodados das máquinas/equipamentos antes de entrarem na

via pública, proceder à manutenção dos veículos pesados em boas condições e proceder á

cobertura dos camiões que transportam materiais.
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O RECAPE transpós esta medida para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume

IV), não explicitando de que forma procederá ao seu cumprimento.

O RECAPE responde a esta medida, tendo interiorizado o solicitado no Volume IV (Capitulo 2). O

Plano Integrado de Gestão de Residuos será parte integrante do PGA, que deverá ser entregue à

E.P, S.A., para análise e aprovação, até um mês após o inicio da fase de construção.

Apresenta-se aqui a correspondência entre as barreiras propostas para as “Áreas Susceptiveis de

Requerer Protecção Sonora “ indicadas no EIA do Estudo Prévio e as barreiras previstas no

RECAPE:

• entre os km 0+700 e 1+110, ambos os lados do traçado - B2, B3 e B4;

• entre os km 2+125 e 2+300, Esquerda do traçado;

• entre os km 1+800 e 2~600, Direita do traçado - B5 e B6

• entre os km 2+650 e 3+400, Esquerda do traçado - B8 e B12

• entre os km 2+650 e 2+700, Direita do traçado - B9

• entre os km 2~875 e 3+1 75, Direita do traçado - B10 e BIl

sendo que na análise agora efectuada, verificou-se não ser necessária a implantação de uma

barreira entre os km 2+125 e 2+300 à Esquerda do traçado.

44. Sempre que o traçado intercepte infra-estruturas de utilidade pública, como a rede de gás ou

de água, devem ser contactadas as entidades responsáveis, por forma a garantir o seu pronto

restabelecimento, minimizando os prejuízos causados às populações.

O RECAPE responde ao solicitado nesta medida da DIA, no entanto deverá prever medidas de

minimização em caso de dano de infra-estruturas existentes e não identificadas no PE 17.

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

especialmente os veículos pesados.

O RECAPE refere no Volume IV (Ponto 3.3, medida 6) que, “devem escolher-se criteriosamente os

itinerários dos veiculos pesados afectos à obra, de modo a minimizar a sua circulação junto, ou
Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execuçâo

Procedimento de pós-avallaçâo
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42. Deve ser implementado um plano integrado de gestão de resíduos, no qual se procede à

identificação e classificação dos mesmos, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos.

43. Deve proceder-se à implantação das medidas de protecção sonora nos locais propostos no

EIA nomeadamente barreiras acústicas e pavimento.
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através de áreas habitadas, escolas, hospitais, ou outras áreas com ocupação sensível’. A medida

10 indica que, deverá proceder-se à ~Iimitação, na medida do possivel, das actividades mais

ruidosas a realizar na proximidade de áreas habitadas, ao período diurno (07-20h) e aos dias

úteis”.

Assim, a medida 6 refere-se aos percursos de circulação dos velculos pesados afectos à obra

enquanto a medida 10 reporta-se ao horário das actividades ruidosas e aos dias em que ocorrem.

Pelo exposto, os percursos de circulação e acesso às frentes de trabalho e locais de apoio à obra

deverão ser definidos e as actividades mais ruidosas devidamente programadas, de forma a

interiorizar o solicitado nesta medida da DIA e o cumprimento da legislação em vigor.

De acordo com o parecer do IGESPAR, considera-se que foi dado cumprimento à medida 46 da

DIA. A Medida foi integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, Capítulo 3.1

(Medidas de Minimização a adoptar antes do inicio das actividades de construção).

No entanto, de acordo com o IGESPAR “deverá ser prevista uma medida geral relativa à

sinalização e vedação das ocorrências patrimoniais que venham a ser descobertas na fase prévia

à obra e de obra, tendo em consideração:

• As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento

arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor

patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não

se degrade o seu estado de conservação actual, ou serem salvaguardadas pelo registo.

• Dever-se-á prever a sinalização e vedação de todas as ocorrências que se venham a

detectar, situadas até ao limite da expropriação; dever-se-á proceder à sinalização das

restantes ocorrências situadas nas imediações da frente de obra; para efeitos de

sinalização e de vedação, dever-se-á tomar em consideração as situadas junto aos

acessos, estaleiros e áreas de depósito ou de empréstimo.”

Estas medidas deverão ser vertidas no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.

48. Deve ser acautelada a identificação e salvaguarda dos imóveis classificados em vias de

46. Deve ser efectuada a sinalização da Quinta de Vale Rosal (n. 05) e da Capela de ND Sra. dos

Remédios, de forma a interditar a passagem de maquinaria e que pessoal afecto à obra passe

junto a estas. Deve igualmente efectuar-se a monitorização de fendas destes elementos, no início,

durante o final da empreitada, devendo a situação original ser reposta por quem de direito, caso

tal se venha a justificar.

Parecer sobra o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pôs-avaliação
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De acordo com o parecer do IGESPAR, considera-se que foi dado cumprimento à medida da DIA.

Esta medida deverá ser vertida no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.

De acordo com o parecer do IGESPAR, considera-se que foi dado cumprimento à medida 49 da

DIA. A Medida foi integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, Capitulo 3.3

(Medidas de Minimização a adoptar durante a fase de construção).

Fase de Exploração

Apesar de estas medidas de encontrarem vertidas no capitulo 3.4 do Plano de Acompanhamento

Ambiental de Obra (Volume IV do RECAPE), este Plano como o nome indica refere-se à fase de

construção da obra e as medidas 50, 51 e 52 referem-se à fase de exploração. Pelo que, estas

medidas deverão ser vertidas no Manual de Operação e Manutenção da Subconcessão para a

fase de exploração.

Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambierital do Projecto de Execução
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classificação e da respectiva envolvente, bem como dos imóveis não classificados que o EIA

identifica com maior proximidade ao traçado, designadamente: Cruzeiro (séc. XVII) — Concelho de

Almada, Freguesia de Chameca da Caparica; Quinta do Vale do Rosa! — Concelho de Almada,

Freguesia da Charneca da Caparica; Quinta da Estrelinha — Concelho de Alma da, Freguesia da

Caparica. Deve ser ponderada a possibilidade de manutenção do Cruzeiro do séc. XVII no loca!

de origem.

49. O acompanhamento arqueológico deve ser efectuado por um arqueólogo, por frente de

trabalho, no caso das acções inerentes à realização do projecto não serem sequenciais mas sim

simultâneas. -

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

51. Deve ser assegurada periodicamente a remoção dos resíduos que se possam acumular no

separador central, nas bermas e nos taludes da via, assegurando um destino final adequado para

os mesmos. A gestão dos resíduos provenientes da limpeza, manutenção e desmatação das

áreas limítrofes à faixa de rodagem deve contemplar o encaminhamento destes para

compostagem.

52. Para reduzir o risco de incêndio, deve proceder-se à manutenção dos taludes e das bermas

através do corte manual ou mecânico da vegetação. O recurso a herbicida ou fogos controlados

são acções que deverão ser proibidas.
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6.5. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EM FASE DE OBRA

Volume IV — Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

Este volume é parte integrante do RECAPE, sendo designado por Plano de Acompanhamento

Ambiental da Obra (Volume IV). Este documento encontra-se estruturado em duas partes: plano de

gestão ambiental da obra e medidas de gestão ambiental. Ambos deverão ser integrados no Plano

de Gestão Ambiental da Obra a apresentar para aprovação pela EP SA no prazo de 1 mês após o

inicio da fase de construção.

Sem prejuízo do solicitado, a subconcessionária deverá apresentar e/ou reformular também os

seguintes elementos:

• A Carta de Condicionantes à Localização de Estaleiros e outras Infra-estruturas de Apoio à

Obra apresentada deverá integrar as áreas de REN desagregadas e apresentar potenciais

áreas para implantação de estaleiros, depósitos e empréstimos;

• O Ponto 3.2 (medidas adicionalmente propostas): a medida 1 deverá aglutinar a medida

12, e não deverá limitar-se aos estaleiros, empréstimos e depósitos, mas a todas as infra-

estruturas de apoio à obra, caminhos e acessos à obra. Relativamente aos

condicionalismos de implantação das referidas áreas deverão adicionar-se a proibição de

implantação em locais onde existam ocorrências patrimoniais e Habitats presentes na

Directiva Habitats;

• A medida 7 (Ponto 3.2 nas medidas adicionalmente propostas) deverá prever campanhas

de informação e sensibilização da população envolvente que deverão abordar, para além

do exposto, os benefícíos, os impactes e as medidas de minimização preconizadas;

• A medida 14 (Ponto 3.2 nas medidas adicionalmente propostas) deverá privilegiar, para

além do exposto, a utilização de áreas já degradadas (nomeadamente explorações de

inertes na envolvente) ou anteriormente utilizadas para o mesmo fim.

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) deverá ser entregue, para análise e aprovação por parte da

E.P. S.A., até 1 mês após o inicio da fase de construção, salvaguardando que o levantamento da

situação de referência é executado previamente ao inicio dos trabalhos.

No que diz respeito ãs directrizes para o PGA, designadamente a aplicabilidade do mesmo (último

parágrafo da pág. 3), deverá estender-se a sua aplicação para além das áreas associadas aos

estaleiros, incluindo as restantes infra-estruturas de apoio à obra (centrais de betão e betuminoso,

stok’s temporários, depósitos e empréstimos).
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O PGA deverá identificar todos os impactes ambientais decorrentes dos trabalhos e implementar

procedimentos de controlo e consequente minirnização dos mais significativos, bem como

interiorizar os Planos de Monitorização previstos no RECAPE para a fase de construção. Este

plano deverá designar o responsável pela sua implementação e revisão e definir as suas

responsabilidades no sistema a implementar.

Plano Gestão Ambiental (PGA)

O PGA deverá integrar os princípios gerais das Normas de Qualidade e Ambiente e ainda

considerar as seguintes orientações:

1 .Metodologia

Deverá explicitar-se a metodologia a adoptar em matéria de gestão ambiental, nomeadamente

através de um fluxograma demonstrativo da metodologia de trabalho proposta para o

acompanhamento ambiental a realizar (etapas do acompanhamento), explicitando a articulação

dos diversos intervenientes.

2.Caracterizaçâo da Obra

Para além de incluir as principais directrizes para o desempenho ambiental a implementar na obra,

o PGA deve ser complementado, dada a sua dinâmica, com todos os Planos e Procedimentos com

aplicabilidade na obra.

Incluir portfólio fotográfico, com as principais definições da zona envolvente, que sustente a

caracterização efectuada, designadamente em termos de unidades de paisagem e ocupação

marginal da via. Esta inclusão é efectivamente necessária, até porque permitirá numa fase final da

obra preconizar medidas em consonância com a caracterização inicial, para que se possa proceder

à reposição das condições iniciais e respectiva recuperação paisagística.

3.Aspectos Ambientais

Em termos genéricos, deverá desenvolver-se uma ‘Matriz de Avaliação da Significância dos

Aspectos Ambientais” aplicável à empreitada, nomeadamente em termos de tipo de actividade

construtiva e locais de incidência, fazendo uma análise adaptada à escala de obra.

A matriz de avaliação deverá permitir constatar informação correlacionada de: faseamento

construtivo vs aspectos ambientais vs riscos ambientais vs medidas de minimização 1

compensação ou prevenção 1 campanha de monitorização. Esta matriz deverá ser realizada para

os seguintes universos: Frentes de Obra; Estruturas de apoio à obra (Centrais de betão, britagem,
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betuminoso; stock’s provisórios; depósitos temporários e definitivos; depósitos de combustível;

empréstimos; acessos à obra; etc.) e Processos Construtivos.

4.Plano de Formação

Deverão incluir-se acções de formação e sensibilização coincidentes com as principais actividades

construtivas, conforme Plano de Trabalhos (ex: Terraplenagens, Betonagens, Pavimentação, etc.),

que especifiquem as medidas concretas a adoptar em matéria de ambiente durante a sua

execução, devendo ter como destinatários as equipas desses trabalhos.

Importa reforçar que o objectivo primordial das acções de formação é prevenir a ocorrência de

acidentes e danos ambientais, devendo programa de formação incidir sobre as formas de actuação

no trabalho por forma a evitar o acidente e/ou dano ambiental.

5.Plano de Estaleiro

O RECAPE não define áreas de estaleiro pelo que, as áreas a seleccionar deverão ser alvo de

caracterização detalhada, devendo indicarem-se as infra-estruturas de apoio, tais como centrais de

betão, britagem e betuminoso, inclusivamente se serão in situ ou já autorizadas, por forma a

acautelarem-se as medidas de minimização a adoptar.

Assim, previamente à sua utilização, deverá analisar-se a localização das centrais de betão,

britagem e betuminosos, sendo que a cartografia apresentada para representação da sua

localização deverá incluir as principais condicionantes ambientais (ex: manchas de RAN e REN;

zona envolvente das linhas de água e vegetação ripicola; perímetros de protecção de captações;

património, etc.).

Deverá optar-se preferencialmente por instalações já existentes e devidamente licenciadas. Caso

estas centrais sejam in situ, deverão as mesmas situar-se o mais afastado possível das áreas

habitacionais e das áreas cultivadas, tendo de se apresentar previamente à sua implantação, a

caracterização do local de implantação em termos de condicionantes legais e territoriais, bem

como as medidas a implementar que minimizem os impactes ambientais, nomeadamente em

matéria de emissões, efluentes, dispersão de partículas, emissão de ruido, entre outros, tendo

estas de obrigatoriamente estar providas de dispositivos de redução de emissão de poluentes.

No caso de quaisquer locais utilizados temporariamente pela obra (ex: centrais in situ,

empréstimos, depósitos provisórios e definitivos, stocks de materiais, etc.), antes da sua utilização,

deverá aprofundar-se a caracterização do local a ocupar, em termos de área ocupada e cotas

actuais (levantamento topográfico), por forma a viabilizar a sua recuperação após utilização

durante a obra.
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6.Vazadouros, Empréstimos e Depósitos Temporários

O RECAPE não identifica áreas de depósito definitivo e empréstimo de solos. Uma vez que o lote

em avaliação é deficitário em solos (42 029 m3), deverá ser necessário recorrer a empréstimo. A

aplicação dos solos escavados requer uma avaliação prévia da sua qualidade por forma a,

respeitarem as características exigidas no Caderno de Encargos, podendo ser necessário recorrer

a depósitos definitivos caso os materiais não respeitem as características definidas. Pelo exposto,

a Subconcessionária deverá proceder à definição de locais potenciais para empréstimo e

deposição definitiva de solos.

A utilização dos solos escavados, com excepção dos que não apresentarem características

adequadas, bem como o necessário armazenamento temporário de grandes quantidades de solos

e rochas, dado o intervalo de tempo que decorre entre os trabalhos de escavação e aterro, torna

necessária a utilização de locais de armazenamento temporário. Pelo exposto, e ainda o

necessário armazenamento de terras vegetais decapadas, a Subconcessionária deverá proceder à

identificação de potenciais áreas para depósito temporário de solos, rochas e terras vegetais.

A definição de novas áreas e apoio à obra, deverá respeitar a Carta de Condicionantes ã

Localização de Estaleiros e outras Infra-estruturas de Apoio à Obra do RECAPE reformulada, onde

se encontram representadas as principais condicionantes ambientais (ex: manchas de RAN e REN;

zona envolvente das linhas de água e vegetação ripicola; perímetros de protecção de captações;

património, etc.). Deverá privilegiar-se também a ocupação de áreas já degradadas, como

explorações de inertes e zonas anteriormente intervencionadas.

7.Plano de Gestão de Resíduos

A Subconcessionária deverá elaborar e implementar um Plano de Gestão de Resíduos adaptado à

obra em questão, que defina as linhas orientadoras para a gestão de resíduos, devendo o mesmo

ser objecto de aprovação por parte da EP, até 1 mês após o inicio da fase de construção.

De forma a dar cumprimento ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Março, a subconcessionária

apresentou a primeira versão do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e

Demolição (PPGRCD), que deverá ser revista sempre que o Projecto de Execução seja alterado.

O documento apresentado divide o seu conteúdo em diversos capítulos, devendo reformular-se o

referente ao “Enquadramento Legal”, uma vez que é demasiado extenso e apresenta informação

nem sempre relevante para o Plano, que por sua vez é remetido para anexo.

O Plano de Prevenção propriamente dito, é apresentado em Anexo encontrando-se estruturado

conforme modelo disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente.
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O Ponto II — Dados Gerais da Obra, alínea d), faz referência aos Nós de início e fim de traçado,

não se referindo ao Nó de Botequim.

O Ponto III — RCD deverá ser desenvolvido no sentido de esclarecer o seguinte:

Tabela 1 — Caracterização da Obra

Alínea a): A subconcessionária deverá proceder à descrição dos trabalhos principais e explicitar o

seguinte:

• se o Nó de Lazarim se insere no lC20 — Via Rápida da Costa da Caparica,

• se procederá à remoção do pavimento (camada de desgaste ou outras) e estruturas de

betão, ambos existentes;

Alínea b): A informação apresentada não é esclarecedora quanto à descrição dos métodos

construtivos, devendo explicitar-se a forma como os mesmos contribuirão para a minimização da

produção de RCD’s. Acresce referir que o descrito no último parágrafo, respeitante à mistura de

resíduos, numa primeira análise encontra-se desenquadrado do solicitado nesta alínea. Em

segunda análise e tendo como princípio o respeito da hierarquia das operações de gestão de

resíduos, as misturas de resíduos produzidas deverão ser sempre objecto de triagem no local de

produção.

Tabela 2 — Incorporação de Reciclados

Alínea a): O 1° parágrafo faz referência aos resíduos passíveis de reciclagem e à forma como são

geridos, não sendo esse o propósito desta alínea.

Tabela 3—Prevenção de Resíduos

Alínea a): O RECAPE indica que o lote em avaliação é deficitário em solos, pelo que todos os

solos escavados deverão ser alvo de aplicação em aterro, salvo não apresentem as características

adequadas. Neste sentido, não haverá terras sobrantes como descrito no segundo parágrafo.

Sobre o último parágrafo, refira-se que a subconcessionária deverá proceder sempre ao

tratamento adequado das águas de lavagem das caleiras e das cubas das autobetoneiras. No que

diz respeito aos materiais a utilizar no aterro das fundações, deverão respeitar as especificações

do caderno de encargos e ser objecto de aprovação por parte da fiscalização.

Alínea b) O RECAPE e o PE1 - Terraplenagens (Parte 1.3 - Geologia e Geotecnia) são omissos

relativamente aos valores dos volumes de escavação, aterro e decapagem (terras vegetais), não
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sendo possível aferir a autenticidade dos valores de solos resultantes da escavação e terra vegetal

apresentados. A origem do valor de terra vegetal deverá ser clarificada.

Tabela 5—Produção de RCD

A tabela não prevê a produção de resíduos de betão, ferro e aço, enquanto resíduos comuns em

obras desta natureza, pelo que deverá proceder-se a esta correcção.

Deverá definir-se a operação de valorização preconizada para os resíduos, de forma a evitar a

existência de opções, tais como R31R51R9. Caso necessário, em obra, o Plano poderá ser

alterado, desde que mereça a concordância do Dono de Obra.

Tabela 6 - Observações

A afirmação referente ao destino final dos resíduos produzidos/operador gestão resíduos deverá

ser reformulada. O produtor do resíduo define a operação de gestão do seu resíduo previamente à

selecção do operador de gestão do mesmo.

A soma das percentagens das Operações designadas na tabela (reciclagem, valorização e

eliminação), deverá totalizar 100% do valor indicado na coluna “Quantidades Produzidas”, devendo

proceder-se à correcção das percentagens dos resíduos de “embalagens de madeira”,

Estes documentos deverão ser apresentados para análise e aprovação pela EP, até 1 mês após o

inicio da fase de construção.

8.Plano de Monitorização e Medição Ambiental

O volume V — Plano Geral de Monitorização apresenta os descritores considerados relevantes face

ao enquadramento local e às características do projecto, para as fases de pré-construção e

construção propriamente dita.

O plano referido deverá ser integrado no Plano de Gestão Ambiental a implementar pela entidade

executante,

Importa salientar que os pontos a monitorizar não deverão corresponder apenas aos receptores

sensíveis já identificados na fase de projecto, mas também aos que possam existir na proximidade

das estruturas que serão provisoriamente utilizadas na fase de obra (por exemplo estaleiros,

centrais, acessos provisórios, etc.), e cuja actividade induza impactes significativos nesses

receptores.
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9. Plano de Identificação de Acessos e Zonas de Circulação

A Subconcessionária não apresenta os percursos e acessos a utilizar durante a fase de

construção, devendo proceder à sua identificação sobre cartografia e incluindo as principais

condicionantes ambientais. Os mesmos deverão ser caracterizados por forma a avaliarem-se os

impactes na circulação automóvel e na qualidade de vida da população.

Analisando o enquadramento de característica marcadamente urbana, é de extrema importância

evitar o atravessamento de aglomerados populacionais, pelo que os circuitos dos veículos pesados

afectos à obra deverá realizar-se pelo perimetro exterior dos mesmos.

1O.Outros Planos

À medida que a empreitada se desenvolve, deverão elaborar-se todos os planos, procedimentos e

instruções de trabalho que operacionalizem a implementação do PGA na empreitada, tais como:

- Plano de Resposta a Emergências Ambientais;

- Plano de Gestão e Utilização de Veículos e Maquinaria de Apoio à Obra;

- Plano de Gestão dos Aspectos Sócio-Económicos.

6.6. PROJECTO DE INTEGRAÇÃO PAIsAGIsTIcA

Relativamente aos exemplares de Pinus pinea e de Pinus pinaster propostos, solicita-se que

devido à sua elevada combustibilidade, sejam substituídos por exemplares de folhosas como por

exemplo Quercus faginea, Fraxinus angustifolia, Populus alba, Salix sp ou Ulmus minor

O Plano de Plantação proposto para junto das PH, deverá ser revisto, mediante a inserção de um

maior número de exemplares vegetais, os quais terão que pertencer à formação ripicola

característica da região.

Quanto às sementeiras apresentadas solicita-se o aumento da densidade de sementes propostas,

assim a componente arbustiva deverá ser aumentada para uma densidade de pelo menos 5g1m2 e

para a componente herbácea deverá conter uma densidade de sementeira não inferior a 25g1m2.

O PIP terá que representar as Barreiras Acústicas nas suas peças desenhadas e propor as

medidas necessárias à adequada integração visual destas estruturas, a qual poderá ser alcançada

através da adopção de barreiras acústicas verdes. Para além do adequado cuidado estético das

BA deverá também sempre que haja espaço, propor-se a implementação de um plano de

plantação arbóreo-arbustivo no lado virado para as habitações, para atenuar o efeito de obstáculo
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que estas estruturas rígidas introduzem com especial impacte sobre os observadores mais

próximos.

6.7. M0NIT0RIZAÇÃO AMBIENTAL

Dando resposta à DIA, o RECAPE apresenta o Plano Geral de Monitorização (PGM), o qual

abrange os factores: Recursos Hidricos, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro.

Verifica-se que os programas de monitorização apresentados para cada um destes factores

ambientais respeitam as exigências de conteúdo definidas na Portaria n°330/2001, de 2 de Abril.

Programa de Monitorizacão dos Recursos Hidricos

Parâmetros a Monitorizar

Relativamente aos parâmetros a monitorizar, concorda-se com os parâmetros definidos no ponto

2.2.1 Parâmetros a Monitorizar.

Locais e Frequência de Amostragem

Tendo em consideração as principais linhas de água atravessadas pelo traçado, assim como os

resultados das simulações da qualidade da água, deverão ser consideradas para a monitorização

dos recursos hídricos superficiais as linhas de água atravessadas pelas seguintes passagens

hidráulicas:

• Linha de água transposta com recurso à PH1-4 ao km 1+714;

Linha de água transposta com recurso à PH2-1 ao km 2+280;

• Linha de água transposta com recurso à PH3-1 ao km 3+734.

Os pontos a monitorizar, para cada linha de água, deverão corresponder:

• No ponto de descarga, antes das águas de escorrência da plataforma serem

descarregadas no meio receptor;

• Na linha de água a montante da via, a cerca de 30 a 50 m da via;

• Na linha de água a jusante da via, a cerca de 5 a 10 m da via.

Quanto às águas subterrâneas, devem ser monitorizados os seguintes pontos:

• Furo existente na zona da Quinta de Vale Rosal, ao km 3+660, a poente da via;

• Poço existente no interior de uma propriedade vedada, ao km 3+225 a nascente da via.
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Quanto à campanha de amostragem das águas superficiais relativa à fase de pré-construção, à

semelhança do que se encontra previsto para a fase de construção, deverá prever-se a monitorizar

para todos locais de amostragem, a montante e a jusante.

Na Fase de exploração, com excepção do período seco, as campanhas deverão ser efectuadas

durante períodos de precipitação de forma a garantir a monitorização dos pontos de descarga

(período critico e húmido).

Programa de Monitorizapão da Qualidade do Ar

53. Programa de monitorização da qualidade do ar, para o conhecimento dos níveis de

concentração existentes bem como para aferir dos resultados da aplicação do modelo

apresentado.

Parâmetros a Monitorizar

Adicionalmente deve ser medido o parâmetro Benzeno.

Locais e Frequência de Amostragem

Deverá ser considerada uma campanha de amostragem para a Fase de Pré-Construção. A

monitorização nesta fase tem como objectivo obter dados que permitam comparar os resultados da

situação actual com os resultados que vierem a ser obtidos para a fase de exploração, de modo a

avaliar a influência da exploração da via na qualidade do ar.

As medições devem respeitar os objectivos de qualidade estipulados no Anexo X do Decreto-Lei

n.°111/2002, de 16 de Abril e ter uma duração total não inferior ao “período mínimo de

amostragem”, isto é 14% (uma medição por semana de modo aleatório, distribuída uniformemente

ao longo do ano, ou em oito semanas, distribuídas uniformemente ao longo do ano).

No que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará condicionada aos

resultados obtidos na monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se os valores obtidos

indicarem a não ultrapassagem do Limiar Superior de Avaliação (LSA), as medições anuais não

são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada, pelo menos, ao fim de cinco anos. No caso

de se verificar a ultrapassagem do LSA, a monitorização deverá ser anual.
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Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro

De uma forma geral, considera-se adequada a metodologia apresentada para o Plano apresentado

no RECAPE (Volume 5 - Plano Geral de Monitorização), havendo, no entanto algumas questões a

referir, designadamente:

• Na Fase de Construção os Locais de Amostragem não correspondem apenas às

utilizações escolares e a receptores que tenham manifestado incomodidade, mas sim aos

locais mais próximos da frente de obra e do estaleiro;

• Na Fase de Exploracão o município em que se inserem os locais em avaliação deverá

sempre ser consultado, aquando das campanhas de monitorização, no sentido de se

averiguar da existência de classificação acústica de zonas, uma vez que a classificação de

sensível poderá determinar um aumento no número de pontos a monitorizar;

• Além dos locais de amostragem indicados no Plano (Desenho LP-E-23-05-01) os

receptores a considerar na monitorização devem também incluir os receptores usados para

dimensionamento das barreiras acústicas;

• As medições acústicas devem ser efectuadas 1,2 m a 1,5 m de altura acima do nível de

cada piso de interesse;

• Nesta fase as campanhas de monitorização devem ser acompanhadas de contagens de

tráfego, devendo a primeira campanha realizar-se seis meses após a entrada em

exploração.

7. ACOMPANHAMENTO PÚBLICO

Em cumprimento do preceituado no artigo 31° do Decreto-Lei n° 69/2000, de 3 de Maio, alterado e

republicado pelo Decreto-Lei n° 197/2005, 8 de Novembro, a Agência Portuguesa do Ambiente

(APA) procedeu à abertura de um período de Acompanhamento Público, integrado na fase de pós-

avaliação do projecto “1C32 — Casas Velhas/Palhais. Trecho 2 — Lazarim/Palhais”.

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação

“Trecho 2— Lazarim!Palhals”

54. Plano de monitorização de ruído que é efectuada uma monitorização de ruído nos locais

habitados mais próximos, quer durante a fase de construção quer durante a fase de exploração

(durante o 1° ano e depois de cinco em cinco anos), tendo em conta o disposto na Podaria

n. °330/2001, de 2 de Abril, e as “Directrizes para a Elaboração de Planos de Monitorização de

Ruído de Infra- Estruturas Rodoviárias e Ferroviárias” (disponível em www.iambiente.pt).
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O período de Acompanhamento Público decorreu durante 12 dias úteis, de 16 de Outubro a 02 de

Novembro de 2009, durante o qual o RECAPE esteve disponível para consulta na APA, na CCDR

Lisboa e Vale do Tejo e na Câmara Municipal de Almada. O Sumário Executivo também pôde ser

consultado nas Juntas de Freguesia de Caparica e Charneca da Caparica (www.apambiente.pt) e

(www.estradasdeportugalpt).

Os meios de publicitação levada a cabo pela APA foram os seguintes:

- Afixação de Anúncio na CCDR-Lisboa e Vale do Tejo, Câmara Municipal de Almada e Juntas

de Freguesia de Caparica e Charneca de Caparica;

- Envio de oficio circular às seguintes Entidades:

Centro de Arqueologia de Almada

- Envio de Nota de Imprensa para os seguintes Órgâos de Comunicação Social:

Redacção do correio da Manhã

Redacção da Rádio Renascença

Redacção RDP Antena 1

Redacção da T.S.F. Rádio Jornal

Redacção da Rádio comercial

Redacção do Jornal t Expresso”

Redacção do Jornal Semanário Sol

Redacção do Jornal Público

Redacção do Diário de Notícias

Redacção da Agência Lusa

Redacção da RTP

Parecer sobro o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
Procedimento de pôs-avaliação
“Trecho 2— LaiarimIpalhals”

Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção Regional diAgricultura do Ribatejo e Oeste

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

Rede Eléctrica Nacional Gasodutos

Rede Ferroviária Nacional - REFER
Laboratório Nacional de Energia e Geologia LNEG

Ministério da Defesa Nacional - Força Aérea - Gabinete do Chefe do Estado

Maior

Comissão de Administração Conjunta da Augi Quinta Funchalinho

Grupo de Estudos de Ordenarnento do Território e Ambiente - GEOTA
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Redacção da SIC

Redacção da TVI

Redacção do Jornal de Ocasião

Redacção da Rádio 351

A APA remeteu à Entidade Licenciadora os resultados do Acompanhamento Público, tendo sido

recebidas seis exposições com a seguinte proveniência:

- Ministério da Defesa Nacional — Gabinete do Chefe de Estado Maior da Força Aérea;

- REN Gasodutos, SA;

- Rede Ferroviária Nacional — REFER, EPE;

- Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;

- Câmara Municipal de Almada;

- REN - Rede Eléctrica Nacional, SA.

Os pareceres acima referidos encontram-se em anexo para uma análise mais detalhada,

apresentam-se, no quadro abaixo uma slntese dos Pareceres.

Entidade Sintese do Parecer

Ministério da Defesa Nacional — “. . .0 projecto pretendido não se encontra abrangido por qualquer Servidão de

Gabinete do chefe de Estado Maior Unidades afecta à Força Aérea.’

da Força Aérea

. ..info,mamos que, de acordo com a análise realizada aos elementos que nos

REN Gasodutos, SA foram facultados, a REN Gasodutos, SA, não possui qualquer infra-estrutura
construida ou em estudo na área afectada pelo projecto acima klentiticado.’

~. . conclui-se que a área objecto de estudo não interfere com a RFN, razão pela
Rede Ferroviária Nacional —

qual, deste ponto de vista, nada tem esta empresa a referir em relação ao projecto
REFER, EPE

em causa.’

4Sobre o assunto referido em epigrafe, informamos que na área de intervenção do
Direcção-Geral de Agricultura e

projecto não se desenvolvem estudos, projectos ou acções da área de
Desenvolvimento Rural

competência desta Direcção Geral.”

Parecer idêntico ao enviado directamente à Estradas de Portugal, no âmbito da

Câmara Municipal de Almada consulta às Entidades.

Ver capítulo 1 deste parecer.

“. . vimos por este meio informar que a infra-estrutura em causa tem interferéncias
REN - Rede Elécfrica Nacional, SA

várias com as linhas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade, a saber:

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação
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Entidade Sintese do Parecer

- Linha Femão Ferro — Trafaria 1, a 150kv (em exploração);

- Linha Femão Ferro — Trafaria 2, a 150kv (em construção).

No entanto, a REN tem estado em contacto permanente com o consórcio

responsável pelo Projecto e, em conjunto, forma definidas algumas altera çâes de

posicionamento de postes e projectadas estruturas de contenção noutros casos.

Desta forma tentou-se ao máximo compatibilizar as suas infra-estruturas.’

As considerações constantes nos pareceres das entidades foram tidas em consideração ao longo

do presente parecer.

8. CONCLUSÕES

Em resultado da apreciação efectuada ao RECAPE do trecho 2— Lazarim/Palhais, do lC32- Casas

Velhas/Palhais da Subconcesão Baixo Tejo, conclui-se que:

a. os impactes directos decorrentes do alargamento adicional, face ao aprovado em sede de

AIA (acréscimo de 3,5m para cada lado da via), são no geral mitigáveis e pouco

significativos, sendo aceitáveis os argumentos apresentados no RECAPE,

complementados pela informação adicional fornecida pela Subconcessionária,

relativamente à necessidade do alargamento do PTT de 2x2 para 2x3 vias. Assim,

entende-se ser justificável efectuar a intervenção nos moldes apresentados e avaliados no

RECAPE objecto do presente parecer;

b. à excepção das lacunas e/ou falhas do RECAPE expostas no presente Parecer, a

globalidade das Restrições, Condicionantes, Estudos e Elementos a apresentar no

RECAPE e às Medidas de Minimização estabelecidas na DIA emitida em fase de Estudo

Prévio do “lC32 — Circular Regional Interna da Península de Setúbal (CRIPS)”, mereceram

resposta satisfatória no RECAPE.

Sendo assim, entende-se que os estudos a apresentar e restantes questões a aprofundar não são

impeditivos da autorização/licenciamento da obra.

No entanto, a Subconcessionária deverá apresentar à Estradas de Portugal, SA, para análise e

aprovação, todos os esclarecimentos, estudos e documentos em falta, referidos ao longo do

presente Parecer, no prazo máximo de dois meses, ã excepção dos documentos relativos ao

acompanhamento ambiental da obra que deverão ser submetidos para aprovação pela EP, até 1

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação
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mês após o inicio da fase de construção, salvaguardando que o levantamento da situação de

referência é executado previamente ao inicio dos trabalhos.

Mais se salienta a importância de serem devidamente considerados os pareceres emitidos pelas

entidades consultadas, assim como, as participações recebidas em sede de Acompanhamento

Público deste trecho.

Almada, 19 de Janeiro de 2010

Elaborado por:

Luísa Vales de Almeida

c4~:s~c j2~~e4 ≥~Q

(Engenheira do Ambiente)

Margarida Rosado

30- çao,~&

(Engenheira do Ambiente)

Maria João Palma

~

(Engenheira do Ambiente)

(Ângela Branco

-

(Arqueóloga)

Rita Baguinho

(Engenheira do Ambiente)

Alexandra Pontes

ÁGxonctta

(Engenheira do Ambiente)

Isabel Serrano Rebelo

~~Li 5uwMD ~íbL
(Arquitecta Paisagista)

Filipa Antunes

An&nen

(Engenheira do Ambiente)
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ANEXO ‘1

DESPACHO DE SUA EXCELÊNCIA O SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE, DATADO DE 9

DE DEZEMBRO DE 2008
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M ININ1ÉRIO 00 AMmENTN. DO OIzDI~NAMBNiO DO i’ERIUTÕRIO E DO DESNNVOLVIM EN1O REGIONAL
Gahiucui tio Sccrrtúrit, dc &tndo tio 4,nhk,i(,t

(:/c:onliccimento: Itxrno. Senhor
— MAOTDR Presidente dc Conselho de Administração
- MOPTC Estradas de Portugal, EPE
— SE Ao J’C Praça da Portagem — Pragal

2800-255 Almada

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Directivo
Instituto dc infra—Ustruturas Rodoviárias li’
Rua dos Lusíadas, 9 ~4° Fri.
1300-364 lisboa
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)NFORMAÇÀX) AP,k N.~ 348108/c;AIA ØE 05-12-2008,

Em resposta aos vossoS oficios n”s 150977 de 3-12-2008 e 1771 de 3-1 2-20O~, encarrega-me Sou
Excelância o Secretário de Estado do Ambiente dc remeter a V. Exa. a cI~cumentuçtio

mencionada em epigrafe, sobre a qual exarou o despacho que a seguir se transcreve:

“Visto. Emiti a corrc.xpo,tdL’nte
alteraçâo das DIA dos j)rüjeCiQS
c’~n causa, rol,, vista a cr0111 eter
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Assunto; Podido de Alteraçüo da DIA
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~
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Foi enviado pelo Gabinete de Sua Excelência o ëecretário de Estado do Ambiente (fax SEA

Of n° 4710 de 4.12.2008) um pedido de parecer relativamente aos ofícios remetidos pelo

Instituto de lnfraestuturas Rodoviórias (INIR) e pelas Estradas de Portugal (EP) solicitando

a alte.raç~o da entidade de verificaç~o da DIA (Autoridade de AIA) no sentido de possibilitar

a apreciação pela entidade lic?nciadora, ao abrigo do n° 2 do ari!’ 28° do Decreto-Lei n°

69/2000 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.° 197I2005~ de 8

de Novembro e a Portaria nY 330/2001, de 2 dc Abril.

Tendo em atenção a carência de meios humanos qualificados e a grande acurnulaÇ~O de
processos de AIA em curso, o GAlA não poderã analisar devidamente todos os relatórios da
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Iníorma~1Øn~ 348108! SAIA
Data 2008 - 12-05

conformidade dos projectos de execução com as respectivas DIA, nos curtos prazos

exigidos, pelo quo não vemos qualquer impedimento a que seja a entidade licenciadora a

realizar a verificação do &imprimento das DIA, sem prejuizo do disposlo no artigo 24° do

referido decreto-lei., desde que sejam cumpridas todas as demais normas legais em vigor,

sejam consultadas as entidades competentes em razão da matéria objecto da análise e

sejam adoptadas as boas práticas de verifloação das DIA,

Á consideração superior.

A Chefe de Divisão
(em substituição)

C-~ .~.~

- Cristina Russo

CR
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE DO ORDENÂMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete cio Secror&rio de Estado Co Arnbiente

Alteração a Declarações de Impacte Ambientai (DIA)
de projectos de infra-estruturas rodoviárias

- Considerando os pedidos de alleração às DIA abaixo referidas efectuados pela EP - Estradas de
Portugal, S.A. e pelo Instituto de Infra-Eslruturas Rodoviárias, l.P..;

- Considerando o actual quadro económico, em que se reveste de especial importãncia imprimir a maior
celeridade possivel ãs iniciatIvas que promovam a dinamizaç2o da economia portuguesa, sem
comprometer o rigor que impõe a salvaguarda dos valores ambientais:

- Considerando que os projectos abaixo referidas estào inlecjrados em suhconcessóes rodoviárias de
grande importância para o desenvolvimento do País:

Considerando que os releridos projectos [oram sujeitos a avaliação de impacte ambiental (AIA), em
fase de estudo prêvio, de anteprojecto ou projecto base, e que foram, objecto de declarações de impacte
ambienlal (DIA) favoráveis condicionadas:

- Considerando que as respeclivas DIA, ao abrigo do n.° 2 do artigo 28.° do Decreto-lei n.° 69/2000. de
3 de Maio, com ~ redacçtão que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nY 197(2005. de 8 de Novembro,
estabeleceram que a vcrificaçào da conformidade do projecto de execução com a DIA carece de
apreciaçáo po1o Autoridade de AIA:

- Considerando que ao abrigo do n.° 2 do artigo 28? do Decreto-lei n.° 69/2000, tal veriticaç~o poderá
ser efec(t;ada em sede de licenciamento pela enildade competente para a licença:

- Considerando que, caso a referida voriticeçáo soja cíectuada pela en~dado licenciadora, sem prejuízo
do disposto no artigo 24? do referido Decreto-Lei e das consultas tidas por nÕcGSsáriAo ~s entidados
c-ornpetentes em razáo da maléria. poder-se-á obter maior celeridade no processo de verificação da
conformidade do projecto de execução com a DIA e do respec[ivo licenciamento e inicio da fase de
construção

- Considerando o parecer favorável da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambierilal (AIA) relativo aos
r,edidos de alteração das DIA referidas:

Relativamente às DIA:

• 1P2 Vale Beníeilo 1 Ponte do Sabor” (Estudo Prévio), emitida a 3 de Dezembro de 2003, válida
até 3 de Dezembro de 2009:

• “IP 2 Lanço Trancoso / Celorico da Beira 1 IPS — Projecto Base. Ligação do IPZ a Vila Franca
cl as Naves — Projecto Base, Ligação do 1P2 à EN 102— Projecto de ~x€GLJÇ~iO, Beneficiação da
EN 102 - Projecto de Execução”, emitida a 28 de Agosto de 2006, válida até 28 de Agosto do
2009;

• “1P2 — Variante Nascente de Évora” (Estudo Prèvio), emitida a 11 de Janeiro de 2005, válida até
11 de Janeiro de 2009;

• “1P4 Vila-Real (Parada de Cunhos) 1 Bragança (OuintanilhnY’ (Estudo Prévio), emitida a 28 de
Setembro de 2007, válida até 28 do Setembro do 2010;

• “(P8 — Santiago do Cacem, P2 — Variante Poente a Seja e Variante Nascenle a Beja” (Esludo
Prévio), emitida a 9 de Janeiro de 2004, válida até 9 de Janeiro do 2010;
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE. DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Socrotá rio do Estado do Ambiente

“1C2 —Variante da Batalha’ (Estudo Prévio), emilida 29 de Setembro de 2003, válida até 31 de
Dezembro dê 2009;

• “ICS — Lanço IPsI/1P2”, (Estudo Prévio), emitida a 2 de Dezembro de 2003. válida até 2 de
Dezembro de 2009:

• “1C5 Nozelos (lP2) / Miranda do Douro (Duas Igrejas)”, (Estudo Prévio), omitida a 10 de
Janeiro de 2006, válida até 2 de Janeiro de 2010;

• “ICB — Proença~a~Nova / P2”, (Estudo Prévio), emitida a 22 de Abril de 2005. válida até 22 de
Abril de 2009:

• “lCS -~ EN1 / Nó de Fátima (Ai) e Variante à EN243 em Porto de Mós e 1C9 — Fátima (Ai) /
Curórn (Alburitel)” (Estudo Prévio), emitida a 12 de Maio do 2006, válida ató 12 de Maio do
2009;

• “1C32 — Circular Regional Interno da Poninsula do Setúbal (CRIPS)” (Estudo Prévio), emitida a 6
de Setembro do 2005, válida até 6 de Setembro de 2009:

• “1C36 -‘ Leiria Sul (1C2) / Leiria Nascente (CCL)’ (Projecto Base), emilida a 25 de Fevereiro de
2008, válida até 25 do Fevereiro de 2010:

• “EN242 — Varianle à Nazaré” (Estudo Prévio), emitida a 13 de Março de 2003. válida até 31 de
Dezembro de 2009;

• ~ER377-2 Costa da Caparica 1 Nova Vaçja / 1C32 (Proxj”. emitida a 26 de Janeiro de 2008.
valida até 26 de Janeiro de 2010:

• “S. Brás de Alporlel / Nó de Faro) Nó da Terceira Circular de Faro’ (Estudo Prévio), emitida a 5
de Setembro de 2001. válida até 31 de Dezembro de 2000;

• “1P4 Arnarante / Vila Real (1P3)” (Estudo Prévio), emitida a 12 de Agosto cio 2005. vélida até 12
cio Agosto cio 2009;

• “A3211C2 Oliveira de Azeméis / IP 1 (5. Lourenço)”. emitida a 30 de Novembro de 2006. válida
até 30 de Novembro de 2009,

Onde se reíere que a verificação da conformidade cio projecto de execução com a DIA carece de
apreciação pela Autoridade de AIA passa a referir-se que esta verificação seja íeila em sede de
licenciamento pela entidade competente para a licença,

Relativamente às DIA:

• “lP3 — Mealhad~ / Viseu (IPS) e IC12 — Al/IP1 (Mealhada)/Santa Cornha D~o” (Estudo Prévio),
emitida a 20 cio Março de 2008. válida até 20 de Março de 2010:

• ,,1C3 — Tomar/Coimbra” (Estudo Prévio), emitida a 9 de Maio de 2008, válida atè 9 de Maio do
2010;

• ‘9C12 — Canos de Senhorim 1 Mangualde” (Projecto Base), emitida a 18 de Março de 2008.
válida ató 16 de Março de 2010:

• “Variante à EN395 — Guia/Albuíeira~ (Anleprojecto), emitida a 29 de Setembro de 2008. válida
até 29 de Setembro de 2010.

No campo relativo á entidade de vçrificaç~o da DIA, onde se lõ “Autoridade de AIA” passa a ler»so
“Entidade competenie para a licença,

2
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Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

A aIIeraçé~o a que aqora pro~edo não exclui a garantia da cxccuç~o das reslantes condiçties
preconizadas nas DecI~rações dc Impacte Ambiental.

9 de Dezembro de 2008

O Secretário de EsLado do AmbienLe

9.~
Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa

(NO u~O di~ dai ç~o~ do cornpni&irinr.. de~p,r.ho n.~ lfl 1G2/2005 (l~ 5Ad~,
publicado no Oiúíio da República de 25l0112005)
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Estradas de Portugal, S.A.

GABINETE DE AMBIENTE

ANEXO 2

CONSULTA A ENTIDADES

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação

“Trecho 2— LazarimlPalhais”
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FAX n.° 213614202 n~ de pag.: 2 data: 29.10.2009 cs:

Para: EP— Gabinete de Ambiente n° fax: 212879924 -

Vossa Ref.: 2480 12009!GAMB

De:. Gabinete da Direcção
- ‘~ L

Assunto: Subconcessão do Baixo Tejo
1C32 — Casas Velhas 1 Palhais incluindo as ligações à Trataria e ao Funclialinho.
Trecho 2— Lazariam 1 Palhais.
RECAPE - Parecer Sectorial

Processo: 200211(231)

1- Remeteu a EP, através do seu ofício n.° 115636 de 12 de Outubro do corrente, para parecer
deste Instituto, o Relatório de Conformidade Ambiental com o Projecto de Execução, relativo
ao Trecho 2 do Projecto mencionado em epigrafe.

2- Refira:se a documentação remetida, para além do oficio, foi apresentada em supon? digital
(dois OVO-ROM), encontrando-se a mesma bem organizada, permitindo a sua fácil :;‘jnsulta
e análise.

3- .kilgamos no entanto que a informação apresentada em suporte digital pod!wia ser
complementada com a apresentação em papel das peças relevantes para o desc ‘itor em
análise.

4- Descrição sumária do Projecto

O Trecho 2 — Lazarim / Palhais do 1C32 desenvolve-se, integralmente, no Concelho de ?Amada,
nas freguesias de Caparica e Charneca da Caparica, numa extensão aproximada de 3,2 krn com
orientação predominante Norte/Sudeste. Inicia-se no Nó de Lazarim e desenvolvendo-se sobre a
Via Intermunicipal L3 que se encontra em exploração, da Câmara Municipal de 3,lmada,
aproveitando a plataforma existente, que será alargada para 2x3 vias.

• 5- Apreciação geral do RECAP~

De forma a também dar cumprimento ao preconizado pela DIA, na passagem de Estudo ~~~VjO a
Projecto de Execução, foram efectuadas alterações e ajustes ao traçado, nomeada ‘nente a
eliminação do Nó da Regateira e a alteração dos Nós de Lazarim, Botequim e de Palhais,
procurando-se neste minimizar as afectações do elemento patrimonial Quinta do Vale Rc sal,

Os trabalhos arqueológicos efectuados para o RECAPE permitiram identificar trés occ’rrãncias
patrimoniais, de cariz arquitectónico/etnográfico. mas nenhuma ocorrência arqueológica.

Palácio Nacional da t~Juøo, 1349.021 Lisboa, Pontigni Irei.: +351 21 aca la 17- Fax: .351 21 SOl 42021 »~~‘~.jppar.pL. ippar@l~:li:i’.p
Avenida da India, 136, 1300-500 Lisboa, Portugal I l’eI: ~351 21 361 6500’ Fox: +351 21 361 65 59 1 w~w,.ips.mqullur~.pÃ.!Pi2aJf.r.;UitLirk~.Pl
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Refira-se que já fora da área estudada na área envolvente do Nó de Lazarim. surge ref~irência á
Quinta do Robalo, onde existiu o Convento do Casalinho da Rosa (séc. XV-XVI).

6- Verificação da Conformidade do Projecto de Execução com a DIA

Da leitura do Relatório Base, constata-se que o PE, no que concerne ao descritor P~trim6nio,
procurou dar cumprimento ao preconizado na DIA, nomeadamente das medidas que se
aplicavam a este troço.

Assim, verifica-se que foi dado cumprimento à medida n.° 10, tendo-se efectuado a pr:ispecção
arqueológica sistemática, cujo relatório já foi aprovado por este Instituto.

Rélativameflte às medidas preconizadas pela DIA para a fase prévia à obra e de obra nedidas
n.°s 16, 46, 48 e 49, as mesmas foram vertidas para o Plano da Acompanhamento Arn~iental da
Obra (PAAO), que também integra outras.

- Conclui-se que o RECAPE se encontra bem estruturado e integra os elementos flE :essãrios
para verificação da conformidade da DIA, remetendo as medidas das fases posterio~eS pera o
PAAO.

No entanto, aqui deveria ser prevista uma medida geral relativa á sinalização e ve~iação das
ocorrências patrimoniais que venham a ser descobertas na fase prévia à obra e de oDra, tendo
em consideração que:

a) As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acomp~ nI,amefltO
arqueológico da obra devem, tanto quanto possivel. e em função do valor dc ~eu valor
patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva). de tal forrr a que não
se degrade o seu estado de conservação actual, ou serem salvaguardadas pelo registo.

b) Dever-se-á prever a sinalização e vedação de todas as ocorrências que se ~‘enham a
detectar, situadas até ao limite da expropriação; dever-se-á proceder à sinallzação das
restantes ocorrências situadas nas imediações da frente de obra; para ‘~leitos de
sinalização e de vedaç~o, dever-se-á tomar em consideração as situadas junto aos
acessos, estaleiros e áreas de depósito ou de empréstimo.

7- De acordo com a análise efectuada, verifica-se a conformidade do PE ctirrl a DIA,
encontrando-se previsto integrarem no PAAO as medidas relativas ao factor ‘alrimónio,
sendo só necessário proceder ás alterações preconizadas.

8- Assim, emite-se parecer favorável condicionado à implementação das ir adidas de
minimização.

Com os melhores cumprimentos,
O Subdirector

(João Pedro d C nha Ribeiro)

JAM!

r,iõclo Nacional da Ajuda, 1349.021 Lisboa. Portugal 1 Tal.: +351 21 303 16 17- Farc +SSI 21 351 42 021 w. ...jP.~p3”,PJ ipp~Ir.~iiPp&~P
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DIRECÇÃO REGIONAL
DE CULTURA DE LISBOA

E VALE DOTEJO

E~TRADASDEP0RTU~,:~j Ex. m° Senhor

Entrada N Dr.A~merinddo ~a Sll~ M~ar~ u es
Administração das Estradas de

2 NOV. 2009 Portugal, SA
C crs Praça da Portagem

________ 2809 -013 ALMADA

~jtIO 1

Sua referência Sua Data Nossa referência Nossa comunicação

2481/2009/GAMB 2009-10-12 2004/15-12/715/EJA/330
Of/115660

ASSUNTO: (1C32 Casas Velhas/Palhais, incluindo as ligações à TraVaria a ao
/)j Funchalinho.
(ti Trecho” — Lazarim/Palhais- Pedido de Parecer ao RECAPE.

Req: EP — Estradas de Portugal, S.A/VBT — Vias do Baixo Tejo,
SA (proponente do Projecto)

Com referência ao assunto em título, e para os devidos efeitos,
somos a informar V. Ex~ que, conforme a nossa informação n°
3412/DRCLVT/2009, cuja cópia se anexa, o local da intecvenç~,or~L
se encontra abrangido por servidão administrativa p~jrea ~
~atnmánio cuíturai, pelo que não se aplicam as disposições da Lei
107/2001, de 8 de Setembro.

Com os melhores cumprimentos,

O Director Regional de Cultura

1, : ~ f~

___&—? ( (1~LÀJj,4_w- -Ttl

Pró bõütãFUuís Marq’ues

/EC

Av. de Berna, 13—49050-036 Lisboa peral(â)drclvt.mc gov.ot Tel: 21 7963761/52 Fax: 21 7937563
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DIRECÇÃO REGIONAL

DE CULTURA DE LISBOA
E VALE Do TETO

ASSUNTO: 1C32- Casas Velhas/Palhais, incluindo as ligações à Trafarta e ao Funchalinho.
Trecho 2 — Lazarim/Palhais — Pedido de Parecer ao RECAPE

CONCELHO: Almada

REQUERENTE: EP - Estradas de Portugal, S.A. / VBT — Vias do Baixo Tejo, SA (proponente do
projecto)

P4.° PROCESSO: 2004/15-12/715/EIAI33O - CS. 53718 DATA: 2009.Outubro.21

INFORMAÇÃO N.° 341 2JDRCLVT/2009

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA:

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO

( L

- 1 ~- 7
LUIS IJÂRGUta

bt9ctt RagIonaI de Cu~ttpa
1 k~1~ \‘af de TaJc

D.S. BENS CULTURAIS

o— C O 1

Av.deBema. 13 —401050-O3GLisboa z~r~Iadd’i flKiZ’. Tel: 217963761 52 Fas: 21 7937563



DIRECÇÃO REGIONAL
DE CULTURA DE LISBOA

E VALE DO TEJO

Proc.° 2004115-12/7151E1N330 - CS. 53718 Informação N.° 3412/DRCLVT/2009 P. 2

1. ASSUNTO
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução do IC 32 — Trecho 2 Lazarim
Palhais, apresentado por ofício da EP-Estradas de Portugal S.A. com o n.° 115660, de 12-10-2009,
e Re~ 2481/2009/GAMB.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL
Esta apreciação/parecer fundamenta-se:
- Na Lei de Bases do Património Cultural Português, Lei n.° 107/2001, de 8 de Setembro,
nomeadamente:

os Artigos 41.°, 43.°, 45.° e 51.°; e na alínea c) do Artigo 95.° que se refere à vinculatividade
dos pareceres:

os Artigos 76.° a 79.°, e nas alíneas g) es) do n.° 4 do Artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 96/2007 de
29 de Março conjugadas com a alínea d) do n.° 3 do Artigo 2.° do Decreto Regulamentar n.°
34/2007 de 29 de Março, que se referem a património arqueológico.

- Nas atribuições e competências do IGESPAR e da DRCLVT, consignadas no Decreto-Lei n.°
96/2007, de 29 de Março e Decreto Regulamentar n.° 34/2007, de 29 de Março, respectivamente;
- No Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.°
19712005 de 8 de Novembro, e Portaria n.° 33012001 de 2 de Abril.

3. ARQUEOLOGIA
Todos os pedidos de autorização para iniciar escavações ou outros trabalhos arqueológicos, dos quais deve
constar um programa de trabalhos, devem ser dirigidos ao IGESPAR, IP. (Ver a conjugação do Decreto-Lei
n.° 270/99 de 15 de Julho com o Decreto-Lei n°. 97/2007 de 30 de Março).
Os relatórios das escavações ou outros trabalhos arqueológicos deverão ser apresentados ao IGESPAR, com
cópia para a Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (Ver o Decreto Regulamentar 34/2007
de 29 de Março).

4. ANTECEDENTES
Estudo de Impacte Ambiental, em fase de Estudo Prévio, relativo ao projecto IC 32 - Circular Regional Interna da
Península de Setúbal (CRIPS), que obteve parecer favorável do ex-IPPAR, por Despacho de 16-06-2005 nos
termos da Informação n.° DRLJ1 1 67/2õ Sque integra o presente processo.
Em 06-09-2005 foi emitida a respectiva Declaração de Impacte Ambiental, favorável_condici~ac4~~.
Pedido de parecer no âmbito do RECAPE — Ligação ao Funchalinho, que mereceu aprovação, por Despacho
dei 0-07-2009 nos termos da Informação n° 222&/DRCLVT/2009

At de Berna. 13—49050-036 Lisboa Te!: 217963761 52 Fax: 217937563
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DIRECÇÂO REGIONAL

DE CULTURA DE LISBOA
E VALE DO TEJO

Proc.° 2004115-12/7151E1N330 - CS. 53718 Informação N.° 3412/DRCLVT/2009 P. 3

5. APRECIAÇÃO

5.1. Conforme referido no Relatório (VoI.l - Sumário Executivo), o Trecho 2 - Lazarim-Palhais,

objecto do actual Projecto de Execução, tem uma extensão de cerca de 3,2km, e desenvolve-se
integralmente no concelho de Almada, nas freguesias de Caparica e Chameca de Caparica.
O traçado deste troço corresponde à solução do Estudo Prévio que obteve parecer favorável em
sede de AIA, com alguns ajustamentos, «tendo como objectivos minimizar os impactes negativos e
significativos identificados no decorrer dos estudos ambientais, por um lado e, por outro, atender às
sugestões e pretensões manifestadas no âmbito da Consulta Pública, bem como às condições
impostas na DIA» (Vol.l - Sumário Executivo, pag.12).
5.2. Conforme informação constante no V0LIII - Anexo 9 — Património Cultural e Cartas de
Condicionantes, na área de estudo são identificados 3 elementos patrimoniais, que não se
encontram classificados ou em vias de classificação. Assim, e de acordo com os elementos em
análise, a área de intervençãQ.soliespondente ~p ecflo 2 em.. Q~U~ftj~p__?~fpnge imóveis
classificados~mo Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, óvs em vias~•~ de
cla~sifici~ã~ e respectivas Zonas de Protecção
Nàta: téndo em atenção os imóveis referidos no VoI.IIl - Anexo 9 — Património Cultural, Capitulo
1 .5., junta-se em anexo listagem devidamente actualizada com todos os imóveis classificados (MN
e IIP) e em vias de classificação no concelho de Almada.

6. CONCLUSÕES
Do exposto, no quadro legal das competências desta Direcção Regional de Cultura, regista-se que
a área de intervenção em causa não se encontra actualmente a~r~ngiØ~pp~rvidão
administrafl~Wno âmbito do património cultural, j~j~ndo-se a emissão de parecer favorável.

Á consideração superior,

Fátima Jorge, arquitecta

Áv. deB~ma. 13—4° 1050.O36Lisbo:, ~c,jIí,~lr.:l’i,,,t’~~ F” Td: 217963761 52 Fax: 21793 7563
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Anexo: Listagem dos móveis classificados como MN e IIP, e em vias de classificação no concelho de Almada

Designação Situação Actual Categoria de Protecção Concelho Categoria/Tipologia

Fabrica romana de salga llP Imóvel de Interesse Arquitectura Civil /
de Cacilhas Cacahas - Classificado Público Almada Fábrica
Largo Alfredo Dinis

Fortaleza da Torre Velha Em Vias de Em Vias de Classificação A ultectura Militár /
1/ Torre de São Sebastião Classi~ (Homologado - MN Alrnada F~taleza

( da Caparica Monumento l1aóional)

Estação Arqueológica da EmVias de Em Vias. de Classificação Ar u ia 1 Povóado
Quinta do Almaraz II Classff~~a - (Homologado llP Imovel de Almada FO~ldl%
Quinta do Almaraz Interesse Público) ica

Fábrica de Mcagem do Classificado llP Imóvel de Interesse Almada Arquitectura Civil!
Caramujo (antiga~ Publico Fabnca

Capela de São, Tomás de llP Imóvel de Lnter~sse Arquitectura Religiôs,a /
Aquino 1/ Ermida de Sao Classificado Público Almada Ca~~
Toma0 de Aqurrio

Paiacio da Cerca Classificado Imovol de Interesse Almada Arquitectura Civil /
Publico Palacro

Pelourinho de Almada Classificado, liPimovei de Interesse Almada Arquitectura Civil /

Quinla de São Lourenço Classificado 11~ Imóvel de Interesse Almada Arquitectura Civil!
Publico Quinta

Palacete António José Em Vias do ~ Almada Arquiteótura CM!)
Gomes. jardim e cocheira Classificação lnt~2~b~icdj’ “ Palacete

Igreja da Misericórdia ris Em Vias de Era Vias de Classificação AI da Arquitectura Religiosa!
Almada Classificação (com Despacho de Abertura) ma Igreja

AtdeBema. 13—4°1050-O36Lishoa fel: 217963761 52 For 217937563



MUNICÍPIO DE ÁLMADA • CÂMARA MUNICIPAL
Departamento.de Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável
Casa Municipal do Ambiente
Rua Bernardo Francisco da Costa, 42 2800-029 Almada, Portugal
TeI: + 351 21 272 2510 Fax: + 351 21 2722519

Exmo. Senhor
Dr. José Diogo Nunes Madeira
Administrador das Estradas de
PortugaL S. Á
Att. Gabinete de Ambiente
Praça da Portagem
2809-013 Álmada

Oficio N.° DEGÁS,/13g/02-11-2009

Assunto: Envio de parecer técnico da Câmara Municipal de Álmado ao Relatório de
Conformidade Ámbiental do Projecto de Execução “1C32 - Trecho 2: Lazarim/
Palhais

Exmo. Senhor Administrador das Estradas de Portugal, Dr. José Diogo Nunes Madeira,

No âmbito da fase de acompanhamento público do Relatório de Conformidade AmbientaL e
conforme solicitado no Vosso Ofício 2484/2Q09/GÁMB, vem a Câmara Municipal de ÁLmada
remeter a V. Exa. o seu parecer técnico relativo ao respectivo Relatório de Conformidade
Ambiental, como contributo para o processo de pós-avaliação.

Disponibilizando-me para prestar os esclarecimentos que considerarem oportunos, apresento
os meus respeitosos cumprimentos,

Almada, 02 de Novembro de 2009

EP-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. A Directora do Departamento de
SRC Estratégia e Gestão A biental Sustentável

En~daN.jÔfl -

Catarina~

ulogo Maleira ~
Administiador

aQmtij

aLI .~
c

—

‘a, ~
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ALMADA
CÂMARA MUNICIPAL Parecer RECAPE 1C32 Lazarim-Palhais

Parecer Técnico ao RECÁPE

Relatório de Conformidade Ambiental do

Projecto de Execução do 1C32 - Trecho 2: Lazarim/Palhais

(Datado de Julho 2009)

Preâmbulo

Áo abrigo da regime Legal aplicável aos procedimentos de pós-avaliação de AIA e no
âmbito do respectivo Acompanhamento Público promovido pela APA, que decorre no
período entre 16 de Outubro de 2009 a 2 de Novembro de 2009, a Câmara Municipal de
Almada (CMÁ) emite o presente parecer como contributo para este processo referente
ao projecto de execução designado por “lC32 - Casas Velhas/Palhais, incluindo as
ligações à Trafaria e ao Funchalinho - Trecho2 - Larazim/Palhais”.

O Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do 1C32 -

Lazarim/Palhais foi realizado pela empresa COSA, Consultores de Engenharia e
Ambiente, e diz respeito à beneficiação, alargamento e reformulação da actual
plataforma da Via Intermunicipal L3.

O documento é composto pelos seguintes volumes:

— Volume 1 - Sumário Executivo;

— Volume II - Relatório Base;

— Volume III - Anexos;

— Volume IV - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra;

— Volume V - Plano Geral de Monitorização;

— Volume VI - Peças Desenhadas.

A informação disponibilizada inclui ainda os seguintes estudos de especialidade: PE1:
Terraplanagens, PE2: Drenagem, PE3 Nós de Ligação, PE4: Restabelecimentos e
serventias rurais, PE7: Vedações, PE8: Integração Ámbiental, PEI6: Projectos
Complementares e PE 17: Serviços Afectados.

O presente parecer da CMA reúne um conjunto de comentários sobre aspectos
distintos da proposta de Projecto de Execução, do próprio EIA, incluindo a DIA
associada, com um enfoque particular na avaliação de alguns descritores ambientais e
das correspondentes medidas de minimização. Neste âmbito não deixa de se realçar a
realização de reuniões de trabalho com a equipa projectista e a emissão de outros
pareceres pela CMÁ, nas quais se disponibilizou informação, manifestaram

Parecer CMÁ 1 RECÁPE do Projecto de Execução do 1C32 - Lazarim/Pathais 1 de 18



~~~~cIrAL Parecer RECAPE 1C32 Lazarim-Palhais

preocupações e formularam sugestões com relevância para o processo, parte das quais
não está vertida, nem foi contemplada na proposta de projecto ora apresentada.

Por forma, a facilitar a sua leitura e compreensão, organizaram-se os comentários da
CMA, segundo a ordem dos diferentes volumes do RECÁPE.

Volume 1 - Sumário Executivo

O projecto de execução em análise diz respeito ao trecho 2 da via 1C32, que irá ligar o
Nó do Lazarim ao Nó de Palhais, com uma extensão aproximada de 3,2 km. Localiza-se
integralmente no concelho de Álmada, abrangendo as freguesias da Caparica e
Charneca da Caparica.

Este troço segue o corredor e o traçado aprovados em sede de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) do respectivo estudo prévio: a Soiuçáo 3 entre o km 0+577 e o km
3+400 e a Solução 1 entre o km 3÷600 e 3+800.

Traçado 1C32 - Lazarim /PaLhais

Parecer CMÁ RECAPE do Projecto de Execução do 1C32 - Lazarim/Palhais 2 de 18
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O Projecto de Execução deste trecho do 1C32 apresenta alterações relativamente ao
Estudo Prévio, aprovado com a emissão da respectiva DIÁ, destacando-se o aumento da
largura da infra-estrutura de 2x2 vias para 2x3 na maior parte da sua extensão, bem
como alteração da velocidade média de circulação para lOOkm/h, ao invés de 8Okm/h.

A dimensão ciclável não foi devidamente considerada neste projecto, o que de
alguma forma pode ter a haver com a emissão da DIA emitida (6 de Setembro de 2005)
ser anterior à aprovação da Rede Ciclável de Álmada, deliberada em reunião da Câmara
de 21 de Setembro de 2005. Todavia, foi já transmitido à equipa projectista a
necessidade deste projecto não inviabilizar a implantação de alguns troços da rede
ciclável e a sua continuidade.

De facto, a concretização de uma rede ciclável sistémica no Concelho de Álmada
pressupõe uma intertigação plena à escala regional, pelo quea bicicleta e as suas infra-
estruturas devem ser contempladas e devidamente integradas em projectos de infra-
estruturas desta natureza. Este objectivo está consonante com recomendações
europeias e mundiais em matéria de ambiente e transportes.

Constata-se também a existência de incoerências relativamente ao ano de início de
exploração que devem ser uniformizadas. As discrepâncias entre datas apresentadas
nos diferentes volumes, dificulta a sua correcta leitura e análise.

Volume II - Relatório Base (RECAPE)

Capitulo 3 - Caracterização Geral do Empreendimento

Á proposta de projecto de execução objecto deste RECÁPE, contempLa um conjunto
de alterações ao estudo prévio antecedente, no sentido de, por um lado, satisfazer
os requisitos e condicionantes da DIA e, por outro, ajustá-lo às previsões de tráfego
calculadas no âmbito da elaboração do presente projecto.

Constata-se no entanto que a solução ora proposta não satisfaz estes dois propósitos,
sendo incongruente com a DIA e respectivo estudo prévio já aprovados.

É referida no documento a realização de um estudo de tráfego, que justificaria o
au~nento da calibragem da via. Todavia, não são disponibilizados os pressupostos a
partir dos quais se projectou a situação futura, nem tão pouco a caracterização da
situação de referência, tornando-se assim difícil correlacionar os dados do Estudo
Prévio e os valores agora indicados.

Á disponibilização desta informação seria fundamental para enquadrar e justificar
cabalmente as alterações propostas, designadamente a modificação do perfil da via
de 2x2 para 2x3 entre o Nó do Lazarim e o Nó de Palhais, dissonante da DIA
aprovada.
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Esta alteração foi inclusivamente objecto de análise em parecer anterior da CMÁ, tendo
sido realçados constrangimentos urbanísticos relevantes, a que acrescem potenciais
impactes significativos em descritores como Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar.

Capitulo 5 - Análise de Principais Impactes Ambientais

No que respeita ao descritor Qualidade do Ar, considera-se que a apresentação de
dados de tráfego actuais e de uma simulação no âmbito da caracterização da situação
de referência, permitiria Compreender melhor o impacte associado ao funcionamento
deste troço do 1C32.

É também importante a harmonização e uniformização das unidades associadas aos
valores de tráfego, bem como do ano de início de exploração, de forma a não
ocorrerem discrepâncias que dificultem a comparação dos dados apresentados nos
descritores Qualidade no Ar e Ambiente Sonoro.

Ainda no que respeita ao descritor Ambiente Sonoro, a caracterização das barreiras
acústicas previstas para este projecto devia indicar a distância entre a estrutura e o
receptor mais próximo, para melhor permitir a análise do efeito barreira e
ensombramento, conforme previsto na DIA. A possibilidade de utilização de barreiras
verdes para minorar estes impactes, é mencionada mais à frente.

Capítulo 6 - Conformidade com a declaração de Impacte Ambiental

Capítulo 6.5.1 - Restrições

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

A DIA terá sido decisiva para uma forte redução da implantação do Nó do Lazarim,
propondo uma solução mais ligeira com menos implicações no território.

Da análise do RECAPE, conclui-se que solução ciclável prevista para o nó do Lazarim
não é a mais adequada já que não contempla a criação de um espaço ciclável dedicado,
nem tão pouco a largura do espaço de partilha com os peões é suficiente.

Com a implantação do eixo ciclável Universidade - Charneca/Ároeira, um dos mais
importantes e estruturantes de toda a Rede Ciclável de Almada (hierarquia principal),
poderá haver conflitos com entre estes dois tipos de utilizadores.

De acordo com a normativa técnica da Rede Ciclável de Almada, uma via ciclável
(unidireccional) e pedonal deverá ter uma largura mínima de 3,Om.
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Na análise da CMA ao RECÁPE do troço do Funchalinho enviado em Julho de 2009 à
empresa Estradas de Portugal E.P. já eram referidas as larguras mínimas para estas
vias, em função da sua tipologia.

c) Eliminação do Nó da Regateira

A eliminação do nó da Regateira é positiva, por minorar os impactes sobre um território
de grande sensibilidade ambiental.

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

O não cumprimento desta medida acarretaria impactes fortíssimos sobre a envolvente,
conforme referido na DIA.

No entanto, a implementação de um perfil 2x3 vias com cerca de 30m de largura cria,
por si só, fortes impactes na relação com a envolvente directa, designadamente sobre o
tecido urbano consolidado, tal como já transmitido pela CMA em momentos anteriores.

Capítulo 6.5.3 - estudos e eLementos a apresentar em RECÃPE

7. Plano de integração paisagística da via e recuperacão dos estaleiros e zonas
envolventes à obra

o projecto de integração paisagística constitui o documento PE8 do projecto de
execução.

Embora o projecto tenha procurado promover uma adequada integração deste trecho
da via na paisagem envolvente, considera-se que:

a) Protecção da Paisagem a conservação do coberto vegetal deve atender às
espécies arbóreas e também às arbustivas que apresentem um porte significativo,
já que estas espécies congregam um património genético muito importante ao nível
local mas são de crescimento lento;

b) Enquadramento paisagístico - a escolha das espécies a introduzir, por sementeira
e/ou plantação, deve adequar-se ao elenco florístico local. Assim para a reposição
do património florístico, sugere-se, para além das espécies escolhidas, a utilização
do carvalho-cerquinho (Quercus fagineo) e carvalhiça (quercus lusitanica). Nas
áreas onde se prevê a sementeira de misturas contendo espécies arbustivas, deverá
incluir-se a plantação a covacho das mesmas espécies, com uma densidade mínima
de 1 arbusto a cada 4 m2.
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Quanto à composição das misturas, o elenco florístico é na sua generalidade,
adequado à zona fitogeográfica. No entanto sugerem-se alguns melhoramentos:

- Para além do C.salvifolius, são muito abundantes as espécies C.crispus e
C.albidus, que poderão ser incluídas nas misturas. Á esteva (Cistus ladanifer) é
rara nesta região.

- A Genista anglica distribui-se pelas províncias do Alto Alentejo, Beira Alta e
Trás-os-montes. Para esta região são mais adequadas as G. tournefortii e
O. triacanthus.

- A Quercus faginea pode ser usada nas plantações em covacho, juntamente com
Q.suber.

- Outras espécies características de matos mediterrânicos pré-desérticos e que
poderão ser incluídas no elenco florístico da revegetação para esta zona:

Rhamnus oleoides

Mvrtus communis
Phillvrea latifolia
Viburnum tinus
Quercus lusitanica
Lonicera etrusca e L. per~climenum
Erica scoparia, E.cinerea e E.umbellata

11. Estudo que analise a viabilidade de implantacão de um conjunto de elementos que
evitem o risco de atropelamento e de colisão com as espécies da fauna existentes.

O projecto identificou 5 passagens hidráulicas no terreno com potencial de
atravessamento por fauna, que todavia se consideram com um índice de abertura
inferior ao desejado. O projecto prevê ainda a instalação de 4 novas passagens
hidráulicas com maior índice de abertura, estas já adequadas a animais de maior porte.

Embora o trecho objecto deste projecto seja apresentado como um troço de
características urbanas, salienta-se que aqui se estabelecem 3 importantes ligações
ecológicas ao nível do concelho e da Área Metropolitana de Lisboa (AML),
classificadas como corredores ecológicos da Rede Ecológica Metropolitana (REM) do
Plano Regional de Ordenamento do Território da área Metropolitana de Lisboa (PROT
ÃML):

— Corredor 1: Ão longo do 1C32 situa-se um corredor ecológico vital de orientação N
5, que faz a ligação entre importantes habitats como:

Carrascais, medronhais e sobreirais a Sul da Quinta de Vale Rosal (hab. 2150pt1*,
5330pt3, 5330pt6, 9330);
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Matos de aroeira, urzais/tojais e carrascais com carvalhiça próximos da área de
serviço existente (que comunicam directamente com toda a restante área da
Quinta dos Medronheiros)(hab.2150pt1*, 5330pt4, 5330pt5, 5330pt6);

Terrenos agrícolas a Norte, a partir da zona do Lazarim.

— Corredor 2: Com a direcção E-O, um outro corredor ecológico, de maior
importância regional, cruza a zona a Norte da área de serviço existente, e que faz
a ligação com a reserva botânica da área protegida da Paisagem Protegida da
Árriba Fóssil da Costa da Caparica (PPÃFCC).

— Corredor 3: Com a direcção E-O, ao longo da Vala da Charneca, o terceiro corredor
faz a ligação entre o interior do concelho e a margem atlântica. Este corredor tem
grande importância pela extensão dos habitats naturais e semi-naturais que liga e
pelo valor ecológico desses habitats. O Nó de Palhais situa-se sobre esse corredor.

ódo Lazarim

‘}

6 do Botequim

6 de Palhals

jJ Concdor~Soctsnd~nos

ConodoresViia~s

‘ E1 Nensj~t&s

~ P~ISa$Jem Proie~id~ d~ knba F6~al C Capar~ca

~ MM~~ O 200 400
li “~. 1 corredores ecologicos (REM)

Corredores Ecológicos da Rede Ecológica Metropolitana
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Face à existência destes corredores e habitats, toda a área de implantação do
projecto constitui uma área de grande sensibilidade para a conectividade ecológica
municipal e regional. Efectivamente, o RECÁPE refere que pelo facto deste o trecho se
inserir numa zona urbanizada de características rurais, tem uma pouca importância, o
que na verdade não corresponde à realidade, como atrás se sublinha e o PROT ÁML
consagra.

Assim sendo, este trecho do 1C32 pode constituir uma forte barreira ao
atravessamento, com grande impacte em termos de fragmentação dos habitats do
concelho.

Todavia, a implantação desta infra-estrutura poderá constituir uma oportunidade de
promover a conectividade em áreas que actualmente têm problemas de
atravessamento com a rede viária actual, desde que sejam contempladas passagens
hidráulicas e passagens de fauna estudadas e projectadas com especial atenção e
cuidado:

— alteração ou construção de passagens hidráulicas com maior índice de abertura (as
existentes têm um grau de abertura de 0,03);

— construção de passagens de fauna até ao km 2+280, já que é nesta área que
existem os habitats naturais com maior potencial faunístico e que se cruza o
corredor ecológico secundário;

— considerando a sobreposição do nó de Palhais ao corredor ecológico, deverão
ser reforçados os atravessamento, para assim a evitar que a sua construção
inviabilize definitivamente a função do corredor, e ter especial atenção a todo
a concepção e projecto do nó.

13-Estudo para o ambiente sonoro, que deve, entre outros aspectos, considerar os
seguintes pontos;

Á DIA prevê:

— Ãvaliação rigorosa dos impactes, em todos os receptores sensíveis existentes e
previstos, tendo em conta, as situações de viaduto, a orografia do Local e os
diferentes pisos dos receptores. A avaliação deve reportar-se ao período diurno e
nocturno, para o ano início de exploração, um ano intermédio e ano horizonte de
projecto, devendo ser contabilizados os agravamentos do ruído face à situação
actual, ou seja, contabilizando os níveis sonoros existentes, e apresentadas as
previsões de níveis sonoros com e sem a implementação das medidas de
minimização.

Considera-se que o estudo apresentado não atende na totalidade ao disposto neste
ponto da DIA, pelo que devem ser apresentadas as previsões dos níveis sonoros, com e
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sem a implementação das medidas de minimização, para todos os horizontes temporais,
e não apenas para o ano inicial de exploração. Á disponibilização desta informação é
um contributo essencial para a análise das soluções definidas e sua adequação ao
aumento dos níveis de pressão sonora produzidos pela via até 2038.

Á DIA prevê ainda que:

— Á avaliação dos impactes residuais decorrentes da implantação das soluções
adoptadas. O projecto das medidas a adoptar deve ter em consideração o
enquadramento paisagístico face às características da área envolvente, e a
minimização de impactes ao nível da sócio economia e paisagem, nomeadamente
efeito barreira e ensombramento.

Neste RECAPE, este requisito da DIA deve ser desenvolvido no que respeita aos
impactes associados à instalação das barreiras acústicas, quer no edificado, quer na
fragmentação do território.

Capitulo 6.5.4 - Medidas de Minimização

Fase de construção

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

Considerando que muitos dos habitats com elevado valor de conservação nesta região
biogeográfica são matos ou matagais (para além dos bosques), é importante que, para
além das árvores se preste atenção às espécies arbustivas que apresentem um porte
significativo. Estas espécies sâo frequentemente as mais importantes na definição da
estrutura do habitat, sendo geralmente de crescimento lento e, conforme atrás
referido, constituem um património genético muito importante ao nível local.

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

Tal como cartografado na “Carta de condicionantes à localização de estaleiros e outras
infra-estruturas de apoio à obra”, existem na área de intervenção deste projecto,
habitats com interesse de conservação, integrantes da lista de habitats da Directiva
921431CE (Directiva Habitats).
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O impacto da fase de construção pode ser minimizado através da protecção de espécies
arbóreas e arbustivas estruturantes desse habitat, devendo garantir-se a recuperação
das áreas intervencionadas com a plantação do mesmo grupo de espécies. O efeito de
orla é muito significativo nestas manchas de vege..tação devendo ser minimizado.

Sublinha-se ainda que, ao contrário do afirmado no RECAPE, estes matos espontâneos
não são de crescimento ou estabelecimento rápido, nem tão pouco a sua
recuperação se concretiza a curto prazo:

— a maior parte das espécies estruturantes destes habitats são de crescimento lento
e podem encontrar-se nestes matagais plantas com muitas dezenas de anos;

— a restauração ecológica destes habitats depende da sua resiliência e esta, por sua
vez, de diversos factores, como por exemplo a dimensão da mancha, o nível do
impacte nas relações interespecíficas e na qualidade ambiental ou a
disponibilidade de sementes no solo, entre outros. Estes factores são de difícil
avaliação e não são controlados.

Desta forma, nas manchas afectadas sugere-se que sejam ay~j~ps a extensão e o nível

~das intervenções efectuadas e que seja considerada a
plantação das principais espécies. Deve aihd~& ~er p~evisto à acompanhamento, após a
conclusão da obra, da evolução das plantações e recuperação das manchas de
vegetação afectadas.

o revestimento vegetal nas áreas adjacentes e próximas destas manchas de vegetação,
para além da sementeira, deverá incluir a plantação a covacho das espécies arbustivas
utilizadas nas misturas da hidrossementeira, devendo ser garantida a plantação de um
arbusto a cada 4 m2 (ver sugestões apresentadas acima relativamente ao Plano de
Integração Paisagística).

Volume III - Anexos

O presente volume inclui estudos e elementos sectoriais específicos realizados para
responder à necessidade do presente projecto de execução estar em conformidade com
a DIA.

Anexo 6 - Qualidade do Ar

Embora a DIA não previsse a apresentação de um estudo de Qualidade do Ar no âmbito
do RECAPE, a sua inclusão no documento é fundamental na análise das consequências
que as alterações do perfil transversal para 2x3, irão provocar na qualidade do ar na
envolvente da via.

De acordo com as simulações apresentadas, os impactes associados ao projecto em
apreciação são considerados de magnitude moderada, mas significativos para o
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poluente N02. Esta caracterização baseia-se nas condições meterológicas mais
frequentes, que foram determinadas a partir de informação climatológica de 1967 a
1980. Considerando que as alterações climáticas são cada vez mais significativas e um
vez que as simulações realizadas são para 2038, sublinha-se que a probabilidade de
ocorrência do cenário crítico é elevada. Se assim for, os valores das concentrações de
outros poluentes (e.g. 03) podem aumentar e a excedência dos valores limite ser um
problema frequente.

Os resultados finais de todos os poluentes analisados deviam ser reunidos num quadro
resumo, devendo também ser feita uma referência às partículas em suspensão com

diâmetro inferior a 2,5 pm (PM25).

Relativamente às medidas de minimização na fase de construção, existem alguns
procedimentos que poderão evitar a degradação da qualidade do ar, particularmente:

— Utilização de pequenas alturas de queda nas operações de carga e descarga de
materiais de construção, particularmente nas zonas urbanas;

— Colocação de coberturas durante o transporte de materiais granulares;

— Lavagem de rodados à saída do estaleiro;

— Planeamento faseado da obra, de forma a minimizar o tempo de exposição á
erosão dos materiais granulares;

No que respeita às medidas de minimização associadas à fase de exploração, a
indicação de que são poucas as medidas mitigadoras aplicáveis a este tipo de projecto,
representa uma abordagem muito redutora e passiva.

Neste contexto, é importante referir o que está a ser concretizado no contexto do
Programa para a Melhoria da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que
prevê a adopção de medidas concretas para a preservação qualidade ar, que devem ser
igualmente aprofundadas neste projecto.

Anexo 7 - Ambiente Sonoro

Este anexo pretende responder a aspectos previstos na DIA quanto à necessidade de
realização do Estudo do Ambiente Sonoro, no âmbito do RECAPE.

Face à ocupação do território atravessado por esta infra-estrutura e à existência de
receptores sensíveis, será importante que o projecto em apreciação garanta a
qualidade do ambiente sonoro ao longo de todo o traçado e o bem estar da população
residente na zona.

Assim sendo, existem algumas questões que merecem um desenvolvimento mais
aprofundado e para as quais se chama a atenção:
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— as características do perfil do traçado irão gerar uma velocidade média de
circulação que poderá ser superior à apresentada nos cálculos, que se basearam
numa velocidade média de circulação de aproximadamente de 100 km/h. Este
valor poderá ser difícil de cumprir, podendo vir a ser necessário aplicar
medidas/soluções para um controlo físico da velocidade e garantir assim níveis de
ruído ambiente em conformidade com a legislação em vigor;

— Os pontos de medição e as situações seleccionadas nem sempre atendem às
especificidades locais, particularmente no que respeita ao Colégio Campo de
Flores, onde se justificaria a existência de um ponto de medição acústica;

— Os valores de Lden e Ln reunidos no quadro 5.2.8 calculados para a situação de
referência e para as situações prospectivadas, correspondem aos níveis de pressão
sonora sentidos no primeiro piso mais exposto de cada situação identificada. No
entanto, a informação apresentada neste quadro não coincide com os valores do
indicador Ln apresentados no quadro 7.2.3, onde estão listados os níveis sonoros
estimados e prospectivados para todos os pisos receptores mais expostos. Este
quadro devia ainda apresentar a distância entre cada receptor identificado e as
barreiras acústicas previstas. Esta informação irá permitir efectuar a
correspondência entre o quadro 7.2.3. e os receptores assinalados nas Plantas de
Localização das Barreiras Acústicas, de forma a analisar-se os efeitos de barreira e
ensombramento associados à colocação destas estruturas.

Existem algumas situações em que esta análise mais profunda é essencial, como é o
caso do colégio Campo de Flores, onde os valores regulamentares irão ser excedidos,
sendo por isso imperioso avaliar as consequências directas na actividade escolar ali
desenvolvida

De igual forma, existem outras zonas que, Logo no ano de início de expLoração,
ficarão em incumprimento. È o caso da zona envolvente ao nó do Botequim, onde a
colocação de barreiras também não será suficiente para que os limites de exposição
sejam cumpridos, pelo que é fundamental analisá-la em pormenor.

Além disso, uma vez que o traçado da via atravessa territórios onde existem
aglomerados urbanos e zonas rurais, será importante melhorar sempre que possível o
enquadramento paisagístico das medidas mitigadoras, face à área envolvente. Assim, a
adopção de barreiras acústicas verdes, sempre que possível, poderá possibilitar uma
boa integração paisagística, cumprindo com a sua função de protecção acústica.
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É ainda de referir que as folhas 2 e 3 dos mapas de ruído que representam a situação
prospectivada para o ano de 2022, relativa ao indicador Lden, não estão correctas, pois
a distribuição espacial dos níveis de pressão sonora é semelhante aos apresentados para
o indicador Ln.

Volume V - Plano Geral de Monitorização

Recursos Hídricos

Relativamente ao plano de monitorização das águas superficiais e subterrâneas,
considera-se que a frequência e periodicidade da realização de campanhas durante a
fase de exploração deverão ser ajustadas às condições climatéricas registadas
anualmente e aos resultados obtidos, de forma a promover uma caracterização
consistente dos impactes ao longo do tempo.

A realização das campanhas de amostragem, apenas nos três primeiros anos de
funcionamento, poderá ser insuficiente para uma avaliação eficaz dos impactes nos
recursos hídricos existentes na envolvente à via. A realização das campanhas deverá ser
efectuada no mínimo durante os primeiros cinco anos de aumento de tráfego, à
semelhança do que acontece nos outros planos monitorização propostos neste projecto.

O documento analisado devia ainda prever a monitorização de impactes, em caso de
ocorrência de um episódio de poluição acidental.

Como medida de minimização dos impactes associados à contaminação dos recursos
hídricos na fase de exploração, o Plano de Monitorização refere que poderá ser
necessário realizar alterações consideráveis no sistema de drenagem da via. Estas
intervenções poderão ser evitadas, caso o projecto de execução contemple
atempadamente estas medidas de carácter preventivo.

Qualidade do Ár

Barreiras Acústicas Verdes
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O programa de monitorização da qualidade do ar em análise deveria contemplar
medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de excedências sucessivas, medidas
essas que devem estar em sintonia com o Plano de Melhoria da Qualidade do Ar na
Região de Lisboa e Vale do Tejo, em vigor (Portaria n.°71512008)

As medidas a equacionar devem contemplar áreas de intervenção como, por exemplo, o
incentivo à circulação em transportes públicos, utilização de uma via de cada lado
como corredor BUS, reduções da velocidade máxima de circulação ou introdução de
vias de alta ocupação.

Ambiente Sonoro

As campanhas de monitorização previstas deverão incidir sobre os receptores sensíveis,
devendo ser dada particular atenção aos edifícios com usos sensíveis existentes na
envolvente da via.

Na fase de construção, a programação dos trabalhos da obra deverá procurar soluções
de forma a minimizar o ruído e salvaguardar o conforto acústico dos utilizadores das
instituições de ensino Localizadas junto à plataforma rodoviária.

O presente documento é omisso relativamente às medidas de minimização a adoptar,
caso ocorram desconformidades relativamente à legislação em vigor. Esta situação deve
ser corrigida e o programa de monitorização de ruído ambiente deverá incluir medidas
a implementar, caso o isoLamento sonoro proporcionado pelas barreiras acústicas
previstas não venha a provar-se suficiente.

Outros temas: implicações na implementação da Rede Ciclável de Álmada

O parecer da CMA ao RECAPE relativo à ligação Nó do Funchalinho - Nó de Lazarim
(Julho 2009), informava da necessidade em acomodar a dimensão ciclável,
compatibilizando a sua implantação com os eixos da Rede Ciclável de Almada (RCA)
projectados para este território.

De facto, o eixo que liga a Universidade à Charneca da Caparica/Aroeira, classificado
como um eixo de ? ordem na RCA, aprovada em Reunião de Câmara de 21 de Setembro
de 2005, é afectado pela passagem desta infra-estrutura.

O projecto proposto contempla um perfil de 2x3 vias de circulação numa plataforma de
cerca de 30m de largura, com claras implicações no referido eixo ciclável. Ora, deverá
garantir-se que infra-estruturas viárias com estas capacidades não comprometam a
continuidade de todo o sistema ciclável municipal e que o projecto de execução
atenda aos requisitos técnicos e funcionais da RCA:
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a continuidade da Rede, devendo esta ser salvaguardada de modo a possibilitar a
deslocação de bicicleta entre os tocais servidos, sem interrupção nas infra-
estruturas de suporte;

a funcionalidade dos percursos, devendo os declives dos percursos ser adequados
à circulação de bicicletas, pois a existência de uma rede preferencialmente plana
constitui um aspecto fundamental para assegurar a competitividade desta estrutura
face a outras alternativas de transporte;

a segurança dos utilizadores, devendo os percursos cicláveis ser
preferenciatmente segregados das vias de circulação automóvel, para garantir
níveis de segurança mínimos;

o conforto dos utilizadores, devendo ser utilizada uma pavimentação adequada à
circulação de bicicleta e assegurada a ausência de obstáculos físicos à fluidez de
circulação, como estrangulamentos ou descontinuidades;

a qualidade ambiental, devendo, sempre que possível, associar-se os percursos
cicláveis à Estrutura Ecológica Municipal, pois a existência de zonas verdes ao longo
dos percursos proporciona uma regulação climática benéfica ao utilizador da
bicicleta.

PERCLJRSOS CICLAVEIS EXISTENTES:

- BICICLETAS+PEÓES

- NA VIA

-EM PISTA OU FAIXA CICLAVEL

PERCURSOS CICLÁVEIS PREViSTOS:

- BICICLETAS+PEÕES

- NA VIA

- EM PISTA OU FAIXA CICLÂVEL

Rede Ciclável de Álmada, área envolvente ao trecho 2 do 1C32.
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Nesse sentido, foram transmitidas à equipa projectista, em reunião realizada nas
instalações da CMÁ a 9 de Setembro de 2009 seguidas do envio de informação em
formato digital, as incompatibilidades com deste trecho com a RCÃ, que acontecem em
5 pontos, a saber:

- no Nó de Lazarim,

- na P51,

- no Nó do Botequim,

- na PSP2,

- no Nó de Palhais.

Os elementos projectuais constantes deste RECÁPE não permitem avaliar a
incorporação e o cumprimento dos requisitos da RCA nos pontos de Conflito surpa
mencionados.

Assim, sobre o referido no ‘Volume III - Anexos - Parte ½ e Parte 2/2’, designadamente
o ‘Anexo 4. Elementos do Projecto de execução’ e o ‘Anexo 8.2. Afectações
Identificadas’, verifica-se que não há elementos suficientes para uma análise total da
implementação das recomendações que visam a integração da valência ciclável no Nó
de Lazarim, bem como no Nó do Botequim e no Nó de Palhais. É de referir que para os
três nós afectados, a RCÀ prevê sempre a separação física da bicicleta do espaço
viário, sendo em pista dedicada nos 2 primeiros e em conjunto com os peões no Nó de
Palhais. Sublinha-se que para proporcionar um conforto climático aos utilizadores de
bicicleta e um reforço da Estrutura Ecológica Urbana, esta separação deverá
contemplar a plantação de espécies arbóreas e arbustivas.

Tendo em conta o considerável volume automóvel e a velocidade de circulação
previstos, é importante um esforço de compatibilização nestes pontos com a valência
ciclável, aproximando-se o projecto das soluções tipológicas estabelecidas na RCA:

a intervenção prevista para a PS1 (Km 1+357) passa pela execução de uma obra de
arte de raiz, pelo que o Projecto de Execução deverá acautelar espaço ciclável
próprio;

— a não inclusão de espaço ciclável nesta obra de arte significaria uma interrupção do
eixo ciclável num ponto sensível;

— a intervenção prevista para a P52 (km 3+124) que passa pela construção de urna
passagem superior pedonal, deverá garantir a passagem de bicicletas, conforme
normativo da RCÃ e dos elementos disponibilizados à equipa projectista em 9 de
Setembro de 2009;

— a largura nunca poderá ser inferior a 3,5m, devendo preferencialmente ser 4,5m.
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1

Conclusões

O Proiecto de Execução objecto deste RECAPE apresenta alterações relativamente ao
Estudo Prévio, aprovado com a emissão da respectiva DIA, destacando-se o aumento da
largura da infra-estrutura de 2x2 vias para 2x3 na maior parte da sua extensão (Nó de
Lazarim e o Nó de Palhais), bem como alteração da velocidade média de circulação
para lOOkm/h, ao invés de 8Okm/h.

Neste importante aspecto em concreto, a proposta de projecto não respeita a DIA.
nem anteriores pareceres da Câmara Municipal de Almada disponibilizados ao Dono
de Obra e equipa proiectista.

Considera-se que esta modificação poderá condicionar negativamente descritores
como qualidade do ar e ambiente sonoro. Acresce ainda que não se acautelaram os
usos, funções e serviços do território, bem como os fortes impactes na relação com a
envolvente directa, designadamente sobre o tecido urbano consolidado, conforme
referido em pareceres anteriores da CMA.

Por outro lado, a dimensão ciclável não foi devidamente considerada neste projecto,
o que pela sua crescente importância no Concelho de Almada e na maior parte das
cidades europeias como modo de transporte quotidiano, iustificaria uma integração
mais cuidada no Projecto de Execução. O mesmo deveria acontecer com a vertente
pedonal. Deverá assim garantir-se que esta infra-estrutura viária não comprometa a
continuidade de todo o sistema ciclável municipal e que o projecto de execução
atenda aos requisitos técnicos e funcionais da Rede Ciclável de Almada.

Relativamente ao ambiente sonoro, deverá ser confirmada a adequação das medidas
de mitigação propostas, de forma a garantir o conforto acústico dos receptores no
horizonte de exploração e assegurar a minimização dos efeitos de barreira e
ensombramento decorrentes da instalação das barreiras acústicas. uma vez que a
informação disponibilizada não permite uma análise completa desta matéria. Realça-se

Passagem aérea, com valência ciclável
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ainda a eventual necessidade em se adoptarem medidas adicionais que assegurem o
conforto acústico dos receptores sensíveis existentes na envolvente do traçado, que
complementem ou melhorem as medidas preconizadas, designadamente o isolamento
de fachadas.

Em zonas com características de maior ruralidade, a qualidade do ambiente sonoro ao
longo de todo o traçado deverá fazer-se preferencialmente através da implantação de
barreiras acústicas verdes, contribuindo decisivamente para a sua boa integração
paisagística.

Á existência de corredores ecológicos da Rede Ecológica Metropolitana e habitats da
directiva na área de implantação do projecto obriga a cuidados suplementares para
manter a conectividade ecológica municipal e regional, constituindo-se a construção
de novas passagens de fauna com maior grau de abertura e o alargamento das
existentes, como uma oportunidade para não exacerbar problemas actuais de
atravessamento com a rede viária existente e consequente fragmentação territorial.

Salienta-se ainda que os bosques e matagais mediterrânicos presentes constituem um
estádio intermédio do potencial ecológico da zona de intervenção, de crescimento
lento e património genético valioso, pelo que o seu abate deverá ser reduzido ao
imprescindível, bem como a recuperação das áreas intervencionadas deverá procurar a
plantação do mesmo grupo de espécies, não sendo ajustado confiar apenas na
regeneração natural das manchas sobrantes.

Almada, 2 de Novembro de 2009

O Departamento de Estratégia e Gestão Ámbiental Sustentável
da Câmara Municipal de Almada
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5. REFERÊNCIA Arqe Ana Cristina Martins
ar n°115654 Directora do Gabinete de Ambiente
2482/2009/GAMB Estradas de Portugal, SÃ.

Praça da Portagem
N. REFERËNCIA 2809-O 13 ALMADA
orn 19211

REFERËNCIA INTERNA
Inf° no i 1054/2009

ASSUNTO SUBCONCESSÃO DO BAIXO TEJO

1C32 — TRECHO 2.

RECAPE — PEDIDO DE PARECER

Em resposta ao pedido de V. Exa, o Instituto da Conservação da Natureza e da

Biodiversidade emite parecer favorável sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto

de Execução do IC 32 — trecho 2, verificando-se que não afecta qualquer área protegida ou

classificada e que dá cumprimento à DIA emitida em fase de Estudo Prévio, em 6/09/2005, que

determinava entre outros aspectos, a eliminação do nó da Regateira.

Com os melhores cumprimentos

A Directora Adjunta do Departamento de Gestão de

Áreas Classificadas do Litoral de Lisboa e Oeste

Teresa Leonardo
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— PARA - TO Conselho de Administração de Estradas de FMN 21 2961997
Portugal, S.A.

— DE - FROM DAMA- Divisão de Avaliação o Monitorizaçào N/REF.: DSAIDAMA-000209-fax-2009
Ambientai P(o~
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as lígaØesTTF~faria e ao Funchalinho. ~‘/ (5’
Proponente: VBT — Vias do Baíxo Tejo, S.A.

lEXTO - MES5AOE: C - (is. L 9

Vimos por este meio remeter a V. Ex.~ a análise do Relatório de Conformidade Anibiental do Projecto de
Execução (RECAPE) referido em epigrafe da qual resultam os comentários que a seguir se apresentam
relativamente ao factor ambiental Ordenamento do Território..

Verificação do cumprimento da DIA

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida e 6 Setembro de 2005, considerou que a Solução 3
combinada com a Solução 1 do Estudo Prévio seria a solução de traçado a desenvolver nas fases
subsequentes do processo.
Assim, apresentam-se de seguida as condicionantes que interessam ao presente troço:

Solução 3, entre os (ou 0÷000 e 3~400 (da Solução 1 — Solução Base), com a seguinte restrição:
Reformulaçêo do Nó da Lazarim, com a aferiç~o da efective necessidade de realizar as ligaç5es
propostas, lendo em vista a minimizaçôo dos impactes e assegurar a continuidade do perfil e
características do iC;

De acordo com o desenho apresentado no Anexo 3.2 (Comparação dos Traçados do Estudo Prévio e
Projecto de Execução) é possivel observar que na zona de influência do Nó de Lazarim o traçado actual
do Trecho 2 minimiza, considoravelmente, a área ocupada, face às ligações locais propostas no âmbito
do Estudo Prévio.

Efectivamente, o Nó de Lazarim projectado no âmbito do estudo Prévio apresentava urna definição
geométrica algo complexa como resultado da associação de dois nós, dada e necessidade de
desenvolver um traçado que permitisse, almultaneamente, a ligação aos dois trechos do 1C32
(Funchalinho 1 Lazarim e Casas Velhas 1 Lazarim) e o acompanhamento do espaço.canal numa área com
ocupação muito significativa.

Assim, a necessidade de separar o tráfego Tocar e com o objectivo de permitir a ligação entre as
diferentes áreas envolventes, entâo divididas pelo 1C32, levou à execução de um nó em diamante que
permitisse a ligação à rede viária local, associada a uma rotunda de distribuição e Interilgação das vias
locais.

EP-ESTRADAS DE PORTUGAL. S.A.
SRC
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Este nó permite o acesso do tráfego local ao lC32, nomeadamente ao Nó de Casas Velhas existente no
1C20, a Norte e a Coma, a Sul, bem com o acesso a partir do lCS2, através da Ligação ao Functialinho,
às localidades de Areeiro, Santo António da Romeira, Pilotos, Vila Nova e Capuchos, a Poente e a
Lazarim e Sobreda, a Nascente.

Assim sendo o Nó de Lazarim agora em projecto regista menos afectações (três habitações, a poente da
via e, ainda, um anexo a nascente da via) permitindo a mitigação dos impactes identificados na fase do
Estudo Prévio sujeito ao procedimenlo de AIA, o qual previa a ocupação de uma área consideravelmente
superior e a afectação directa de vários edifícios (cinco habitações, dois anexos e um stand de
automóveis).

De acordo com o exposto considera-se que esta restrição imposta na DIA foi cumprida.

Solução 3, entre os km 0+000 e 3+400 (da Solução 1 — Solução Base), com a seguinte restrição:
Eliminaç~o do Nó da Ragat&m

Em sede de AIA foi considerado que não se justifica a execução do Nó da Regateira e o respectivo
prolongamento para Sul, uma vez que exerce um fraco grau de distribuição de tráfego, para além de não
fazer a ligação a qualquer via existente, ou com projecto aprovado.

Assim sendo, foi reavaliada a necessidade de implantação do nó e, conforme solicitado na DiA, foi /
eliminado o NÓ de Regateira.

Solução 1, entre oskm 3+S00 e km l1”-285, com a seguinte restrição:

• DesenvolvImento do traçado definitivo com maior grau de ajustamento ao espaço-cana! proposto
no POM, tendo em conta as condicionantes existentes, nomeadamente as Áreas Urbanas,
Pedra ires de Areias e Aterros Sanitá rios Municipais.

O traçado que agora se projecta, sobrepõe-se em toda a sua extensão a uma via existente e,
simultaneamente, desenvolve-se sobre o espaço canal proposto no PDM de Almada, de acordo com a
restrição imposta ao desenvolvimento do traçado.

No Desenho LP-E-23-O8-04 do Volume VI (Peças Desenhadas) apresenta-se um extracto da Carta de
Ordenamento do Plano Director Municipal de Almada, em que se pode constatar o ajustamento da
solução de traçado com o espaço canal definido no PDM de Almada.

Alterações ao Estudo PrévIo

Analisado o RECAPE verifica-se que o Projecto de Execução introduz algumas alterações ao estudo
Prévio.

Apesar do Projecto de Execução cumprir as restrições definidas na DIA considera-se de relevar a
alteração preconizada nesta fase que visa a construção deste troço em 2*3 vias ao invés de 2*2 vias
conforme previsto no Estudo Prévio, implicando o aumento da largura da plataforma de 22,60 metros
para 29,6Dm, que resulta do aumento de 3,5 metros para cada lado.

Por sua vez, atendendo a que a alteração do perfil da via implica algumas alterações à localização e
caracteristicas dos nós previstos neste troço, importa também avaliar as implicações das mesmas no
ôrnbito do descritor uso do solo, ordenamento do território e condicionantes.
Nó do Lazarim

A alteração introduzida pelo RECAPE vem dar cumprimento à DIA, na medida em que apresenta uma
solução bastante mais simplificada que Introduz uma menor ocupação do solo e que afecta manos
edifícios existentes.
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Em termos de PI2M, verifica-se que o nó se encontra inserido na generalidade dentro do espaço cana!
sendo que a rotunda n° 2 localizada a nascente abrange Espaços Urbanlzáveis - média densidade —

programados, Espaços urbanizávois de baixa densidade nGo programados e Espaço de Equipamento -

previsto e nk programado.

De salientar que esta rotunda vem substituir um cruzamento existente, localizando-se ligeiramente a
nascente do mesmo, donde não haverá um impacte significativo acrescido sobre a ocupação do solo,
havendo por seu lado melhorias nas condições de segurança da circulação.
Verifica-se ainda, que é ligeiramente menor a afectação de áreas cio REN.

Nó dQ Botequim

Verifica-se que Este Nó é o que apresenta alterações mais significativas decorrentes do referido aumento
das vias previstas para este troço do 1C32.
Assim verifica-se que o Estudo Prévio contemplava apenas a construção de duas pequenas rotundas,
uma a nascente, para melhorar as condições de acesso ao nó existente e, outra a poente, em
substituição de um cruzamento, enquanto o Projecto de Execução prevê a readaptação do nó existente
implicando a sua substituição por uma rotunda desnivelada.
Segundo o RECAPE esta reformulação implica a afectação directa de 2 edifícios existentes a nascente
da via.

De acordo com o PDM este nó insere-se no espaço canal mas implica uma afectação significativa de um
Espaço Lirbanizávai de Baixa Densidade — Programado.

No Estudo Prévio as rotundas previstas abrangiam de forma quase insignificante as extremidades do
Espaço iirbanízáv& de baixa densidade e do Espaço urbano - áreas consolidadas, sobrepondo-se em
grande parte á zona de acesso ao IC actualmente existente a nascente, e ao cruzamento existente a
poente.
Assim, ocorrerá um acróscimo do impacte exercido sobre as habitações mais próximas da obra de arte
agora prevista — note-se que actualmente a habitação mais próxima do nó existente disto deste cerca de
60 metros e passará a distar do nó previsto cerca de 24m metros.

Relativamente às condicionantes legais, verifica-se que haverá uma interferência com e REN embora
com muito pequena expressão e significado, dado que é no limite de uma mancha que aparentemente
deixou de ter valência ecológica urna vez que está quase integralmente ocupada com o actual IC 32.

Nó de Palhais

A localização agora apresentada é ligeiramente deslocada para norte face à prevista no Estudo Prévio e
dai resulta que se por um lado é minimizado o impacte sobre a Quinta do Vale Rosal, salvaguardando o
poço antigo e a eira, por outro vai haver afectação directa de um núcleo existente de pavilhões
industriais.

Em termos de PDM o nó insere-se maioritariamente no espaço canal) abrangendo a nascente Espaços
Industriais - existentes e programados e a poente Espaços Urbanizóveis (habitacionais) — Média
Densidade - Programado

Relativamente à proposta do Estudo Prévio e quanto à classificação /qualificação dos espaços afigura-se
que a presente proposta não tem diferenças relevantes.

Apesar de se verificar uma maior afectação do Espaço Urbanlzevel que por conseguinte passará a dispor
de menos área para construção de edifícios, relativamente á ocupação existente o impacte não é
significativo dado que as habftaç6es mais próximas distam cerca de 230 metros da localização agora
prevista para a rotunda.



16-NDU-2009 16:04 De:tJPccDRl_Vi 210101301 Para:351+21+2951997 P.4’G

210101 301

I~~IVT I~ ~‘AII

De referir contudo que no Estudo Prévio a localização prevista permitia um aproveitamento Significativo
da área actualmente ocupada pela via de ligação local já existente o que não acontece com a localização
proposta no Projecto de Execução.

Considerando que parte da referida via existente abrange Espaço Verde — Previsto- Nao Programado~
julga-te que caso o presente projecto venha a ser viabilizado deverá, ser recuperada para área verde a
área actualmente ocupada pela via,

Relativamente ás condicionantes legais, mantém-se a interferência com a rede eléctrica de alta tensão,
com as condutas de distribuição de água, com a REN, verificando-se uma redução muito pouco
significativa, com o DH e a RAN (nestes dois últimos casos já não pelo nó, mas pelo novo trecho do IC
que inicia neste ponto).

Nova grea de servico

O projecto de execução prevê a construção de uma nova meia área de serviço a poente da via (Km
1+725) que não estava contemplada no Estudo Prévio.

Neste âmbito cumpre salientar a falta de justificação da iocalização apresentada para esta área de
serviço bem como a não apresentação de locaízações alternativas.

De referir que a localização proposta colide marginaimente com uma linha de água o que se considera
não admissível. Por conseguinte, em quaiquer circunstõncia a implantação da área de serviço não deve
afectar a hnha de água em causa,

Nova passagem suøerior

De acordo com o projecto de execução está prevista uma nova travessia superior ao Km 1 + 400 em
substituição de uma travessia existente, não estando devidamente justificada a necessidade da sua
construção.

De qualquer forma verifica-se que em planta a travessia insere-se quase integralmente no espaço canal,
abrangendo uma pequena área de espaço verdes de recreio a lazer—previsto o nâo programado e outra
de espaço urbanizavel do baixa densidade, mas, aparentemente, apenas para fazer a hgação às via
locais existentes. Considera-se assim, que neste Õmbito não haverá obstáculos A concretização desta
acção.

De acordo com os elementos apresentados, afigura-se que peio menos um dos pilares da travessia
colide com REN. sendo que, a confirmar-se, e viabilização do mesmo não tem enquadramento no artigo
20° do DL 166/2008 de 22108 pelo que sua eventual viabilização só terá enquadramento num
procedimento de RIP. Nestes termos entende-se que deverá ser aferida a possibilidade de não haver
qualquer interferência com esta restrição e utilidade pública.

Conclusões

De acordo com as piantas que integram o EiA o alargamento da via faz-se dentro do espaço canal
definido no POM.

Não obstante, em nosso entender é muito questionável a adequação deste alargamento ao modelo de
desenvolvimento do território envolvente, em tempo preconizado no POM, porquanto o presente troço
atravessa áraas residências já de si bastante próximas do 1C32, e por conseguinte a maior aproximação
agora preconizada no Projecto de Execução em nada favorece a qualidade do ambiente urbano destas



16-ND1J-2009 18:04 De:UPCCDRL.VT 210101301 Pmra:351+21+295199? P.5’G

21010] 30]

áreas. Note-se que presentemente este lC tem 1 via em cada faixa de rodagem (em pequenos trechos de
aceleração, 2 vias) e agora prevêem-se 3 vias.

Importa ter presente que IC 32 é predominantemente marginado por espaços urbanizá vais programados
e aparentemente com significativo grau de concretização e espaços urbanos consolidadas.

Relativamente ao Uso do Solo e considerando o acima referido, o impacte mais relevante será a pressão
acrescida sobre os núcleos habitacionais que se desenvolvem ao longo da via, nomeadamente ao nível
da qualidade do ar, do ruido e da paisagem.

Em nosso entender importa aferir com todo o rigor os efeitos directos e indirectos que o alargamento da
via pode ter sobre as pessoas.

Neste Ambito entende-se que a avaliação apresentada é demasiado espartilhada1 na medida em faz o
inventário das edificações afectadas, apresente um estudo de ruido e outro de qualidade do ar. mas não
avalia os impactes das alterações introduzidas pelo projecto de execução sobre a qualidade do ambiente
urbano das áreas residências existentes na envolvente próxima da via.

Considerando o exposto e analisadas as disposições regulamentares aplicadas às classes e categorias
de espaço abrangidas pelas alterações preconizadas para os referidos nós no Projecto de Execução face
ao Estudo Prévio, verifica-se que o POM não obsta à concretização das mesmas, sendo de salientar que
no caso dos espaços de equipamento (Nó do Lazarim) não pode haver alteração da topografia do
terreno, ou a destruição do solo vivo e do coberto vegetal, ou derrube de arvores, ou novas construções
até que os espaços em causa passem para a posse da Administração.

Por sua vez, verifica-se não haver diferenças significativas relativamente à interferéncla com servidões e
restrições de utilidade pública, sendo contudo de salientar o aumento da pressão exercida sobre uma
linha de água REN que margina a via imediatamente a sul do Nó do Lazerim, e sobre duas manchas do
habitat 5330— matos termomediterróneøs prédesarticos.

1 Avaliado o RECAPE, verifica-se que o mesmo vem dar resposta às restrições definidas na DIA para o
troço em causa pelo que nada há a obstar,

Contudo, analisados os elementos apresentados verifica-se que o Projecto de Execução vem introduzir
algumas alterações ao Estudo Prévio, sendo a mais relevante o facto de prever 3 vias em cada faixa de
rodagem ao invés das 2 inicialmente previstas.

Aquela alteração promoveu outras alterações que se traduzem:
- na construção de uma nova travessia viária em substituição de uma existente;
- a alteração na localização e configuração de dois nós — que vão substituir nós existentes;
- numa nova meia área de serviço a nascente da via.

Não poderá deixar de ser referido que o troço em causa Ingere-se em território significativamente
urbanizado e na envolvente próxima da via existem áreas residenciais que vão certamente ser
prejudicadas pela criação de mais uma via do que o Inicialmente previsto, seja por força do aumento do
ruido, do aumento da poluição atmosférica ou da desqualificação da paisagem,

Contudo, somos de parecer que não foi devidamente avaliada a adequação desta alteração face aos
padrões de ocupação do solo que caracterizam as áreas envolventes à via, nomeadamente ao nivel das
áreas urbanas e urbanizéveis.
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Por sua VOZ, entende-se que es alterações apresentadas e as localizações propostas para a passagem
superior e para e área de serviço nõo est~o devidamente Justiflcadas~

Acresce levantar urna questéo que nos suscita dúvidas e que tem que ver com o facto de se continuar a
prever pare o troço imediatamente a sul do presente apenas 2 vias em cada faixa de rodagem, pelo
menos até ao nó da Queimada (sendo a componente urbana do territôrio também signifitatlva), donde,
aparentemente, poderão vir a existir constrangimentos ~ circulaçêo vIária em resultado deste
estreitamento da via.

Com os melhores cumprimentos,

A Vice-Presidente

Paula Santana

JOS

~ÕM do Serviços
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ANEXO 3

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO PATRIMONIAL

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução

Procedimento de pós-avaliação

“Trecho 2— LazarimlPalhais”
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ENTRAD1
Mwnn~.,n 1%s CiiinJR.%

Exmos. Senhores
Dra. Raquel Florindo e
Dr. ilago Pessoa e Costa
Geoarque, II Leia.
Largo Prof. Fernando Fonseca, 4F

2795-080 LINDA-A-VELHA

1$ i(flX~!USbti1
DataSua referência Sua comunicaçio Nossa referência

248,0E041.2009 02-104009 200211(231)
Assunto; Relat6rlo de Conformidade Ambiental doe trabalhos arqueológicos (prospeoflo)
realizados no ámbito do Projecto do Execução (RECAPE) do 1C32 Cases VeJhss/Colna
Troco 2 Lsndm/P.JheIs — Património Cultural.

Neste sentido e no Ambito das competências e atribuições deste Instituto, e tendo em atenção e
legislação em vl9or, Decreto-Lei n°. 270199, de 15 de Julho, com as alterações que Pie foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n°. 28712000, de 10 de Novembro, Informo Vossas Exas. que foi
aprovado o Relatório supra citado.

Mais informo que não se podará inferir que aprovado o reiatôrio de trabalhos arqueológicos,
esteja simuitaneamente aprovada e vertente patrimonial EIA do projecto, uma ~z que no
decorrer do procedimento de Avaliação de Impacte An’ibiental poder* haver a necessidade de
apresentação de novos elementos.

Com os melhores cumprimentos.

igespar
r~n1I 10 1$ GaSTÃO

OSi

(João Cunha Ribeiro)

J0-SOW.OA

PIsdo Nadonai da Ajuda, 1340431 Lisboa Pa$nal f TaL: +351 21 $315 1?- Fa~ +361 21 SSt 42021 ~JwrM -

Pê 1 da 1
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ANEXO 4

RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO PÚBLICO

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto do Execução

Procedimento de pós-avaliação

“Trecho 2— LazarimlPalhals”
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1!
~“ AGÉN IAPORTUGUESADOAMBIENTE

~I~t’i )rDrifl(

Par. PTo Exm.~ Senhor

Prealdente das ~ntrndas de Paftug&,

[~sTR~o ~UGAL~~

2 fl,p 212070924
SRC

_LQJ Ó D.Í~’om Prol. Antônio Gcnçclves H.nrIqusaEnirada N.° øireetei’Oerai Agincia\ 1 NOV. 20Ü9 portuguesa doNtd,ptja~. Nr. otpeoa~

Ao._........~- tt_~_/~. Zt~jftZ \ r’joaa r,(a,àncla tou, ralar.rn2 857/ØSIØAIA
pata Psiiurna/SubJ~I Acomponiiamento P6blIco

“112 32 Casas Volhaa/PaIhsía,
hioluindo as Ligações A Tralaria e ao~L:E e~? Jj
Funoltahltibo - Tromba 2
Latarlm!PalIlait” - PPAI 33t

Dandc :umprlmerito ao dispaslo no artigo 31,Ó do becrato-Lel n.° 62/2000, de 3 de Maio,
com altaraç5es introduzidas polo Decreto-Lei ri? 127/2005, de 6 de Novembro,
proca~ u-se à abertura de um período de Acompanhamento Pública. integrado ria fase da
Pós — ~vaiinç~o do Projecto “IC 32 Casas VeihuWPaiheia, Incluindo as Liga ç6es à
Trafai ‘o ao Funchalinho — Trecho 2 - LazerInt/PaIheia”.

O pari do de Acompanhamento Público decorreu durante 12 dias úteis, de 16 de Outubro
a 02 Novembro do ROOn, landó aldo, até á presente data, racepcionados na Agência
Porluç esa do Ambiente (APA), os pareceres das entidades que se discriminam (Anexo li);

- Ministério das Defesa Nacional - Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força
Aérea;

- Rodas Energéticaa Nacionais - REN;
- Rede Ferroviéria Nacional REFER EPE;

- Dlrecçào-Geral de Agricuitura e Desenvolvimento Rural.

ORE qpg esteve disponivei para consulta nos seguintes ocais:

Agéncia Portuguesa do Ambiente;

Comisaâo de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa o Vaie do TCJO

CãmarQ Municipal de Aimada.

O Si iárlo Executivo (SE) esteve disponível para consulta, nas scguinLes Juntas de
Fregi ala: Caparica e Chamaca da Capirlca.

Estev , ainda, disponível para c~nauIta no site das Estradas de Portugal, S.A.
(w~ strpdpsdaoortjjoaíot) e da APA (~p~il!~janiani)

as MLI uoirz 9~A -Zambujal Ap. 7585, Zell4s5MltdQra’Partupil • tal; (351)214728200 • TSE (3511 ~1 471 9074

ern&i: Qerol@apambt.nta.pt. http;ÍNJWW.Rpamblanla.pt

Boo/Loorpj I3VS—YI SLOSLLflZ )CY3 ~OOL GOO1~ luZi
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r
/ ÀGÊNCllTPORTU~~t5~0 AMBIENTE
)trj ~ uwpw

Na fase ~á5-avøIla~a0. incluindo o p~companh~me~1m Pübllco, a puDliGlttÇ8O foi falta pw
rnel° de:

~~aç~o do Anúncio na CCDR4JSbOB e Vale do íejo, CAmara MufliciPal e Juntes
Freguesia acima rafarld~5

V~D de Nota de lrnprenBa pare Os órgAoS de ~0~unicaç~o Social conStafltSS dó
nexo 1;

nvlO de oficio circular ge entidadeS constantes riO Anexo 1.

5o11c115 os &nda. que após a elabOraÇâO do paretèf das Estradas da portugal, s.A. sobro
a confo Idade do projecto de ExecUÇG°. com a cecleração de Impacte AmDiflnt8I (DIA). O
mesmo aja rømetidõ ê APA. de forme 8 estar disponivel paro consulta dos interegstdosi no
arquivO istÓric~D da AIA. Este 0arecer é de divuIQSøO obrigatáriS. conforme estat~eiecG o
art,0 23 dc oecreto~L.0i referido anteriormente.

com o 5ihoreS cumpriment0B

o 7Ø..a a vai

Ant6r’~O Gonçaivas Henrique5

~: AntxD 1: Lista de entidades.
Lista de 6rç~oS de comUfli5~’≠° sociaL

Mexo ii: pareceres RecebidOS.

cs

Rua d urgiiblrt. 910A- ZaP1b~41I Ap. 7~DZ, 2611-885~ . t.I~ (3511 Zi 472 8 00 • fai: (~511 21 414 9O7~emaIlt go ai@epaiTibleMfhPt’

ÇLOSLat’LZ XY~ ~o:oL COO~ LUZI.13YS y.iBOO/~OO l~J
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PORTUGUESA DO AMBIENTE

Anexo 1

MC A

a tnerg’
‘5, S.A,

Rua da Lielni, OIØA - Zpmbi4al Ap. 75a~. 2911466 MrndÔrlPÓflUQ& tal; (351)21 47262 OU • ia: ~391) 21 471 9074

ernali: gevakEtap$mDiefltt.Pt • hup:I/www.npaflIbieflttRt
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/ AGÊN PORTUGUESA DO AMBIENTE

Lista de é los de ~~mun{caÇãO Social

NOM MORADA LOCAliDADE

Redacção do Av. Jo~~ CrisÓBtOrTIO, 72 1069-043 LISBOA
Cor?aio da M h~ _______________

Red~cçao d Rádio Rua ivens, 14 1200-227 LISBOA
RanaSõtfl a _______________

RedaCÇàO R Av.° Marechal SomõS da Coata. 37 1800-255 LISBOA
Aniens 1
Redacçáo d T.S.F. Nc Sr. José Milheiro 1900 USBOA
Rádio jornal Rua 3 da ~~tipha — EdIflolo Altajo -. Piso 3 — Sala

301 __________________________________

RadacÇfiO d RádIo Rue Sampniu Pina, 24/6 1Ø70-249 LISBOA
Comercial
RedacçSo ø Jornal EdifiClb S.FraflCiSDO de Salas 2770-022 PAÇO DE
“O Ex res8o Rua Caiver de Mii àih~es 242 ARCOS
RedaC9~D d Jornal Rue de S~o NIcolau, 120—5? 1 1O0-55~ LISBOA
Semanário 1 __________________________________

RedSccaD d Jornal Rua Viriato, 13 1o69315 LISBOA
Público
Redacç~O ~ DiárIo Av,’ da Liberdade, 2B6 i200 LI BOA
da NotIcias __________________________________________________________________

da Rua Dr. Joáo Couto 1507 LISBOA
A árida Lua L.ot O — artado 4292 000EX
RedaC So d RTP Av? Marechal Gomas da Costa 37 ‘1549~030 LISBOA
ROdSCÇSO d sIO Estruda a outurela. 119 2795 LINDA-Acernaxide \I~LHA
Redecç~O d TV1 Rua Mário Castelhano. 40 2745 QUELUZOueiut da Btlxo ____________________________________________

RedaCÇÕo Jornal R CapItAn LaIt~o 66 — L - 2B00-13~ ALMADA
de Ooasi~O
RedacçSO ci Rádio Instituto Plagel 2800-20~ ALMADA
351 Compus Atadérnico dc Almada Quin12 da Arreifleis

de Cima

Rua ~l rguøira, sIGA_Zambujal Ap. ?SM, aaii 4~S A,nadora.POfluUdt -tal: p51) ri 472 fl 00 • tax: (351)21 471 90 74
em.1t: g,ral©SP IantI~Pt - http:ft~tVL5P#tTi~0T~Pt

13VS— V 1 Ç!O6tLPL~ XYd ~o:oL sooe tt/fl600/POO®
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Anexo II

Parseeres ROCODLdQS

47282 OQ lux: (35fl 2i 4719074

Rua da M guelra ~iOA Znmbul:i Ap.
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& pUIIuçt~t&I 6r;r~. Aaêfl
k~bso,acs pSDbI.1

OUAC&R DøP~

fl r,614Pfla ~

C~rno. Senhor Presidente António Oonçalves
HenriQUe~
Rua da Murgueira, 9/9Ã - Zambujal
Apartado 75~5 ALFRAQIDt

:1

.3

4
6

2

1
1

2721-865 AJ~ÁDORA

212879924

REN 5* ~ 2009-10—28 11:47 E~266~6/2009

O SDOIM

o ai O
000F.’

AIA

Agência Portuguesa do Ambiente

Ç irfl

Dêta

- Casa! velhas/Paibais, incluindo as L1gaç~eS à
-YQA ~

aos elementos que nos foram

nhores,

ta à Vossa carta referenciada em epígrafe, lnformarno5 que, de acordo com a análise

itura construlda au em estudo na área afectada pelo projecto acima ldent{fICadO.

facultados, a RElI Gasodutos SÃ., náo ~cssui qualquer

3... ca,1.to*rnbÇ~G a Nos* efa,4vc’a

1.16.09 cl GODRfl~lZILfl

Assunto Acornpanhanleflto Público do Projettõ-IC 32
Trafaria e o FunchMinho - Trecho 2 - Lazarlm/Paihai&.

Exmos. S

~m re~
reabzad
Infra-est

Com os ssos melhores cumprimentos,

iL~
a~ \iP’

Seda 50cI61: 1.1.1v,,.: (.~S~) 1~Ç III 2~
EnhldI Irnc rLat 116 VIla dê 1 2,7,%ó~ 6Ii~EIAl Fa~c~ ç.)!3) li. ai 3A1#70ni ______

xrjvs—v1

CD
fh ~ft‘a,

Luis Fer ira
Operação de Rede

Director

Redes Energéticas Nacionais

€00/ SOO F~j gLOGLLPLZ XV~ LO-OL 6oo~ LL/fl
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m*IhOreD cumptIm0~0S.

Ema. Sr. DirsCl~ Geral do
A~énd0 Portu9Ut~° dc ~mbianffi
Sr. Prol. N’tót~O GonçaiVøa ~er1dqu~
Ruo do Mu[9U&T0. Ç.9A ZtrnbUJOi
2611 -865 AmodoTo

N A C lO N A L R E F E R EPEREDE FLRROVIÁRIA
stoç~ode Sanha AÇ~ÓÚb

GdO$CO4~1Ó
iioo-lÔ3 U~O’

P~: 211 0V.~9 ,O~.IDT.O~’tL raat,fl
~!JE~~M~t

212879924

AP~ 200910-22 jj~40 E—02623712009ofrecção G4
E~)(Oté 910
Direcção d~
Rua SINO 70
4450-259 \‘1

Sua f&Ofl
otCirc,6C

331

Assunto:
Trotaria e

Exmo. Se.

de pIoneOfl1~~’1~ e

~mblefl~e e ~u2IIdOde
ido, 379
MOVADEG~A

cio: flua comUnlCOÇôO do:
/09/SAIA PA 14.10,2009

Nosso relciênCiO Dat0~
B29317/AMB 20.10.2009

compdflPOm6~0 Público do psojoOlO ‘1C32 — Casos VelhardPOlhOiS. incluindo OS Ligações ~

~~ — TrechO 2— tazarlrrvPolhoW’ Parece! do REFER. —efi ~ 3

No àmt o do AcorflPoflhom0~0 Público — adstrito ~ fase de Pós-AVDI1OØ° do pOjBCtO releTIdo om

eplgrøt&4 anai~OU-Se o ~~~or~oçÓc dispõrilvei desIQflGdorfl~tG a sumádo ~xecUttVO. de modo O 0,doUat

se Ô tr~ ‘ho do iC 32 em análise, iritersecta ~u, de alaUmo forma. confiflua com o Rede perroviárlo

NoclonC (RFN).

Apá~ ~ ~ÍGTIdO arlôiise, conciUlU-~ que a área ob~eOtO de estudo não interI~re com o REN, rozõo pelo

~ d te pOr~tD ~e vista. nada tem eslo amplo50 a refetir em relação CO projecto omOCUSO.

4PM- AqàhLIIl Pa”o~u.vi 00 ,.nibT.fl~I

~D03 izsosrs QSOGLP OSDOIM
%SGEBSOM IA

‘QÔPEA OOPEMM QaER.
•t3QAcAr~ DDPCA 00110
:00,1. Dlii, DaDA?
3 ODOR oncRH~P
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com o

r/~ \tj- 4jk0.4.5~v-~t
João tf~otaii sormento
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tJ~ 10102
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D ca)wlIP ~%4LA

ihsmefltø Público & Lttt~ de peq$S~
XC32 — ~&&2 VC1hU/PeHWI0~ Lnauklda ~s
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j3:29 DSRRN’ØPRS
O’r

II~
OUT.

NO naflb,

eIt ep~ra~d InfO~1tW?Ct que na 6I’U 00 IrWWn≠° dc pr*CD nEo se deervotC
ou ecc6es da 8rc~ do cimpethde dea DIrOC~$e GaaL
fe-6M que drwart se ~ ~jr~~ç~ø RcQIOflM de A culbjrc a P~a~ de Usbo~ a Volt
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~ 4 O 07V MINISTÈRIO DA DEFESA NACIONAL- ~,... rrc~
•J U..’MI fl2QAI ~
.~ir r~~l1IMF~ ~ FORÇAAÉREA

_____ ló, ~44 4 g~,44..&ãr ÁPI4 2005—11—05 t1t59 E—027274/2009

Em resposta

refira: ~. £43 ~ O 3-11U 9 ~

mc. Senhor

jrector-Gefll da Agência Portuguesa do Ambiente

us da Mtrgueira, 919A — Zambujal

panado 1585

611-865 AMADORA

Assunto; OMPANTWI~NTO PÚBUCO DO PROJECTO - iC 32 — CASAS

Ref,’: ‘VIOftciO S-0104’7912009’ Ref.’ 604/09 GAlA, de 1401JT09

Rc1aüV~te ao assunto em epiçafe e face aos etementbS que nos foram submetidá5 2

apreciaça a coberto do v/ofiCiO em referência, em que se solicita solicita p~recCr para a constfl1Ç~~

do tre~h Z — L~axim~a as ~o EC 32, sl~ nas fte~iesiaS de Coam da Capa~ca e ~ameOa da

CapanGa concelho de Atinada, encarregfrme Sua Excelência o Chefe do EstadOMfhor da Força

A&C& d info~~ V. Ex~ que o Projecto pretendido n~ se encofltt abrangido por qu~qU~

Servid e Unidades afectas ã Força Aérea.

Com os melhores cumprimentos -c ~L L.t4C

7 O CHEFE DO GABINETE?
Amêndio M~n1.Xct FemandC~ Mirafld3

MGEN/PILAV

600/900 APrIQIdC a&l4.EteAMP~oORA• pQRT~JGAl.~TéI.l’ 471 2095 Faz 2147*3237 ,TdtfBX 1211~ SERFAR13VS- vr ÇLO6LLPLt XV4 C0:OL S0O~ LL/fl
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j 6’4,~

Part ITO Exm.a Senhor

Presldentv das Estradas de PortugaI~
SÃ.

Fetn~ 21 287 99 24 -~

DelF,un. Prot. António Gançalves Henrfquos

Director-Geral da Agënc.m
EP.ESTRADAS D&: P0RTUt-~AL, ~A.

çgc Pofluguesa do Ambiente
~ b ( Ie~iapa~s.INcofpaqeEEntrada N°_j-~-S —

pflq ~j~rjncl, ,Our rslarenca SC9ÍQSÍGAIA -

2 3 wov. 7jflJ9 A3~uftIê!Sub cl Acomp~anhmmento Público
“IC 32 Casas VçlhoslPalhal,1

j lncIu~ndo as Llgaçâes Tr~rj~ ao~ra runchannho — Trecho Z

Lazarln’JPnihpis” - PPA; 331.

-

Na €equência do Fax n.° 8571091GA1A, remetido pela ARA no dia 12 de Novembro pp., a
esses Serviços, enviamos a V. Ex~ para os devidos efeitos, o parecer recebido da C~mar~

W Municipal de Almada.Mais, Informarmos, que o Acompanhamento Público deste Projecto, decorreu de 16 de
Outubro a 2 de Novembro da 2009.

Com os melhores cumprirnento&

~r-ØeraJ

P~ntónio Sonçalves Henriques

Anexo: O citado.
os

Rua da Margueiro, BISA - Zambujal An. 75fl. 2511-865 Amadort-Ponugzl ‘leI: (351)21 472 Q2 IJU • In; (351) 21 471 eo ia
õmail: uoraIc~aparnbicnte.pt- httpahw,w.apombionte.pt
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: p.str~s0fh~
- 1~,0p,tMR ~GÇ~A

~DACAF~ QDPCA ~ 1 -
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MU4ICÍPIO-DÉ ALMADA . CÁI ÁRÁMUNICI’~AI.. . .7:
•13epartanientn.de~Estratégia ~ cestã,~flhdlkWtaÍ2~ E—021647/n-09:.
Casa Municipal do Àrnbiente
Rua eei-narda Fr~pcIsco da Costa 42 Z~OO 029 Almada Portugal

rei: .351 212722510 rà~ .~512i 271.2519 . -•

Exino Senhor
-. . professor Dõútor Ãnt6~io.Gunça[~s.

. . . . . Hen~ques. •., . . • . ,,.

0~re~or C~I da-4~ência -..-•- *

Poriugbesa do Ànibiente- . .- .

~ua da Murgueira,.Bairrodo .

Zarnbuj~(. :-..: • .. .

~.272q49l:)4ÁDàaA . : .

Oficio N ° DEGAS/137/OZ-11-Z009

Assunto, Envia de parecer recnico do Cômaro Muoic,pai de Almada ao Relataria du
Conformidade ÀmbientoCdo Projecto de Ekecu~.ã~ “132- TieChõ2: Lozoijrni
Pâuiais” • . .. . .: •

Exmo Senhor Presidente da À~ênda Portuguesa do Ambiente,
Professor Dotitor Antônio Conçalves Henriques, - . ... •.• . . . • . . . .

Pto ãmbito da fase de acompanhamento publico do projecto ‘iC32 - rrecha 2 - Lazorrnr/
Polhois’, vem a Câmara Municipal de Ajrnada remeter a V Exa o seu parecer teCnlCO reLativo
ao respectivo Retatorb de Conforrn(dad& Ambiental, anexo ~o Vosso C6cio P4331/1 809/09
GAlA, como contnbuto para o processo de pós avaliaçk

Sem outro assunto, apre~ento os meus respeitoSoS cumpnmentos

• : •, .• •

..A oirctora.doMe~a~amétde.
E~tràt~eta-.e G~tWo AmhIen~I5ust4ntáVel

Catanna Frei , —

Orde NoVembtô de 2009

f •. -•

• •~• : . :~-~~ ~.:--~ - ,:
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Parecer Técnico ao RECÁPE

Relatório de Conformidade Ambiental do

Projecto de Execuçáo do {C32 - Trecho 2: Lazarim/Palhais

(Datado de Julho 2009)

Preâmbulo

Ao abrigo da regime legal aplicável aos procedimentos de pós-avaliação de AIA e no
âmbito do respectivo Acompanhamento Público promovido pela ÁPA, que decorre no
período entre 16 de Outubro de 2009 a 2 de Novembro de 2009, a Câmara Municipal de
Amada (CMA) emite o presente parecer como contributo para este processa referente
ao projecto de execução designado por “1C32 - Casas Vethas/Palhais, incluindo as
ligações à Trafaria e ao Funchalínho - Trecho2 - Larazimn/Palhais”.

O Relatório de Conformidade Ambiental. do Projecto de Execução (RECAPE) do 1C32 -

La2arimlPalhais foi reaLizado pela empresa C.OBA, Consultores de Engenharia e
Ambiente, e diz respeito à beneficiação, alargamento e reformulaflo da actual
plataforma da Via Intermunicipal 13.

O documento é composto pelas seguintes volumes
— Volume 1 - Sumário Executivo;

— Volume li - R.iatóno Base;

— Volume lii - Asiexos;
— Volume IV - Plano de Acompanhamento Arnbiental da Obra;
— Volume V Plano Geral de Mcnltorlzaçao;

— Volume VI - Peças Desenhadas.

Á Informação disponibilizada Inclui ainda os seguintes estudos de esp~cialidade~ PE1;
Terraplanagens, PEZ: Drenagem, PE3 Nós de Ligação, PE4: Restabelecimentos e
serventias rurais, PE7: Vedações, PFB: integração Ambiental, PE1 6: Projectos
Complementares e PE 17: Serviços Afectados.

O presente parecer da CMÁ reúne um conjunto de comentátios sobre aspectos
distintos da proposta de Projecto de Lxecuçào, do próprio EIA, Incluindo a DIA
associada, com um enfoque particular na avaliação de alguns descritores ambientais e
das correspondentes medidas de minirnização. Neste âmbito não deixa de se realçar a
realização de reuniões de trabalho com a equipa projectista e a emissão de outros

pareceres pela CMA, nas quais se disponibii.izou informação, manifestaram

Parc~cer c~a 1 RCCAPE do Projecta do Exccuç~o do 1C32- LnzarimfP.ih.is 1 de IR
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preocupações e formularam sugestões com relevância para o processo, parte das quais
não está vertida, nem fai contemplada na proposta de projecto ora apresentada.

Por forma, a facilitar a sua teitura e compreensão, organizaram-se os comentários da
CMA. segundo a ordem dos diferentes volumes do RECÁPE.

Vp(yme 1 - Sumário Executivo

O projecto de execuç~o em anátise diz respeito ao trecho 2 da vffi 1C32, que irá ligar o

NÓ cio Lazarim ao Nó de Palhais, com uma extensão aproxímada de 3,2 1cm. LocaLiza-se
Integralmente no concelho de Álniada, abrangendo as freguesias da Caparica e
Charneca da Caparica.

Este troço segue o corredor e o traçado aprovados em sede de Aval1aç~o de Impacte
Ambíental (AIA) do respeclivo estudo prévio: a Solução 3 entre o km 0+577 e o km
3.400 e a So’ução 1 entre o km 3.600 e 3+800.

Traçado 1C32 - Lazarfrn /Palhais

P.’,rocer CMA 1 RECAPE do Projecto dc ~XQCUÇ~D dc, 1C31 Laarírq/p~Iha{i 2 de ia
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O Projecto de Execução deste trecho do 1C32 apresenta alterações relativamente ao

Estudo Prévio, aprovado com a emissão da respectiva DIA, destacando-se o aumento da
largura da Infra-estrutura de 2~ç2 vias para 2x3 na maior parte da sua extensão, bem
como alteração da velocidade média de circulação para 100km/ti, ao invés de SOkm/h.

A dimensão ciclável não foi devidamente considerada neste projecto, o que de
alguma forma pode ter a haver com a emissão da DIA emitida (6 de Setembro de 2005)
ser anterior à aprovação da Rede Ciclável de Almada, deliberada em reunião da Cãmara
de 21 de Setembro de 2005. Todavia, foi já transmitido à equipa projectista a
necessidade deste projecto não inviabilizar a implantação de alguns troços da rede
ciclável e a sua continuidade.

De facto, a concretização de uma rede ciclável sistémlca no Concelho de Almada
pressupõe uma interligação plena à escala re~iona(, pelo que a bicicleta e as suas tnfra~
estruturas devem ser contempladas e devidarnente integradas em projectos de infra-
estruturas desta natureza. Este objectivo está consonante com recomendações
europeias e mundiais em matéria de ariibienie e transportes.

Constata-se também a existência de incoerências relativamente ao ano de início de
exploração que devem ser uniformizadas. As discrepânclas entre datas apresentadas
nos diferentes volumes, dificulta a sua correcta leitura e análise.

Volume II - Relatório Base (RECAPE)

Capitulo 3 - CaracteHx~içáo Geral do Empreendimento

A proposta de projecto de execução objecto deste RECAPE. contempla um coniunto~
de alteracões ao estudo prévio antecedente, no sentido de, por um lado, satisfazer
os requisitas e condicionantes da PIA e, por outro, ajustá-lo às previsões de tráfego
calculadas no âmbito da elaboração do presente projecto.

Constata-se no entanto que a solução ora-proposta não satisfaz estes dois propósitos,
sendo incongruente com a DIA e respectivo estudo prévio já aprovados.

É referida no documento a realização de um estudo de tráfego, que justificaria o
aumento da calibragem da via. Todavia, não são disponibilizados os pressupostos a
partir dos quais se projectou a situaçáo futura, nem tão pouco a caracterização da
situação de referência, tornando-se assim difícil correlacionar os dados do Estudo
Prévio e os valores agora indicados.

A disponibilização desta Informação seria fundamental para enquadrar e justificar
cabalmente as alterações propostas, designadamente a modificação do perfil da via
de 2x2 para 2x3 entre o Nó do Lazarim e o Nó de Palhais, dissonante da NA
aprovada.

Perecer CMA 1 RECAPE dó Prçjocxo de Ezecuçio do C32- LazarImIP&hn~ 3 de j~
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Esta alteração foi inclusivamente objecto de análise em parecer anterior da CMÁ. tendo
sido realçados constrangimnentos urbarrísticos relevantes, a que acrescem potenciais
impactes significativos em descritores como Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar~

Ca~itutu 5 - Análise de principais Impactes Ámbientais

No que respeita ao descritor Qualidade do Ar, considera-Se que a apresentação de
dados de tráfego actuais e de uma simulação no âmbito da caracter1zaÇ~O da situação
de referência, permitiria compreender melhor o Impacte associado ao funcionamento
deste troço do 1C32-

É também importante a harmonização e uniformização das unidades associadas aos
valores de tráfego, bem como do ano de Início de exploração, de forma a não
ocorrerem discrepâncias que dificultem a comparação dos dados apresentados nós
descritores QuaLidade no Ar e Ambiente Sonãro.

Ainda no que respeita ao descritor Ambiente Sonoro, a caracterização das barreiras
acósticas previstas para este projecto devia Indicar a distância entre a estrutura e o
receptor mais próximo, para melhor permitir a análise do efeito barreira e
ensombramento, conforme previsto na DIA. A possibilidade de utilização de barreiras
verdes para minorar estes impactes, é mencionada mais à frente.

Capítulo 6 - Conformidade com a declaração de Impacte Ámbiental

Capitulo 6.5.1 - Restrições

b’ R~for~~ação do nó do Lazarim. com a aferiç~o da efec~~neceSSid~~ dtr~Lizar

A DIA terá sido decisiva para uma forte redução da implantação do Nó do Lazarirn,
propondo uma solução mais ligeira com menos implicaçoes no terrItórioS

Da análise do RECAPE, conclui-se que solução ciclável prevista para o nó do Lazarim
não é a mais adequada já que não contempla a criação de um espaço ctciável dedicado,
nem tão pouco a largura do espaço de partilha com os peões ésuficlente.

Com a imptantziç&o ao eixo tIttável u,,;vaps(dndo rtuirnpraIAro~ir~, um dos mais
importantes e estruturantes de toda a Rede Ciclável de Álmada (hierarquia principal),
poderá haver conflitos com entre estes dois tipos de utilizadores.

De acordo com a normativa técnica da Rede Ciclávet de Amada, urna via ciclável
(unidireccional) e pedonal deverá ter uma Largura mínima de 3,Om.

Par€<cr CM~ RECAPE do PraJct~ ó~ Ei~ncuc&o do ICSZ Laz~tim/PàIh~i~ 4 de ¶8
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Na análise da CMA ao RECAPE do troço dc Funchatinjio enviado em Julho de 2009 à
empresa estradas de Portugal E•P. já eram referidas as larguras mínimas para estas
vias, em função da sua tipologia.

çjfjjminac~o do Nó da Regateira

A eliminação do nó da Regateira é positiva, por minorar os impactes sobre um território
de grande sensibilidade ambiental.

~lP~s~nvolvirnento do trac&do defnfttvo com I»aipr grau d~ aiustamentp ao espaçQ
Ç4fl~j~roflps~o no PDM. tendo em conta os condicionantes exis~çntes, nomeadamentç~
asjfr~as Urbpnp~, Pedrefras e Aterros Sanitários

O não curiiprimeqto desta medida acarretaria impactes fortíssimos sobre a envolvente,
conforme referido na DIA.

No entanto, a implementação de um perfil 2x3 vias com cerca de 30m de Largura cria.
por si só, fortes impactes na relação com a envolvente directa, designadamente sobre o
tecido urbano consolidado, taL coma já transmitido pela CMA em momentos anteriores.

CapítuLo 6.5.3 - estudos e elementos a apresentar em RECAPE

7~f~o 4e 1ntepraç~o palsagfsticg da via e recupergç~9 dos estaleiros e zonas
envolventes ~

O projecto de integração paisagística constitui o documento PE8 do projecta de
execução.

Embora o projecto tenha procurado promover uma adequada integraçáo deste trecho
da via na paisagem envolvente, considera-se que:

a) Protecção da Paisagem - a conservação do coberto vegetal deve atender ~s
espécies arbóreas e também às arbustivas que apresentem um porte significativo,
já que estas espécies congregam um património genético muito Importante ao nível
Local mas s~o de crescimento lento;

b) Enquadra~e~~~ paisagístico - a escolha das espécies a introduzir, por sementeira
e/ou plantação, deve adequar-se ao eLenco ftorística local. Assim para a reposição
do património ttorfstico, sugere-se, para além das espécies escolhidas, a utilização
do carvaLho-cerquinho (Qpercus füginea) e carvalhiça (Quercus lusítanica). Nas
áreas onde se prevê a sementelra de misturas contendo espéctes arbustivas, deverá
incLuir-se a plantação a covacho das resmas espécies, com uma densidade mínima
de 1 arbusto a cada 4 rnZ.

Perecer CMA 1 REC~~r do Projecta dc Execução do 1C32 - 1ararim(paIpi~ 5 de 1!
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=96.84522 grad
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REST. 1.1

REST. 1
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ROT. 1
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