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MINISTERlO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRI'~~o de Estado Adjunto
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente

.e do Ordenamento do Território

DECLARAÇÃO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)
ESTUDO PRÉVIO DO PROJECTO

Tendo por base o parecer final do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do
projecto, em fase de estudo prévio, de " Ligação Feira (Nó da AI )/IC2/ Mansores", emito

declaração de impacte ambiental (DIA) favorável à Hipótese 3 do referido projecto,

condicionada: ,~~,;; '~,...'!c;~':i!

~ À compatibilização com a disciplina respeitante ao orgenamento do território

constante dos instrumentos de gestão territorial em vigor, conforme 'descritos na

parte de ordenamento do território no Parecer FinardaComissão de Avaliação

(CA);

A que o traçado entre okm 0+250 e o km 0+450, seja em túnel;

~

~ Ao cumprimento das condições' e termos constantes do Anexo à presente

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e;

~ À análise da possibilidade de implementaçào das propostas apresentadas pelas

Câmara Municipais e Juntas de Freguesia expressas no âmbito da Consulta

Pública.

2. 

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

da obra.

3. 

A apreciação da confonnidade do Projecto de Execução com esta DIA deverá ser

efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos dos números 1 e 2, do artigo 280 do'

Decreto-Lei n° 69/2000, de 3 de Maio, previamente à emissão, pela entidade competente,

da autorização do Projecto de Execução.
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Gabinete do Secretário de Estado Adjunto

4.

Os Relàtórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/200 I, de 2 de Abril.

8 de Março de 2005

o Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território

L-

Anexo: -Condicionantes, Medidas de Minimização, Programas de Monitorização e Estudos

?

(Jorge Moreira da Silva)
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITa8rgt Moreira da Silva

Gabinete do S~cretário de Estado Adjunto Secretór!o. de Estado Ad;unto
do MInIstro do Ambiente

e do Ordenamento do Território

Anexo à'DIADO PROJECTO

"Ligação Feira (Nó da Al)/IC2/ Mansores"

);- Medidas de Minimização e Condicionantes

Fase do Projecto
I. O Projecto de Drenagem deve incluir de bacias de retenção e/ou sedimentação para o tratamento das águas

de escorrência, removendo a carga poluente associada ao material particulado sedimentável nomeadamente
no regadio do Rego do Castro (entre o km 19+000 e 19+300), regadio de Fajões/São Mamede (perto do km
12+500, junto do viaduto V 3.7)

2. Deve proceder-se a uma reavaliação do projecto de restabelecimentos elaborado no Estudo Prévio, em
particular nos casos de reposições de vias com recurso a caminhos paralelos, para o traçado definitivo e
para as especificações que vierem a ser consideradas.

3. Deve ser prolongado para nascente em 100 metros o viaduto V3.7 (lado nascente), para minimizar a
afectação da área agrícola do perímetro agrícola de Fajões/S. Mamede,

4. Deve ser prolongado o viaduto previsto ao km 7+600 em cerca de 200m de modo a preservar a área de
máxima infiltração existente.

5. Deve ser implementado um viaduto na zona de Mansores, para minimizar a afectação do perímetro de rega
de Rego de Castro.

6. Deve ser estudada uma nova solução de modo a preservar as levadas existentes no regadio de Rego do
Castro.

7. Deve ser estudada a possibilidade de uma nova transposição à via, próximo do km 2+500, para melhorar as
acessibilidades à zona de Picalhos e ao parque desportivo do Feirense.

8. Devem ser indicadas as medidas correctivas destinadas a evitar a contaminação dos regadios ou das linhas
de água que alimentam os sistemas de rega, pelas águas de escorrência da via em qualquer situação de
atravessamento. ,

9. O Projecto de Integração Paisagista (PIP) a elaborar e a implementar deve contemplar a modelação do
terreno orientada no sentido de permitir uma integração dos taludes na morfologia dos terrenos
envolventes, bem como a sua estabilização biológica.

10. b PIP deve contemplar a modelação das áreas interiores dos nós e das rotundas, contribuindo para a
eliminação de taludes dentro destas áreas e para o eventual escoamento de materiais de escavação em
excesso.

11. As áreas a serem objecto de revestimento vegetal devem ser previamente cobertas com uma camada de
terra viva proveniente da decapagem dos solos ao longo do traçado. Esta camada deve ter um mínimo de 15
cm nos taludes e 30 cm nas rotundas e interiores dos nós.

12. A inclinação máxima para colocação da camada de terra viva deve ser de 1/1.5 (V/H), quer seja em taludes
de aterro ou de escavação, nos casos de jnclinações superiores em zonas de substrato rochoso o corte seja
feito de forma irregular, permitindo a deposição de alguma terra nas cavidades geradas. Estas áreas devem
ser devidamente identificáveis na fase de projecto de execução.

13. Sempre que os taludes apresentem inclinações superiores a 1/1.5 (V/H) deve ser ponderada a adopção de
métodos especiais de estabilização como por exemplo: mantas orgânicas, fibras alternativas a estas últimas,
redes,. sistemas de confinamento alveolar, etc. Estas alternativas terão que ser identificadas e de ser
estudadas caso a caso, no sentido de optar pelas mais adequadas em termos de eficácia em fase de projecto
de execução. Deve ser sempre de evitar a utilização de betão projectado nos taludes.

14. O PIP deve prever o revestimento vegetal de todas as áreas expropriadas, nomeadamente taludes de
escavação e aterro, faixas adjacentes até à vedação, interiores dos ramos dos nós, rotundas, áreas sobrantes,
estaleiros, áreas de depósito e empréstimo.

15. O PIP deve contemplar a utilização preferencial de espécies vegetais autóctones (nas situações menos
urbanas), adaptadas às características edafo-climátlcasdo meio, com vista à sua melhor adaptação inicial e
manutenção futura e à integração da estrada na paisagem envolvente. Estas espécies devem também estar
adaptadas às diferentes situações paisagísticas e fisiográficas atravessadas..

"1,



Jorge Moreira da 'Silva
Secretório de Estado Adjunto
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16. O PIF deve utilizar vegetação de carácter ornamental nas áreas mais urbanas (nomeadamente no extremo

poente dos traçados), no sentido de valorizar paisagisticamente estas áreas.
17. O PIP deve justificar a composição proposta para as misturas de sementes (herbáceas, arbustivas e

arbóreas) e para os módulos de plantação (arbustivos) e as espécies arbóreas a utilizar no projecto, de
acordo com os objectivos e os diferentes condicionamentos a que as várias espécies vegetais irão ficar
sujeitas.

18. As misturas de sementes a contemplar no PIP para a estabilização de todos os taludes de escavação e aterro
devem incluir algumas espécies de crescímento rápido, misturadas com outra,s de c~escimento mais lento,
que no futuro irão substítuir progressivamente as anteriores para assegurar a cobertura do solo logo após a
execução dos aterros e escavações.

19. O PIP deve prever a realízação das sementeiras, sobretudo dos taludes, através do método da
hidrossementeira, dadas a extensão e características da obra e a rapídez, facilidade e eficácia da execução.

20. Para minimizar os impactes visuais mais significativos da via, o PIP deve contemplar a criação de cortinas
vegetais (arbóreas e arbustivas) que os ocultem a partir dos pontos de observação mais próximos e
frequentados (áreas urbanas e vias de comunicação mais próximas).

21. O PIP deve contemplar o enquadramento das linhas de água com espécies características da mata
ribeirinha. O PIP deve ainda prever a escarificação e a revegetação das vias a desactivar.

22. As áreas de depósito, estaleiros, oficinas ou quaisquer outras estruturas de suporte à obra e os percursos de
obra não devem ser localizadas em áreas de elevada compressibilidade, como as baixas aluvionares, locais
onde existam evidências de deslizamentos de terras, Património arqueológico, solos incluídos na Reserva
Agrícola Nacional e na Reserva Ecológica Nacional, a uma distância inferior a 10m de linhas de água
permanentes ou temporárias, áreas de leito de cheia, áreas com maiores riscos de contaminação de
aquíferos, áreas agrícolas ou áreas de regadio e habitações ou outros receptores sensíveis e devem ser
objecto de um projecto especifico de recuperação paisagista a implementar após a conclusão dos trabalhos..

23. Deve ser realizada uma prospecção arqueológica sistemática do corredor para que seja possível adequar o
traçado de forma a minimizar efectivamente possíveis afectações no património arqueológico. Deverá ter-
se particular atenção aos sítios cuja localização não foi confirmada na presente avaliação.

24. Deve ser estudada uma alternativa -que poderá passar pela ripagem do traçado- de modo a permitir a
preservação integral da Mamoa de Gozendas (nO50).

25. Deve efectuar-se o ajustamento do traçado por forma a evitar a afectação da Necrópole da Totinheira (nO
48), garantido pelo menos uma área de protecção de SOm.

26. No local da Mamoela do Vinho e Mamoa da Quinta da Laje: deve proceder-se à sua relocalização na fase
anterior ao Projecto de Execução para a adequar o traçado, de forma a não ocorrerem impactes negativos
sobre eles.

Antes do início da fase de construção
27. Deve ser elaborado um plano de circulação para os veículos afectos à obra, minimizando as interferências

sobre áreas urbanas, de lazer e de culto das populações.
28. Deve ser elaborado um plano de desvios de trânsito ~ de percursos alternativos para a circulação rodoviária

e pedonal, minimizando as afectações da mobilidade local.

Fase de Construção
29. Devem ser adoptadas as indicações constantes no Estudo Geológico e Geotécnico do projecto relativamente

às geometrias de taludes a adoptar. bem como as disposições construtivas a seguir.

30. As escavações com mais de uma dezena de metros devem ter banquetas com valeta drenante a cerca de 8 m

de altura.
31. Deve haver adoçamento tangencial do horizonte superior aos taludes na zona da crista, bem como inclusão

de valas de crista de talude.
32. Nos aterros deve ser adoptada uma inclinação geral de V/H=2/3, com selecção mais criteriosa dos materiais

a utilizar nos aterros de altura superior a 12 m.
33. O planeamento da utilização de explosivos deve atender às características geológicas do maciço e às

condições de segurança da escavação e zonas adjacentes, este aspecto deve ser de objecto de uma análise

mais detalhada em fase de projecto de execução.
34. Deve ser efectuada a gestão e o registo dos resíduos gerados nos estaleiros e frentes de obra bem como

efectuada a recolha adequada dos óleos usados dos veíc~los e máquinas utilizados nos trabalhos.
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35. A armazenagem temporária dos óleos usados deve ser efectuada em local impermeabilizado, com bacia de

retenção de derrames acidentais e se possível coberto, separando-se os óleos hidráulicos e de motor usados
para gestão diferenciada.36. 
Deve efectuar-se avedação, com tapumes, de todas as áreas onde se desenvolvam trabalhos, incluindo as
zonas de estaleiro e parques de máquinas, de forma a proteger-se as populações das poeiras e

desorganização espacial;
37. Deve ser implementado um sistema adequado de tratamento das águas residuais do estaleiro ou,

alternativamente, proceder à drenagem destas águas para o sistema de recolha de esgotos local.
38. Deve ser implementado um sistema de aspersão de água nos estaleiros, zonas de ac;sso ás obras, nas obras

e nas frentes de obra.
39. A desmatação e a desflorestação devem ser limitadas às áreas de intervenção estrita, delimitadas por meio

de piquetagem;
40. Deve proceder-se à florestação ou arborização das áreas aterradas ou escavadas, com utilização de espécies

vegetais xerofilicas e/ou de elevada rusticidade nas fases iniciais dos processos de revestimento vegetal e
ainda procurando seleccionar prioritariamente espécies da flora espontânea da região no sentido de
reconstituir os habitats entretanto destruídos.

41. Devem ser executadas as medidas de prevenção dos incêndios de forma a criar descontinuidades em

particular nas orlas e criação na envolvente de acessos para viaturas dos bombeiros.
42. As pargas (com 3m de largura e I ,25m de altura) bem como os depósitos de terras sobrantes, não devem ser

colocados a menos de 10m das linhas de água e em leitos de cheia e devem ser armazenados tendo em vista
a sua posterior utilização.

43. As terras sobrantes, sem aplicação na obra, devem ser conduzidas a locais de deposição devidamente
licenciados para o efeito, não devendo ser colocadas em locais de interesse geológico, locais
geomorfologicamente instáveis ou em áreasafectas à RAN ou à REN.

44. Na eventualidade de recurso a materiais de empréstimo, deve ser dada preferência à exploração de áreas de

extracção actualmente em funcionamento na região, em detrimento da instalação de novas explorações.
45. Para evitar o ravinamento de taludes em terra, de aterro e escavação, provocados pela escorrência de água

superficial, deve ser realizado, no mais curto intervalo de tempo possível após as operações de

terraplanagem, o revestimento dos taludes com espécies vegetais adequadas.
46. As obras de construção dos viadutos devem realizar-se durante o período mais seco do ano de modo a

minimizar a possibilidade de ocorrência de alagamentos em áreas de risco de cheia.
47. As intervenções a realizar nas linhas de água têm que assegurar a continuidade dos escoamentos, devendo

evitar o período mais pluvioso do ano.
48. O projecto deve contemplar a protecção/restabelecimento de todas as infra-estruturas hídricas afectadas.
49. Nos viadutos, os pilares devem ter orientação concord~nte com o sentido do escoamento.
50. Nas situações onde aterros do projecto se sobrepõem tangencialmente a linhas de água, não sendo viável o

restabelecimento da directriz do escoamento através da construção de uma passagem hidráulica, devem ser
criadas valas paralelas à base dos aterros, que permitam, com base num adequado dimensionamento
hidráulico, um eficaz desvio do escoamento.

51. Nos casos em que se verifica a intercepção de pequenas linhas de água em situação de escavação é

necessário garantir a adequada captação das águas de escorrência através de valas de crista de taludes.
52. Durante as operações de construção devem ser implementadas estruturas para a contenção de sedimentos

(barreiras, muros de suporte) nos troços que atravessam os regadios de Vila Nova, Rego do Castro,
Fajões/São Mamede e Fajões, garantindo a manutenção de caudal nas infra-estruturas de rega e evitando a

alteração da qualidade de água para rega.
53. Deve proceder-se à atempada limpeza da via pública sempre que nela sejam vertidos materiais de

construção ou materiais residuais da obra.

54. A utilização de explosivos, ou de outras situações de obra particularmente geradoras de situações de maior

incómodo potencial (ruído, poeiras, etc.), deve ser comunicada à população com a devida antecedência e a

informação necessária para a gestão desses incómodos no seu quotidiano.
55. Deve ser evitada a deposição de entulhos na proximidade de áreas urbanas, de jazer e de culto.

56. Antes da entrada em funcionamento da estrada, devem ser adequadamente restabeletidas as vias locais

interceptadas, minimizando o efeito de barreira e os incómodos causados durante a obra.
57. Antes da entrada em funciQnamento da Ligação, devem estar recuperados os acessos provisórios que

tenham sido necessários, bem como as estradas e caminhos que tenham sido danificados pelas obras.
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Fase de Exploração
66. Devem ser asseguradas a manutenção e limpeza periódicas (no mínimo uma vez por ano), dos órgãos de

drena,gem transversal e longitudinal da via.
67. Deve ser estabelecido um plano de emergência em conjugaç~o com as entidades envolvidas na protecção

civil, com definição das tarefas a executar nas situações resultantes de acidentes envolvendo veículos de
transporte de substâncias tóxicas e/ou perigosas..

~ Planos e Programas de Minimização68. 

Deve ser elaborado e implementado um plano integrado de gestão de resíduos, no qual se proceda à
identificação e classificação dos resíduos em conformidade com o Lista Europeia de Resíduos, e se
estabeleçaobjectivos, tarefas e meios, tendo em consideração a calendarização e faseamento da obra.69. 
Deve ser implementado um Plano de Gestão da Obra que garantam as boas práticas de construção e gestão
de obra e estaleiros, (relacionadas com a eventual contaminação com óleos e combustíveis, águas residuais,
emissão de poeiras e partículas, limpeza dos rodados dos veículos afectos à obra, gestão de resíduos,
redução da emissão de ruído e transporte de terras, sinalização de obras, etc)., sem prejuízo das que já
foram apresentadas no ElA.70. 
Deve ser implementado um programa de monitorização em articulação com o Projecto de Drenagem,
contemplando as linhas de água mais sensíveis, associadas as zonas atravessadas com elevada
vulnerabilidade à poluição dos sistemas aquíferos, nomeadamente a ribeira de Caster. rio Ulma, rio Antuã,
rio Pintor, rio Ínsua e a ribeira de Agresque atravessa o regadio dó Rego do Castro.

71. O programa de monitorização referido na medida 67 deve ser realizado durante os primeiros eventos de
precipitação, com periodicidade anual e deve contemplar a medição de pH, temperatura, sólidos suspensos
totais, condutividade, hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, cádmio, cobre e zinco, estes últimos nas
suas fracções totais e dissolvidas.72. 
Deve proceder-se ao controlo regular do tráfego médio diário. Os afastamentos significativos dos valores

previstos para o tráfego médio diário (desvios superiores a 5.000 veículos/dia) deverão desencadear, acções
de monitorização, que permitam avaliar, à posteriori, o impacte da circulação rodoviária sobre os
parâmetros ambientais, nomeadamente, monóxido de carbono e óxidos de azoto
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58, Deve ser realizada uma prospecção arqueológica sistemática das áreas de estaleiros, áreas de empréstimo,

áreas de depósito de materiais e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospectadas nesta
fase de avaliação.59. 
Deve ser efectuado o acompanhamento arqueológico da obra, de todas as acções que impliquem
revolvimentos de terras. Este deve ser efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as
acções inerentes à implementação do projecto não sejam sequenciais mas sim simultâneas.60. 
Devem ser vedados, para evitar que pessoal e maquinaria afectos à obra circulem nas sua imediações
provocando danos, e ser interdito área do depósito e empréstimo de s010s num raiCJ de 50m nas seguintes
zonas: na Necrópole do Vizo (n037), na Necrópole da Urreira (nO 40), na Necrópole do Vale de Lameiro
(n042), na Mamoa da Estrada Velha (No 46), na Necrópole de Caçus (n° 65)- Mamoa I e na Necrópole da
Aliviada (n066).61. 
A Estrada Velha (n045) deve ser interditada a qualquer movimentação de maquinaria e pessoal afecto à
obra. Deve ser realizada uma sondagem arqueológica de caracterização cronológica e estrutural no
segmento que for destruido.62. 
Depois de efectuados todos os registos gráficos, fotográficos e descritivos, deve proceder-se à relocalização
das Alminhas da Abelheira (n.o 41 ), afectadas pelo projecto de construção da nova via.

63. Devem ser efectuados todos os registos topográficos, cartográficos, fotográficos e de memória descritiva
previstos no Estudo de Impacte Ambiental relativamente a todas as ocorrências patrimoniais que venham a
ser afectadas pelos trabalhos de construção da nova via, designadamente o c~sal rural da Cruz (n.o I), as
fontes e tanques do Gardal (n.o 29), o casal rural de Belide (n.o 43) e as minas da Estrada Velha (n.o 47).64. 
Devem ser devidamente assinalados e vedado o trânsito de obra nos acessos à Capela e Casal Rural de
Santo André (n.os 2 e 3), Calçada da Levandeira (n.o 4), Capela de N." Sr." da Conceição (n.o 30), e Tanque
da Estrada Velha (n.o 49).65. 
Devem ser acauteladas as situações em que estejam previstos desmontes recorrendo a cargas explosivas,
devendo estas actividades ter lugar em horário de menor sensibilidade dos receptores expostos tomando-se
indispensável que, com antecedência, as populações sejam informadas da data e local da ocorrência.
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73. O programa de monitorização do ambiente sonoro a apresentar em RECAPE, deve dar cumprimento ao
disposto na Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril, e deve ter em conta as "Directrizes para a Elaboração de
Planos de Monitorização de Ruído de Infra-:Estruturas Rodoviárias e Ferroviárias" (disponível em
www.iambiente.pt). .

~ Estudos
74. Deve ser efectuado um estudo para o ambiente sonoro que deverá ter em atenção o seguinte: .
~ a avaliação de impactes para a fase de construção deverá ter em conta, os re~ptores com utilização

sensível que ficarão expostos às operações de construção e avaliar a eventual necessidade de implementar
medidas de minimjzação;

~ a avaliação de impactes para a fase de exploração deve ter em conta as previsões de níveis sonoros para o
período diurno e noctumo, para o ano início de exploração, um ano intermédio e ano horizonte de projecto;

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

~ a classificação acústica ("mista" ou "sensível"), que o muniCÍpio local entretanto venha a adoptar para as
zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao n.o 3 do Art.o 40 do RLP$.
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