
MINISTÉRIO 

DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro

Projecto "IG8 -Proença-A-Nova/IP2"

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliação

de Impacte Ambiental do Projecto "1GB -Proença-A-Nova/IP2", que decorreu em fase

de Estudo Prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à Solução

B, condicionada ao atravessamento da ribeira de S. Gens em viaduto e à implementação

das medidas de minimização e programas de monitorização constantes do Anexo à

presente DIA.

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

da obra.

3.

A apreciação da conformidade do respectivo projecto de execução com esta DIA deve

ser efectuada pela Autoridade de AIA, previamente à emissão, pela entidade competente,

da autorização do referido 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.o 330/2001, de 2 de Abril.

22 de Abril de 2005

u

o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do

Desenvolvimento Regional.' y- ~

(Francisco Nunes Correia)
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ANEXO À DIA DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO

"1GB PROENÇA-A-NOV A/IP2"

A -CONDICIONANTES

Atravessamento da ribeira de S. Gens em viaduto.

B -MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA ESTALEIROS, ÁREAS DE DEPÓSITO E DE

EMPRÉSTIMO DE TERRAS

Apresentação dos locais previstos para implantação de estaleiros, implantação de depósitos e áreas de

empréstimos de terras, ou cartografia com as condicionantes à sua localização.

Os locais destinados à instalação de estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito deverão situar-se fora

de áreas classificadas, matos e linhas de água, em leitos de cheia, zonas preferenciais de recarga de

aquíferos, áreas classificadas como RAN e REN, solos de boa aptidão agrícola e áreas com ocupaçãoflorestal. 

Os estaleiros devem ser localizados o mais afastados possível dos núcleos urbanos ocorrentes na

área em estudo.

Deverá proceder-se à dissimulação dos estaleiros com recurso a barreiras vegetais ou tapumes

adequados.

Os estaleiros deverão ser equipados com meios de combate a fogos florestais, de forma a eliminar

eventuais focos de incêndio resultantes das actividades relacionadas com a construção.

As áreas afectas aos estaleiros e depósito de materiais deverão ser correctamente delimitadas e

sinalizadas, não devend.o ocupar terrenos não expropriados ou autorizados.

No que diz respeito à constituição de aterros para terras de escavação, considera-se que deverão ser

procuradas áreas de exploração de inertes abandonadas, ou outras similares a requerer recuperação

paisagística. Depois de criados, os depósitos devem ser objecto de uma recuperação paisagística, como

forma de minimização do seu impacte sobre a envolvente.

A. contaminação química e biológica provocada pelas águas residuais nos estaleiros e oficinas, poderá ser

controlada através da instalação de um sistema adequado de tratamento das águas residuais ou,

alternativamente, através da drenagem dessas águas para o sistema de águas residuais local.

Não deve ser permitida a lavagem da maquinaria em zonas que não sejam destinadas para o efeito, as

quais deverão ser devidamente sinalizadas.



MINISTÉRIO DO AMBffiNTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro

Todas as operações de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, bem como o manuseamento de

óleos, lubrificantes e o abastecimento de combustíveis ou outras substâncias químicas passíveis de

provocar contaminação das águas subterrâneas, deverão ser realizadas em locais apropriados

devidamente impermeabilizados.

Aquando da conclusão da obra, deverá assegurar-se a desactivação total da área afecta à obra, com

remoção de instalações, de equipamentos, de maquinaria de apoio à obra e de todo o tipo de materiais

r~siduais da mesma, bem como proceder-se à recuperação dos terrenos ocupados e à reparação de todas

as vias utilizadas durante a construção do lanço rodoviário. Deverá promover-se a reposição dessas zonas

no seu estado anterior, por meios de medidas de descompactação e arejamento dos solos e/ou cobertura

com terra vegetal. Dever-se-á efectuar a escarificação de áreas colmatadas (devido, por exemplo, à

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

Deverá proceder-se à recolha, armazenagem, transporte e destino final adequado dos óleos usados nos

veículos e máquinas afectos à obra e dos resíduos sólidos produzidos na' construção.

A circulação de viaturas afectas à obra deve ser interdita em áreas de infiltração máxima e em áreas de

regadio.

A instalação das centrais de betão e de asfalto betuminoso deverá ser efectuada tendo em consideração

um eficaz sistema de controlo das emissões de poluentes, através da instalação de filtros. Também a sua

localização deverá ser planeada, de modo a afastar-se o mais possível de habitações.

c -MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO POR DESCRITOR

Sistemas Ecoló~icos

Deverão apresentar-se medidas que minimizem a afectação dos povoamentos de olival puro e matosautóctones, 

que ocorrem nas encostas a serem atravessadas com a Ponte sobre o rio Ocreza,

nomeadamente durante a fase de construção.

Relativamente à ocorrência de Rato Cabrera (Microtus cabrerae), deverá ser demon$trada,

inequivocamente, a presença ou ausência do referido micromamífero.

Relativamente aos morcegos e uma vez que não foi realizado trabalho de campo, deverá efectuar-se o

seguinte procedimento:

.Pesquisar abrigos num raio de 200m na envolvente do traçado e caso se verifique a sua presença

caracterizar a situação de referência relativamente à localização [e importância] dos abrigos

identificados (e.g. minas, grutas, construções, árvores).

.Incluir os morcegos no Programa de Monitorização.
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.Caso a via se situe a menos de 5km de abrigos de importância nacional ou caso venham a ser

encontrados abrigos desta importância no decorrer do trabalho de campo, a situação deverá ser

discutida com o ICN.

Vedação da via -a via será vedada com rede de malha progressiva, como é obrigatório nas estradas desta

categoria. Nos locais próximos das passagens hidráulicas e/ou passagens inferiores e superiores, a

vedação da via deve ser colocada em ângulo. inferior a 180°, para permitir o encaminhamento dos animais

para as referidas passagens.

Passagens para a fauna -as passagens hidráulicas deverão, para o efeito, ter um arranjo específico,

nomeadamente através da colocação de barreiras, redes ou sebes vegetais oblíquas à estrada, que

conduzam os animais para a passagem e providenciem certa protecção no exterior desta.

Recursos Hídricos

Na zona de maior vulnerabilidade à poluição, em termos de recursos hídricos subterrâneos, não deverá ser

efectuado o lançamento dos efluentes provenientes da via, devendo ser conduzidos para jusante dessas

zonas.

No atravessamento do rio Ocreza os pilares da Ponte deverão ser colocados acima do NPA da Albufeira

dePracana.

Os pilares dos viadutos não devem ser colocados no leito menor dos cursos de água, nem nas suas

margens.

No atrayessamento dos cursos de água devem ser privilegiadas soluções que não artificializem o leito e as

margens dos cursos de água, devendo recorrer-se a soluções biofisicas.

As PH deverão garantir a continuidade da linha de água a montante e a jusante, em termos de

funcionamento hidráulico e as margens deverão ser objecto de recuperação e instalada a vegetação

característica da galeria ripícola.

Deverão restabelecer-se todas as linhas de água intersectadas pela via, recorrendo a sistemas de

drenagem eficazes, tendo em consideração o aumento de caudais por acréscimo da área impermeável, ou

seja, por diminuição da infiltração e aumento do escoamento.

Deverá estabelecer-se um programa de limpeza periódica dos órgãos de drenagem, diminuindo os efeitos

negativos do eventual assoreamento das passagens hidráulicas.

Deverá proceder-se à inventariação das captações existentes, por forma a garantir a sua adequada

exploração e, simultaneamente, permitir a obtenção de dados fundamentais sobre as características das

captações e dos aquíferos explorados, designadamente informação sobre os caudais extraídos e

respectivos usos da água, incluindo a recolha de amostras e a determinação da qualidade das águas

subterrâneas.
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Deverão utilizar-se barreiras temporárias para recolha dos sólidos em suspensão durante a fase de

construção, por exemplo confeccionadas com tecido ou tela e instaladas ao longo da base de taludes

susceptíveis à erosão, ou próximo de cursos de água sujeitos à contaminação.

Deverá prever-se, no projecto de drenagem, a descarga das águas de escorrência da via de mododisperso, 

ou seja, o escoamento das águas de pequenos trechos deve ser, sempre que possível,

encaminhado para as várias linhas de água atravessadas ou valas, de modo a serem evitadas situações

de concentração muito grande de lançamentos num número reduzido de locais.

Geolo!:lia e Geomorfolo!:lia

Deverá estudar-se a possibilidade de se introduzir um viaduto entre, sensivelmente, o km 14+950 e

15+500, dada à dimensão do aterro em causa.

Deverão apresentar-se e caracterizar-se, de acordo com os resultados do Estudo Geológico e Geotécnico,

as soluções a implementar para cada talude (quer de aterro quer de escavação), salientando-se quais as

medidas adoptadas, de modo a minimizarem-se as situações de instabilidade detectadas. Deverão

privilegiar-se soluções de contenção de aterros e escavações que não agravem significativamente as suas

dimensões e que permitam a sua recuperação paisagística.

Deverão identificar-se, caso existam, as situações em que será necessário recorrer ao uso de explosivos,

devendo-se prever meios de aviso às populações.

Dado o porte e extensão das escavações e aterros previstos, é provável a ocorrência de alguns problemas

de instabilidade, pelo que deve colocar-se especial cuidado na manutenção e eventual posterior reforço

das estruturas de protecção, bem como na monitorização da obra, nomeadamente do revestimentovegetal, 

limpeza dos órgãos de drenagem, controlo da erosão e manutenção dos taludes.

Solos e Uso do Solo

Deverá estudar-se a possibilidade de atravessar o vale entre o km 7+600 e 8+000 totalmente em viaduto

(aumentando a extensão do Viaduto 82), de forma a minimizar a afectação da m~ncha de vinha e/ou
,

pomar e de sistemas culturais e parcelares complexos. f

Deverá estudar-se a possibilidade de se prolongar o Viaduto 84 até ao km 15+200 de forma a minimizar as

manchas de culturas anuais. 'I
iAdoptar, 

entre Moitas e Peral, soluções que minimizem a afectação dos usos de solo dado que se está

perante a principal área agrícola do corredor em estudo.
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Deverá evitar-se dar início à fase de obra na época das colheitas, em particular no que se refere à azeitona

e culturas cerealíferas, devendo programar a construção da via de forma a interferir o menos possível com

a actividade agrícola e agro-florestal.

A movimentação das terras deverá ser executada preferencialmente no período de Maio a Setembro.

Deverá minimizar-se a afectação e corte das propriedades interferidas, ajustando-se o traçado, sempre que

possível, aos limites da propriedade, minimizando a criação de parcelas sobrantes e/ou inviáveis.

Deverá proceder-se à reposição das ligações interceptadas através dos respectivos restabelecimentos, a

qual deverá ser célere e atempada, de modo a minimizar o efeito de barreira.

A desmatação, a destruição de coberto vegetal e o corte de arvoredo deverá ser feito exclusivamente nas

áreas relativas à faixa de ocupação da plataforma e taludes.

Todas as áreas florestais afectadas deverão ser recuperadas, recorrendo à reflorestação com espécies

adequadas à região.

Deverá proceder-se à plantação dos taludes com espécies florestais adequadas à região e resistentes ao

fogo, devido ao elevado risco de incêndio florestal da região.

Proceder à limpeza das linhas de água em caso de obstrução total ou parcial, e implantação de um sistema

de drenagem eficaz nos aterros e escavações durante a fase de construção, evitando assim riscos de

inundação.

Ordenamento do Território

Dada a interferência directa com a EN 241 no início do traçado, única via de ligação entre a área em

estudo e as sedes dos concelhos em apreço, recomenda-se que o desvio previsto seja construído e entre

em funcionamento antes do início da construção do lanço.

Antes do início da construção, deverá promover-se a divulgação de toda a informação pertinente associada

ao empreendimento, por forma a alertar a população para as potenciais alterações e desorganização

urbana que ocorrerão durante a fase de construção. Para o efeito, deverá ser distribuída informação sobre

o traçado, o tempo previsto de duração das obras e indicado um interlocutor específico para esclarecer

eventuais dúvidas e receber reclamações.

Dados os impactes previstos na rede viária da região, durante a construção, deverá proceder-se a

diligências visando definir um programa de percursos alternativos, bem sinalizados, contribuindo para um

tráfego fluído e seguro, quer para os peões, quer para os condutores.

Por forma a salvaguardar potenciais interferências com infra-estruturas de abastecimento, deverá o

proponente da obra contactar todas as entidades proprietárias e/ou concessionárias das redes públicas e

de abastecimento, para que atempadamente se preveja e projecte o seu desvio ou outras intervenções
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necessárias. Deverá ainda proceder-se ao restabelecimento atempado de todas as infra-estruturas

interferidas ou acidentalmente afectadas durante a construção do lanço.

Nas áreas de olival, a área de trabalho deverá ser limitada ao estritamente necessário, por forma a

minimizar a interferência com as espécies arbóreas existentes em redor da plataforma.

Deverão reduzir-se ao mínimo necessário as frentes de obra e as áreas de apoio, de modo a evitar a

dispersão pelo território de efeitos negativos associados às actividades de construção.

Componente Social

Antes do início da construção do lanço em apreço deverão ser desenvolvidos esforços por forma a informar

previamente as populações das áreas a serem afectadas pelas obras sobre o objectivo, natureza,

localização (esboço esquemático) e duração prevista das obras.

Durante a construção, a afectação de serviços (electricidade, água, saneamento básico) e a realização de

determinadas actividades de obra geradoras de grande desconforto (por ex. utilização de explosivos)

deverá também ser comunicada à população, com a devida antecedência, com indicação do período e

duração prevista da afectação, que permita aos utentes aumentar a percepção de controle e gerir a

situação de incomodidade no seu quotidiano.

Caso se verifique que existem edifícios que poderão sofrer danos directamente relacionados com os

trabalhos de construção, deverá o dono da obra proceder à adopção das seguintes medidas de

minimização:

.vistoria prévia, com adequado relatório, ficha de caracterização e registo fotográfico;

.monitorização eficaz e regular dos edifícios;

.identificação clara de um interlocutor privilegiado a quem as pessoas afectadas se possam dirigir;

.reparação atempada dos danos identificados como directamente associados à construção do

empreendimento.

Visando minorar a incomodidade para as populações decorrente da construção da via, deverão ser

preferencialmente utilizados métodos construtivos compatíveis com a área em causa, especialmente na

proximidade de áreas habitadas. De igual modo, nos locais próximos de zonas habitadas deverá privilegiar-

se o período diurno para a execução dos trabalhos, principalmente nas zonas consideradas mais sensíveis

ao ruído.

Deverá ainda ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamações, de

modo a permitir aferir o grau de incomodidade percepcionado pela população residente e equacionar a

necessidade de implementação de novas medidas mitigadoras.

Por forma a evitar condicionamentos à circulação rodoviária, deverá ser limitada, tanto quanto possível, a

interferência, quer em termos físicos quer em termos temporais, com essa estrutura viária. Para tal, deverá
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prever-se o acesso e transporte de materiais aos locais de obra através de ligações rodoviárias de menor

circulação, acautelando-se assim a segurança e fluidez da circulação nas vias mais importantes.

Definir uma correcta gestão do tráfego de veículos pesados ligados à obra, no sentido da sua restrição nos

períodos críticos e recorrendo a percursos alternativos.

Deverá ser elaborado um plano de desvios e percursos alternativos, para o qual deverão ser consultadas

as autarquias da área de interesse do projecto.

O esquema de acessibilidades que irá vigorar durante a obra deverá ser objecto de adequada e atempada

publicitação, nomeadamente através da distribuição de folhetos informativos à população.

Após a conclusão da obra, as vias rodoviárias interferidas deverão ser recuperadas de forma a não

prejudicar a circulação local e a não penalizar as autarquias.

Devem ser executados também todos os restabelecimentos previstos no Estudo Rodoviário, e caso se

constate que o número de restabelecimentos previstos se mostra insuficiente, deverá ser equacionada a

criação de novos restabelecimentos e/ou caminhos paralelos.

Ruído

Deverá apresentar-se um estudo de ruído que deverá ter em atenção o seguinte:

.uma avaliação rigorosa dos impactes, na fase de construção e na fase de exploração, em todas as

situações sensíveis existentes e previstas, para o ano início de exploração, um ano intermédío e ano

horizonte de projecto, no período diurno e no período nocturno, fundamentada com a apresentação de

previsões de níveis sonoros decorrentes da implantação do projecto e contabilizando as fontes sonoras

existentes;

.a classificação acústica ("zona mista" ou "zona sensível"), que o município entretanto venha a adoptar

para as zonas. Para o efeito devem ser consultadas as autarquias competentes, por forma a articular o

Projecto com os critérios e directrizes de classificação dessas autarquias. Na ausência da classificação

acústica, deverá ser tido em conta o referido no documento "Directrizes para a Elaboração de Planos

de Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas Rodoviárias e Ferroviárias", disponível em

www.iambiente.pt, que traduz, no seu ponto 6, o entendimento do Instituto do Ambiente sobre a

conformidade com a legislação;

.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) edificio(s), tendo em conta que os limites legislados se reportam ao ruído

ambiente exterior;

.as medidas de minimização a implementar deverão garantir o cumprimento dos limites regulamentados

(n.o 3 do Art.o 40 do RLPS);



MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro

Qual idade do Ar

Devem ser tomadas medidas especiais de protecção contra a emissão de poeiras durante a execução das

obras, em especial nas zonas contíguas com actividades agrícolas e núcleos habitados.

Património

Para o elemento patrimonial (15) -Poço com Engenho, deverá efectuar-se o seu registo gráfico, fotográfico

e respectiva memória descritiva.

Para os elementos (21) -Cruzeiro e (33) -Formação natural "Castelos" preconiza-se a instalação de uma

vedação em seu redor, durante a construção da via, de modo a que não sejam danificados e mantenham a

sua funcionalidade.

Deverá proceder-se a uma cuidadosa prospecção sistemática, devendo o traçado ser afastado, tanto

quanto possível, dos locais com interesse arqueológico que então vierem a ser detectados.

Deverá efectuar-se o acompanhamento arqueológico da obra nas fases de instalação de estaleiros,

abertura de caminhos de acesso, decapagens, desmatações, escavações e aterros.

Deverá efectuar-se a pesquisa bibliográfica e documental aprofundada do corredor seleccionado,

nomeadamente a consulta do "Corpus de Megalitismo das Beiras", de Vera Leisner (1998), bem como dos

dados mais recentes sobre as gravuras rupestres do Alto Tejo.

Deverá proceder-se á prospecção sistemática especificamente orientada para a detecção de arte rupestre,

nas margens do Rio Ocreza a serem afectadas pelo empreendimento.

Deverá efectuar-se a prospecção sistemática das áreas a afectar pelo projecto, áreas a afectar no decurso

da obra e ainda as correspondentes ao restabelecimento da rede viária, à construção e/ou melhoria dos

acessos à obra, aos estaleiros, aos locais de empréstimo e depósito de inertes. Os resultados obtidos e as

eventuais medidas de minimização daí decorrentes deverão ser apresentados ao IPA sob a forma de

Relatório.

Desde que possível e sempre que se preveja a afectação de qualquer vestígio arqueológico, deve ser

prevista a ripagem da via dentro desse corredor, antes de serem propostas quaisquer outras medidas de

minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas ou a escavação em área.

A Equipa de Arqueologia que realizar os trabalhos, na fase anterior à apresentação do RECAPE, deve

inctuir um especialista em Arte Rupestre.

Os resultados dos trabalhos da prospecção efectuada em fase de Projecto de Execução, no caso de serem

identificadas. novas ocorrências patrimoniais, estão sujeitos à proposta de medidas de carácter geral e

específico a implementar em fase de RECAPE. As medidas que vierem a ser propostas devem ser

inseridas no Caderno de Encargos (CE).
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É de salientar que a execução dos trabalhos arqueológicos carece de autorização por parte do IPA, de

acordo com o Decreto-lei no270/99, de 15 de Julho e em conformidade com a lei no107/2001, de 8 de

Setembro.

PaisaQem

Deverá ser dada particular importância à passagem dos traçados no vale do Ocreza pela sua reconhecida

qualidade paisagística, de modo a restabelecer a estrutura e continuidade da paisagem nos locais onde for

afectada, nomeadamente repondo os terraços dos olivais e a continuidade morfológica da encosta, bem

como plantando oliveiras no topo dos taludes de escavação. No atravessamento do rio Ocreza, dados os

valores paisagísticos em causa, especial cuidado se deverá ter com a estética/arquitectura da Ponte

prevista. Deverão apresentar-se simulações visuais das situações mais sensíveis.

Deverá assegurar-se uma melhor integração do traçado na paisagem, de modo a atenuar os impactes

visuais e aumentar a capacidade de absorção das zonas atravessadas; garantindo o revestimento

adequado dos taludes, em termos espaciais, temporais e de espécies a utilizar, devendo a escolha desta

ser efectuada de acordo com a vegetação da região e as características do local onde se irão implantar.

Dada a importância paisagística e ecológica dos fundos dos vales no contexto do território analisado, em

particular por constituírem estreitos sistemas húmidos de aproveitamento agrícola com baixa expressão na

área em estudo, nos locais em que forem interceptados pelo traçado, deverá ser definida uma faixa de

protecção por forma a interferir o menos possível com aqueles sistemas.

Deverá proceder-se à reestruturação e reconstituição dos valores paisagísticos naturais, nomeadamente

refazendo corredores ecológicos nos locais onde forem afectados com a plantação de espécies

adequadas.

Deverá efectuar-se a modelação das superfícies dos locais sujeitos a terraplenagens, nomeadamente dos

taludes e dos interiores dos nós, com o objectivo de estabelecer uma continuidade com o terreno natural,

adoptando pendentes suaves.

Deverá prever-se a constituição de barreiras vegetais nos locais em que o traçado passe perto de áreas

sociais ou onde se prevejam potenciais receptores visuais.

Deverá promover-se à definição de uma quadro de medidas cautelares, com vista à protecção e

dissimulação dos locais em obra, designadamente e$taleiros, áreas de empréstimo e de depósito de

materiais.

Cortinas de vegetação -sugere-se a instalação de cortinas arbóreas/arbustivas com espécies autóctones,

em locais onde a estrada. não seja construída em escavação, por forma a minimizar o impacte visual

imposto pelo tráfego e contribuir para diminuir a perturbação sobre a fauna de vertebrados superiores; esta

medida terá ainda vantagens ao constituir também uma barreira à dispersão de vertebrados para a

9
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estrada, 

para além de outros aspectos; os locais próprios para colocar estas barreiras são os biótopos

agrícolas, passagens sobre ribeiros e floresta aberta; esta medida deverá ser equacionada no Projecto de

Execução, em particular na parte referente à Integração Paisagística.

O Plano de Integração Paisagística deverá contemplar a recuperação dos taludes que venham a ser

definidos, salientando-se as zonas onde serão necessárias intervenções estruturais nomeadamente o

recurso a pregagens ou redes de pregagens e a redes metálicas.

Implementação de um projecto adequado de recuperação e enquadramento paisagístico, recorrendo às

espécies vegetais autóctones locais e que restabeleça o equilíbrio da área envolvente à estrada, das áreas

de estaleiro e de depósito e empréstimo de materiais, tão cedo quanto possível.

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

Os programas de monitorização deverão ser reformulados/readaptados de acordo com a apreciação efectuada

no Parecer da CA.

Recursos Hídricos

o ElA apresenta um plano de Monitorização dos Recursos Hídricos, o qual deve ser implementado após a

integração das seguintes observações:

.O plano de monitori?ação deverá ter início antes do começo das obras, de forma a constituir a situação de

referência da zona.

.Além dos parâmetros referidos deve também ser incluído o crómio, o níquel e o ferro.

.Em relação às águas subterrâneas além dos aspectos referidos, devem também ser caracterizados os

aspectos quantitativos, bem como a direcção do fluxo.

.Em termos de periodicidade de obra, a monitorização das águas subterrâneas deve ser trimestral.

o Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos deverá ser detalhado em fase de projecto de execução.

O Relatório dos resultados deverá ser enviado logo após a campanha e não anualmente como referido no ElA.

R.!:!!.Q.Q

o plano de monitorização deverá dar cumprimento ao disposto na Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril e deverá

ter em conta as recomendações do Instituto do Ambiente, em documento datado de Fevereiro de 2003, sob o
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título "Directrizes para a Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas Rodoviárias e

Ferroviárias", disponível em www.iambiente.pt. Salienta-se que, o plano de monitorização deverá prever a

realização de campanhas, sempre que se verifiquem alterações significativas dos factores que determinam a.
emissão e propagação de ruído, nomeadamente, aumentos do volume de tráfego, ou de percentagem de

veículos pesados, de velocidade, alteração do tipo de pavimento, ou reclamações.


