
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

Projecto “IC 9 – NÓ DE CARREGUEIROS” 
 

Projecto de Execução 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta 

Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao 

Procedimento de AIA do Projecto “IC 9 – Nó de Carregueiros”, em fase de Projecto de 

Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada: 

 à obtenção dos pareceres ou autorizações necessárias ao desenvolvimento do projecto, 

nomeadamente as decorrentes do cumprimento do disposto no Decreto-Lei 

n.º 169/2001, de 25 de Maio (relativo às medidas de protecção ao sobreiro e à 

azinheira), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 

Junho, bem como no Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio (relativo ao arranque de 

oliveiras); 

 ao cumprimento das Medidas de Minimização e Programas de Monitorização constantes 

do Anexo à presente DIA. 

2. Os Relatórios de Monitorização deverão ser apresentados à Autoridade AIA respeitando a 

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

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

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos 

dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto, 

exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 
15 de Fevereiro de 2007, 

 
O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

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

                                                 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

Anexo: Medidas de Minimização e Programas de Monitorização 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução do 

“IC 9 – Nó de Carregueiros” 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Sócio-economia  

1. Deverão ser garantidas todas as ligações, por forma a não impedir a circulação e acessos 

aos caminhos locais e propriedades. 

2. Deverá proceder-se à aspersão regular de todos os percursos de obra, e à limpeza e 

lavagem de rodados na transição para áreas pavimentadas. 

3. Deverão ser mantidas as condições de circulação, para pessoas e animais, nos percursos 

de terra batida. 

4. Deverá proceder-se à recuperação de todos os pavimentos e caminhos degradados pela 

circulação de camiões e máquinas afectos à obra. 

5. Deverá proceder-se à colocação de sinalização adequada nas vias de acesso à frente de 

obra, indicando a movimentação de veículos pesados. 

6. Deve proceder-se à cobertura das viaturas de transporte de materiais pulverulentos. 

7. A população potencialmente afectada deverá ser atempadamente informada do reinício das 

obras, da duração dos trabalhos e eventuais condicionamentos.  

 

Paisagem  

8. Deverá ser implementado o Projecto de Integração Paisagista (PIP), apresentado para o IC9 

Sublanço Nó de Carregueiros – Tomar (IC3), uma vez que este projecto se integra neste 

Sublanço.  

9. O revestimento dos taludes deverá ser efectuado, de acordo com o projecto de integração 

paisagista. 
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Fauna e Flora 

10. Deverá ser feita a plantação de uma linha dupla de árvores ao longo da estrada (em 

particular na zona mais perto dos abrigos), o mais rapidamente possível, de modo a dificultar 

o atravessamento da estrada pelos morcegos  

11. As vedações em rede com vista a minimizar o risco de atropelamento de mamíferos, 

deverão ter uma malha que não permita a passagem de carnívoros, pelo que a apresentada 

no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), terá de ser reequacionada.  

12. Todas as áreas florestais afectadas pelo projecto deverão ser recuperadas, recorrendo à 

reflorestação com espécies adequadas à região, de acordo com o previsto no Plano de 

Recuperação Paisagista já aprovado, e resilientes ao fogo, devido ao elevado risco florestal 

da região. 

 

Recursos Hídricos 

13. Deverá proceder-se à limpeza da linha de água e restabelecido o seu normal escoamento. 

14. Sempre que necessário, deverão ser colocadas estruturas de retenção de sedimentos, 

evitando a sua introdução na linha de água. 

15. Deverá proceder-se à escarificação, ou outra mobilização mais conveniente, dos terrenos 

nas áreas onde se registou uma maior compactação dos solos.  

16. Deverá proceder-se à recolha adequada dos óleos usados dos veículos e máquinas 

utilizados nos trabalhos. 

17. Deverá ser evitada a concentração de resíduos sólidos e líquidos sobre a superfície do 

terreno.  

18. Deverá ser evitado o derramamento de óleos, combustíveis e outros poluentes na linha de 

água. 

19. A execução das acções de limpeza das máquinas e enchimento dos camiões com 

combustíveis e outros materiais, deverão ser realizadas em locais impermeabilizados e onde 

seja possível fazer a sua recolha e armazenagem. A recolha dos óleos e outros produtos 

deverá ser realizada, de acordo com as normas em vigor.  
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Para a Fase de exploração, são de evidenciar as seguintes medidas de minimização: 

20. Deverá ser assegurada a manutenção dos revestimentos vegetais que vierem a ser 

executados.  

21. Deverá assegurar-se a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e 

longitudinal. 

22. Deverá ser estabelecido um plano de emergência por parte das entidades envolvidas na 

protecção civil, com definição das tarefas a executar nas situações resultantes de acidentes, 

envolvendo veículos de transporte de substâncias perigosas. 

 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

23. Implementação do Programa de Monitorização da Flora e Vegetação proposto, bem como 

do Programa de Monitorização da Fauna. No entanto, a periodicidade de emissão de 

relatórios prevista (anual) é demasiado alargada, devendo ser semestral. 
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