
 
 

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

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJECTO “IP2 VARIANTE A ESTREMOZ E REFORMULAÇÃO DO NÓ COM A EN4” 
(Projecto Base) 

 
1. Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativa ao 

procedimento de AIA relativo ao projecto do “IP2 Variante a Estremoz e Reformulação do Nó com a 

EN4”, em fase de Projecto Base, bem como a análise técnica, da Autoridade de AIA, aos elementos 

apresentados pelo proponente no âmbito da audiência prévia dos interessados, realizada nos termos do 

artigo 100.º, e seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, emito Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) desfavorável à execução do projecto. 

2. A emissão de DIA desfavorável é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de Avaliação 

(CA), de onde se destacam os seguintes aspectos: 

a) o projecto induzirá impactes negativos significativos, em termos de uso do solo, 

condicionantes e componente social, decorrentes do desenvolvimento do traçado proposto 

sobre áreas de vinha (em franca exploração), olival (recentemente plantado) e montado 

(povoamento com árvores de médio e grande porte); 

b) a Consulta Pública que foi muito participada, apresentando uma fundamentação objectiva 

para os impactes negativos no uso do solo e na socioeconomia; 

c) não foram analisadas corredores alternativos, impedindo a identificação de um eventual 

corredor com menores impactes ambientais; 

d) o parecer desfavorável do Instituto de Meteorologia, dada a existência de uma estação 

sísmica pertencente à Rede Sísmica Nacional, considerada vital para esta rede e essencial 

para a vigilância sísmica à escala local, regional e global. 

 

22 de Agosto 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), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
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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. 


