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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 
VARIANTE ÀS EN341 E EN 347 – ALFARELOS/TAVEIRO 

 (ESTUDO PRÉVIO) 
 

 
 

1. Tendo por base o Parecer da Comissão de Avaliação (CA), a informação 60/08/GAIA da Agência 
Portuguesa do Ambiente e a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
relativa ao procedimento de AIA da Variante às EN341 e EN 347 – Alfarelos/Taveiro, em fase de 
Estudo Prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável às Soluções A e B e 
favorável à Solução C condicionada: 

 
1.1 À integração no Projecto de Execução das condicionantes listadas em anexo, bem como ao 

desenvolvimento dos estudos, análises ou levantamentos aí indicados, com vista à recolha da 
informação adequada quer à optimização do traçado da variante em causa, quer à integração das 
melhores soluções técnicas ou métodos construtivos para minimizar ou anular impactes negativos 
e potenciar impactes positivos; 

1.2 Ao desenvolvimento dos estudos que se venham a revelar necessários para efeitos de detalhe e 
concretização das medidas de minimização a adoptar em fase de obra e em fase de exploração; 

1.3 À apresentação à Autoridade de AIA, nos termos dos número 1 do artigo 28º do Decreto-lei n.º 
69/2000, de 3 de Maio na sua redacção actual do Projecto de Execução, acompanhado do 
respectivo relatório descritivo e demonstrativo da conformidade do Projecto de Execução com 
esta DIA (RECAPE); 

1.4  À concretização discriminada no RECAPE das medidas de mitigação relativas à fase de obra e à 
fase de exploração genericamente listadas anexo e de outras que venham a considerar-se 
relevantes; 

1.5 À concretização no RECAPE dos programas de monitorização referidos em anexo, sem prejuízo 
de outros que se venham a revelar necessários, para efeitos da determinação da eficácia das 
medidas de minimização adoptadas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e 
potenciar os efeitos positivos, bem como, para averiguação da necessidade da adopção de novas 
medidas; 

1.6 Ao cumprimento das medidas de minimização (fase de construção e fase de exploração) e dos 
planos de monitorização que venham a ser aprovados em resultado da apreciação da 
conformidade do Projecto de Execução com esta DIA, nos termos do n.º 4, do artigo 28º do 
Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua redacção actual; 

2. Os estudos a desenvolver, quer no âmbito do desenvolvimento do Projecto de Execução, quer para 
detalhe e pormenorização das medidas de mitigação da fase de obra e de exploração, deverão 
pressupor uma abordagem mais pormenorizada, à escala do Projecto de Execução, das questões 
relevantes decorrentes do Estudo de Impacte Ambiental elaborado no âmbito do Estudo Prévio e da 
avaliação a que o mesmo foi sujeito; 

3. O RECAPE deverá actualizar e aprofundar os aspectos relevantes identificados no EIA do Estudo 
Prévio e no parecer da CA, à escala do Projecto de Execução, visando fornecer a informação 
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documentada e adequada à demonstração e justificação dos pressupostos de base da concessão da 
presente DIA; 

4. Independentemente da justificação, descrição, pormenorização e calendarização de cada medida de 
minimização a apresentar no âmbito do RECAPE, este relatório deverá apresentar um inventário das 
mesmas, separadas por cada fase (fase prévia à construção, fase de construção, fase de conclusão da 
obra e fase de exploração), incluindo o respectivo local de aplicação, calendarização e entidade 
responsável pela sua implementação. O referido inventário deverá constituir um documento autónomo 
por forma a facilitar o seu fácil manuseamento, nomeadamente, em auditorias; 

5. As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser incluídas no caderno de 
encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da 
construção do projecto; 

6. A autorização do projecto ou o seu licenciamento carece de parecer favorável relativamente à 
conformidade com a DIA, a emitir nos termos do n.º 4 do artigo 28 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 
de Maio, na sua actual  redacção; 

7. A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, autorizações e/ou 
licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam, nomeadamente, as entidades com 
competências específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e servidões; 

8. A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, bem como do  
cronograma definitivo dos trabalhos, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências na 
Pós-Avaliação do Projecto; 

9. Deverá ser dado conhecimento à Autoridade de AIA, no prazo de um mês a contar da data da sua 
ocorrência, de qualquer reclamação, nomeadamente no âmbito do ruído, bem como das diligências 
desencadeadas para efeito do respectivo tratamento e resolução, das medidas a adoptar ou entretanto 
adoptadas e respectiva eficácia; 

10. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente à 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e deverão ser entregues, em 3 exemplares, à Autoridade de AIA 
nos prazos determinados para o efeito; 

11. 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. 

 
29 de Fevereiro de 2008, 

 
O Secretário de Estado do Ambiente 

 
 
 
 

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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ANEXO À DIA DA VARIANTE ÀS EN341 E EN 347 – ALFARELOS/TAVEIRO 
 (ESTUDO PRÉVIO) 

 

 
CONDICIONANTES AO PROJECTO DE EXECUÇÃO   

PE 1. Deverá ser minimizada a inviabilização da exploração futura em toda a área de intervenção do 
projecto em que se verifique sobreposição com áreas com potencialidades para o aproveitamento 
de recursos geológicos. 

PE 2. A concepção do projecto deverá ser efectuada tendo em conta a necessária articulação com a 
Lagoasol e de modo a que sejam minimizados, tanto quanto possível, os impactes sobre a pedreira 
explorada por esta. 

PE 3. A localização dos pilares dos viadutos, deverá ser compatibilizada com o projecto de execução de 
regularização hidráulica do Vale do Ega ao nível das estruturas de regularização propriamente 
ditas e os caminhos e acessos englobados neste projecto. A compatibilização deverá ter ainda em 
atenção que a cota mínima da viga do tabuleiro deverá ser superior a 16m e o vão no mínimo deve 
ter uma largura de 30m. 

PE 4. Os pilares não devem localizar-se no leito menor das linhas de água, nem nas margens. A 
configuração da secção dos pilares deverá ser hidrodinâmica e devem estar orientados de acordo 
com o sentido de escoamento nas linhas de água. 

PE 5. Deve ser efectuado um levantamento exaustivo dos órgãos de drenagem existentes na rede viária, 
quer a montante, quer a jusante no sentido de se compatibilizarem soluções.  

PE 6. O projecto de drenagem deverá englobar a análise específica da capacidade de vazão dos órgãos de 
drenagem a jusante do mesmo. Especial atenção deverá ser dada na EN347 junto ao Nó 1. 

PE 7. O projecto de drenagem deve dar cumprimento à interdição de descargas de águas de escorrência 
da plataforma nas zonas hídricas sensíveis, o que implica a instalação de sistema de tratamento de 
águas de escorrência, devendo ser estudados, em RECAPE, os melhores locais para a instalação 
dos referidos sistemas. 

PE 8. A concepção destes sistemas deverá ter em conta as cotas de cheia na secção em que serão 
instaladas, devendo, os sistemas de tratamento, no caso dos viadutos, ser preferencialmente 
construídos sob os mesmos, de modo a evitar a expropriação de áreas adjacentes. 

PE 9. O detalhe e concretização dos sistemas de tratamento terá ser apresentado no RECAPE, assim 
como a justificação para o tipo de tratamento proposto.  

PE 10. Em caso de ocorrência de acidentes com transporte de substâncias perigosas, onde existe o risco de 
derrame, a afectação destes sistemas poderá ser significativa, pelo que medidas de contenção de 
um derrame devem ser analisadas/equacionadas no PE. 

PE 11. Elaboração de Estudo de Ruído detalhado, à escala de Projecto de Execução, para identificação 
dos locais susceptíveis de requerer medidas de minimização para efeitos do cumprimento dos 
limites de ruído ambiente exterior regulamentados; 

PE 12. O estabelecimento de medidas de minimização deverá permitir dar cumprimento: 

i) às disposições do Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-lei 9/2007 de 17 de 
Janeiro; 

ii) sempre que tecnicamente possível, à Regra de Boas Práticas, considerando o Ln como o 
indicador mais relevante. 
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PE 13. O Projecto de Execução deverá integrar as medidas de minimização do ruído que se venham a 
revelar necessárias em resultado do estudo acima referido. 

PE 14. A transposição dos principais cursos de água e respectivos vales aluvionares e galerias ripícolas 
densas, através de viadutos longos. Em Projecto de Execução estes devem ser alvo de análise, de 
forma a que a colocação de pilares não ocorra em áreas ocupadas por manchas de valor 
conservacionista (como por exemplo, galerias ripícolas) existentes. 

PE 15. O projecto de integração paisagística (PIP) deverá considerar exclusivamente espécies autóctones 
e locais devendo ser elaborado em colaboração com um biólogo. 

PE 16. A adaptação das passagens para a fauna deverá ter em atenção a fauna aquática/anfíbia e terrestre, 
designadamente a lontra Lutra lutra, mamífero de médio porte presente em todo o Baixo 
Mondego. 

PE 17. Deverá ser analisada a necessidade de selecção e adaptação à passagem para a fauna de um maior 
número de passagens hidráulicas. Relembra-se que as linhas de água (mesmo quando temporárias) 
e suas margens, constituem habitats utilizados por numerosas espécies ao proporcionarem uma 
excelente rede de corredores ecológicos, sendo, nomeadamente favoráveis à ocorrência de peixes, 
anfíbios, répteis, e mamíferos, destacando a frequente presença da lontra Lutra lutra. Estas 
passagens devem ter uma secção preferencialmente rectangular, com uma dimensão 
suficientemente grande (de acordo com a bibliografia especializada), de modo a permitir construir 
plataformas ou enrocamentos para permitir a passagem de fauna não aquática pelo túnel, mas 
também garantir o fluxo normal de água. 

PE 18. Deverá ser analisada a possibilidade de proceder à melhoria da adequação à passagem de fauna da 
passagem superior 1 (P.S.1), aumentando a permeabilidade da via no local. 

PE 19. Quanto às Passagens Agrícolas, para além do pavimento em terra (ou outro material que não 
implique a sua impermeabilização) referido no EIA, o tratamento florístico lateral deverá consistir 
no seguinte: 1- Serem ladeadas nas suas entradas com vegetação natural da zona (de forma a 
reduzir o receio dos animais no atravessamento); 2- Serem criados e mantidos corredores com 
vegetação natural da zona, de forma a encaminhar os animais para as passagens. 

PE 20. A área debaixo dos viadutos pode também ser aproveitada para a utilização de fauna. Para 
aumentar a eficácia da utilização, especialmente por parte de animais mais conspícuos ou tímidos, 
devem ser criados "corredores de abrigos" ao longo de uma faixa separada por uma barreira, 
permitindo aos animais um maior refúgio ao longo do atravessamento, igualmente ao proposto 
para as Passagens Agrícolas. 

PE 21. Em locais, a estudar, deverão ser colocadas cortinas de vegetação/sebes naturais com vegetação 
autóctone (arbóreo-arbustiva) de modo a funcionarem como barreiras para evitar que a fauna 
voadora possa entrar no canal da estrada. O seu posicionamento força-os, ao terem de ultrapassar o 
obstáculo, a elevar o seu voo permitindo subir a altitudes que evitam ou contribuem para 
minimizar o atropelamento.  

PE 22. Quanto à vedação, o projecto deve ter em atenção: 

i) A vedação deverá ter malha progressiva 

ii) Deve ser prestada atenção na sua implantação ao nível do solo, de modo a que quando 
existam problemas de erosão se evite a formação de lacunas ao nível da base da rede e 
consequente permeabilidade. Em locais a determinar a vedação deverá possuir uma segunda 
rede (dupla malha) de malha mais fina revirada em ângulo recto para fora, de 50-60 cm de 
altura, para obviar a passagem de pequenos animais. 

iii) As vedações deverão ser implantadas imediatamente por cima das passagens destinadas ou 
adaptadas para a fauna, de forma a conduzi-la directamente para essas passagens. 
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PE 23. Deverão ser apontados locais para a implantação de escapatórias (saídas direccionais/one way out).  

PE 24. A concepção do projecto deverá ser efectuada tendo em conta a necessária articulação com as 
diferentes entidades competentes e/ou gestoras de infra-estruturas afectadas, como sejam, 
ferroviárias, transporte de energia, redes públicas e de abastecimento, no sentido de serem 
encontradas as melhores soluções e para que atempadamente se prevejam as intervenções 
necessárias à compatibilização da via com as infra-estruturas referidas. 

PE 25. Em projecto de execução deve proceder-se a uma verificação da adequação dos locais onde se 
preconizam os restabelecimentos do tráfego local e pedonal, face ás necessidades locais. 

PE 26. Face às demolições resultantes da concretização do projecto, deverá ser elaborado um plano de 
realojamento onde fique explicitado que, antes do início dos trabalhos (fase de construção), o 
realojamento das pessoas, cujas habitações serão demolidas, está concluído e que este se faça na 
área da actual residência. 

PE 27. Elaboração de Projecto de enquadramento e integração paisagística que permita esbater, minimizar 
e compensar significativamente os impactes negativos do projecto e assegurar a sua integração na 
paisagem atravessada 

PE 28. O abate (danificação ou corte) das espécies arbóreas, deverá ser limitado ao estritamente 
necessário e realizado de forma a dar cumprimento à legislação existente. 

PE 29. Sempre que possível, deve ser considerado o transplante de elementos arbóreos e arbustivos 
retirados das frentes de trabalho, dando preferência às espécies legalmente protegidas. 

PE 30. Prospecção arqueológica sistemática do corredor seleccionado que deverá ser realizado na fase 
anterior ao Projecto de Execução para que seja possível definir o traçado de forma a evitar 
possíveis afectações no património arqueológico. Deverá merecer particular atenção as áreas onde 
existem terraços do quaternário; 

PE 31. Estes trabalhos arqueológicos deverão ser realizados por arqueólogos com conhecimento em 
formações geológicas de índole sedimentar, nomeadamente em matéria de terraços fluviais; 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

MM 1. O RECAPE deverá concretizar de modo discriminado, quer temporal, quer espacialmente, as 
medidas de minimização a adoptar na fase de obra indicadas no EIA, devendo ter-se em atenção, 
ainda, as seguintes medidas: 

MM 2. Deverão ser previstas medidas e procedimentos que, em tempo oportuno, permitam o acesso 
expedito à actividade de exploração de recursos geológicos nas áreas em causa afectadas durante 
o período da elaboração do projecto em referência e até ao início das respectivas obras; 

MM 3. O RECAPE deverá apresentar o Estudo de selecção de locais de estaleiros e outras áreas de 
apoio à obra, devendo a selecção de locais ter em conta os diferentes tipos de condicionantes 
presentes na área em causa. 

MM 4. A necessidade de estaleiros específicos para a realização de obras de arte especiais deverá ser 
referida no estudo, devendo a análise reflectir especificamente também esta situação; 

MM 5. No RECAPE deverão ser cartografadas as condicionantes à localização dos estaleiros e dos 
locais de depósito das terras sobrantes. 

MM 6. Deverão ser instaladas, sempre que a configuração do terreno o permita, bacias de retenção 
temporárias das águas pluviais, para permitir a deposição e a retenção de parte dos sólidos em 
suspensão. Esta medida poderá ser substituída, quando adequado, por barreiras ou outras 
soluções que ocupem menor área. 
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MM 7. Deverão ser instaladas, sempre que a configuração do terreno o permita, bacias de retenção 
temporárias das águas pluviais, temporárias, para permitir a deposição e a retenção de parte dos 
sólidos em suspensão. Esta medida poderá ser substituída, quando adequado, por barreiras ou 
outras soluções que ocupem menor área.  

MM 8. Na construção dos viadutos devem ser apresentadas as medidas de minimização a adoptar nos 
acessos e passagens provisórias a realizar sobre as principais linhas de água . 

MM 9. Deverá ser apresentada no RECAPE uma cartografia detalhada da vegetação à escala 1:5000, 
devidamente confirmada no terreno e, para as manchas com valor conservacionista (e.g. Habitat 
Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba), deverão ser apresentadas medidas que garantam 
a sua não afectação significativa. 

MM 10. Deverá ser elaborado um Plano de Acessos de modo a assegurar o mínimo de afectação das 
comunidades florísticas e faunísticas presentes. 

MM 11. Deverá ser feito um diagnóstico/prospecção prévio, de modo a serem definidas as zonas 
sensíveis na zona e envolvente do traçado, e que deverá ser apresentado no RECAPE. 

MM 12. O plano de obra, a apresentar no RECAPE, deverá ter em conta o diagnóstico previsto em MM9, 
e deverá ser elaborado no sentido de acções como acessos a utilizar na fase de obra, estaleiros, 
depósitos de materiais, parque de máquinas, etc., não afectarem elementos importantes do 
património natural e da conservação da natureza e serem reduzidos ao estritamente necessário.  

MM 13. O acompanhamento da frente da obra por um biólogo deve ser sistemático e continuado, e, em 
fase de construção, deve existir uma articulação forte da equipa responsável com os técnicos do 
ICNB/RNPA.  

MM 14. Prospecção arqueológica após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de empréstimo, 
acessos e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospectadas nesta fase de 
avaliação 

MM 15. Acompanhamento arqueológico durante a instalação de estaleiros, as fases de desmatação, 
decapagem, e revolvimento de solos. Este acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado 
por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções inerentes à implementação do 
projecto não sejam sequenciais mas sim simultâneas.  

MM 16. Quanto à aplicação de produtos fitofarmacêuticos para o controlo de infestantes nos taludes da 
via, devem ser estudadas soluções alternativas (métodos mecânicos, físicos ou outros) por forma 
a tornar desnecessária a sua aplicação. Caso tal não seja possível, a sua aplicação deve ser 
reduzida, confinada aos locais onde a utilização de outros métodos não seja eficaz, e, deve 
privilegiar produtos homologados para o efeito não residuais, cujos efeitos ecotoxicológicos 
sejam os mais reduzidos possíveis. 

MM 17. O RECAPE deverá concretizar de modo discriminado, quer temporal, quer espacialmente, as 
medidas de minimização a adoptar na fase de exploração. Para o efeito  e sem prejuízo de outras 
que se venham a considerar relevantes, deverá atender-se às medidas indicadas no EIA para esta 
fase, que deverão ser aferidas à escala de Projecto de Execução. 
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MONITORIZAÇÃO 

Plano de Monitorização dos Factores Ecológicos 

Face ao elevado interesse ecológico da área deverá ser apresentado no RECAPE, de forma pormenorizada, 
nomeadamente em termos de metodologias, técnicas e períodos de trabalho (explicitando segundo as fases 
de pré-construção, construção e exploração), um Plano de Monitorização que contemple os seguintes itens: 
 

i) monitorização da flora e habitats  

ii) monitorização da avifauna  

iii) monitorização da herpetofauna  

iv) monitorização de mamíferos 

v) monitorização da ictiofauna 

vi) monitorização de atropelamentos (inclui atropelamento de quirópteros, que deverá ser 
monitorizado nos troços da Solução C que distem 20 Km dos abrigos de importância nacional e 
local, referidos no EIA) 

vii) monitorização das passagens para fauna  

viii) monitorização da rede de vedação  

ix) monitorização da recuperação paisagística  

As medidas de minimização propostas deverão ser aferidas conforme os resultados obtidos ao fim do 
primeiro ano da monitorização a efectuar na fase de exploração, que poderão determinar a necessidade da 
revisão de medidas em vigor ou mesmo a implementação de outras. 
 
 
 
Outros Planos 
A necessidade da monitorização de outros factores ambientais, nomeadamente do Ruído e dos Recursos 
Hídricos e Qualidade da Água, deverá ser aferida em fase de Projecto de Execução, devendo o RECAPE 
apresentar de forma pormenorizada e completa, os programas específicos de monitorização que se venham 
a considerar necessários. 
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