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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 

Designação do Projecto: Variante a Faro – 2ª Fase (Alteração) e Regularização do rio Seco 

Tipologia de Projectos: 
Infraestrutura Rodoviária  
Obras de Regularização 

de Cursos de Água 

Fase em que se 
encontram os Projectos: Projecto de Execução 

Localização: Faro 

Proponente: Estradas de Portugal, SA 

Entidade licenciadora: Estradas de Portugal, SA e CCDR Algarve 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 14 de Março de 
2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes da DIA: 

1. Apresentação à Autoridade de AIA de um estudo que analise a possibilidade 
dos restabelecimentos serem feitos onde se localizam actualmente as vias a 
restabelecer e em passagem inferior, evitando-se a criação de mais aterros. 

2. Compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro; 

3. Obtenção de parecer prévio favorável da Comissão Regional da Reserva 
Agrícola, para utilização não agrícola de solos integrados na Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), nos termos do n.º1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º196/89, de 
14 de Junho, na sua redacção actual; 

4. Implementar as Medidas de Minimização e os Planos de Monitorização 
referidos na presente DIA. 

 

Elementos a entregar 
previamente ao 
licenciamento 

 Apresentação à Autoridade de AIA, de um estudo de medidas de minimização do 
ruído para os receptores sensíveis em que se verifiquem incrementos superiores a 
12 dB(A). 

 
Condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização: 

Fase de Construção 

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 50, 51, 52, 53, 54 e 55. 

2. A localização de estaleiros, depósitos temporários de materiais e outras áreas de apoio à obra deve respeitar as 
áreas propostas na Figura 6.2.1 do Anexo XV do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). Se possível, para os dois 
projectos em apreço deverá ser adoptado o mesmo estaleiro, evitando-se, desta forma a perturbação 
desnecessária de outras áreas. 

3. Relativamente às duas soluções propostas de localização de estaleiros, será preferível a Hipótese 2 desde que 
devidamente salvaguardada a distância aos Elementos Patrimoniais 19 e 20. De referir, que a Hipótese 1 se 
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situa na área de um Elemento Arqueológico mal conhecido – Necrópole da Campina sujeita a medida de 
minimização. 

4. Nos estaleiros, devem ser garantidas condições de impermeabilização. Deverá existir uma área destinada ao 
sistema de tratamento de águas residuais, com separação da matéria em suspensão e hidrocarbonetos. As 
contaminações originadas pelas águas residuais produzidas nos estaleiros deverão ser controladas, através da 
instalação de um sistema de tratamento de águas residuais ou, em alternativa, a drenagem dessas águas 
deverá ser direccionada para o sistema de águas residuais local. Não deverá ser permitida a lavagem da 
maquinaria em zonas que não sejam destinadas para esse efeito, as quais deverão estar convenientemente 
sinalizadas. 

5. Deverão ser construídos tapumes com altura não inferior a 2 m nos perímetros das áreas de estaleiros, de 
forma a auxiliar na redução de propagação do ruído. Os locais em construção e de apoio à obra deverão ficar 
confinados a uma área previamente definida, evitando a destruição das áreas marginais. 

6. Deverá ser previamente definida a rede de acessos e caminhos a utilizar entre os estaleiros e os locais de 
obras. Sempre que possível, deverão utilizar-se os caminhos existentes para acesso às obras. No caso de ser 
necessário a criação de novos caminhos estes deverão ser limitados, tanto quanto possível, à área de 
construção. A circulação de maquinaria pesada deverá ser evitada nas zonas marginais às linhas de água, 
assim como, nas áreas de maior aptidão agrícola. No caso de serem interceptadas linhas de água, deverão ser 
garantidas as condições normais de escoamento, nomeadamente o seu restabelecimento por passagens 
hidráulicas. 

7. Deverá proceder-se à manutenção dos acessos aos estaleiros em condições de limpeza e em bom estado de 
conservação, procurando proceder à limpeza e lavagens regulares dos pneus de máquinas e de veículos 
afectos à obra em diversos pontos do local de realização dos trabalhos. 

8. A exploração de áreas de empréstimo não deve ser autorizada sem a apresentação de um programa de 
recuperação e integração paisagística dos terrenos afectados, onde sejam indicadas as respectivas medidas de 
recuperação. Deverá ser dada preferência à exploração de áreas de empréstimo actualmente em 
funcionamento, em detrimento de novas explorações. 

9. No final dos trabalhos, deverão ser retirados todos os materiais de construção que pertençam à obra, no sentido 
de evitar este tipo de ocorrência, e de evitar que resíduos deste tipo abranjam o leito e margens da linha de 
água. 

10. Os habitantes e utentes de instalações sensíveis ao ruído deverão ser informados sobre a ocorrência das fases 
de obra, sobre desvios de trânsito e outras situações que possam afectar a mobilidade das pessoas, antes do 
início e ao longo de toda a obra. 

11. Deverão utilizar-se gabions vivos ao invés dos normais gabions exclusivamente de pedras e analisar a 
viabilidade de, tendo em vista o cumprimento do objectivo definido para a regularização do rio Seco, contemplar 
outra solução, menos estrutural, para o revestimento integral do leito.  

12. A drenagem prevista pode não ser suficiente para evitar o aumento do nível da água junto dos 
restabelecimentos previstos em aterro (restabelecimento 2 e 3), pelo que será necessário dimensionar para 
esses locais Passagens Hidráulicas que assegurem o escoamento das águas oriundas das estradas existentes 
ou, se possível, substituir estas Passagens Superiores por Passagens Inferiores. 

13. Não deverão ser efectuados quaisquer despejos de lixo e entulhos nas linhas de água existentes na envolvente 
do traçado e dever-se-á garantir, com a periodicidade necessária, a limpeza e desobstrução de todos os órgãos 
de drenagem transversal, afectos ao traçado da via e infra-estruturas associadas, particularmente nos primeiros 
anos de exploração, de forma a reduzir os efeitos negativos que poderiam resultar da eventual obstrução dos 
aquedutos. 

14. Deverá proceder-se à conservação da terra vegetal decapada através do armazenamento em pargas, fora das 
áreas de manobra, para posterior aplicação sobre os taludes a revestir, e deverá ser efectuada a protecção dos 
taludes e áreas laterais da via através de um revestimento vegetal bem adaptado às condições edafoclimáticas 
da região. 
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15. Construção atempada dos restabelecimentos e caminhos paralelos, de forma a evitar o efeito barreira. 

16. Dever-se-á promover a acessibilidade a todos os campos e propriedades que se encontrem nas imediações da 
via em estudo e que, de algum modo, vejam perturbado o acesso durante a execução da obra. 

17. Evitar, tanto quanto possível, a realização dos trabalhos durante a época das colheitas. 

18. Deverá aplicar-se um Pavimento Betuminoso Modificado com Borracha (BMB) em todo o traçado, incluindo os 
restabelecimentos. Esta medida deverá constar no Caderno de Encargos da obra. 

19. Deverão instalar-se as 3 barreiras acústicas do tipo absorvente previstas no EIA, nomeadamente a barreira BA1 
(para protecção dos receptores sensíveis R06a e R06b), a barreira BA2 (para protecção do receptor R06c) e a 
barreira BA3 (para protecção dos receptores R09a, R09b e R09c). Esta medida deverá constar no Caderno de 
Encargos da obra. 

20. Deverá proceder-se ao reforço do isolamento sonoro da fachada dos edifícios com sensibilidade ao ruído 
associados aos receptores sensíveis afectados identificados no EIA, nomeadamente os receptores R01a, R01b, 
R01c, R01d, R01e, R01f, R09b, R09c, R11b, R12a e R12b. Esta medida deverá constar no Caderno de 
Encargos da obra. 

21. Numa fase anterior ao início das obras, deverá proceder-se à realização de iniciativas de informação da 
população e/ou utentes sobre os objectivos da obra, período de realização, acções a realizar, bem como os 
cuidados a ter, nomeadamente a atenção redobrada nos atravessamentos das vias rodoviárias nas imediações 
do local da obra. 

22. As indemnizações deverão ser justas, de âmbito social, às pessoas cujas terras e habitações venham a sofrer 
afectações. Nas indemnizações, serão tidas em consideração, tanto o valor real dos terrenos e imobiliários 
expropriados, como as perdas constatadas em termos sociais. 

23. As populações deverão ser avisadas dos eventuais momentos de intensificação dos trabalhos, assim como do 
intervalo de tempo em que essas alterações se manterão.  

24. Caso seja necessária a afectação dos serviços de abastecimento de água, a população deverá ser previa ou 
imediatamente avisada, dependendo das situações (desvio de condutas/acidente de ruptura de condutas).  

25. Quando necessário, devem ser criados acessos temporários ou percursos alternativos que permitam o desvio 
de tráfego das áreas em construção. Estes percursos deverão ser divulgados entre a população local e 
encontrar-se devidamente sinalizados, de acordo com os procedimentos legais (Decreto Regulamentar n.º 
33/88, de 12 de Setembro), e ser mantidos em boas condições de circulação (pavimentação), de modo a evitar 
quaisquer acidentes com terceiros.  

26. Caso haja necessidade de subcontratar mão-de-obra para pequenas empreitadas, esta deverá tanto quanto 
possível ser contratada localmente.  

27. No final da obra, as vias utilizadas para acesso à mesma, caso tenha ocorrido a degradação do respectivo 
pavimento, deverão ser repostas em condições idênticas às iniciais. Esta medida deverá constar no Caderno de 
Encargos das respectivas empreitadas de construção. 

28. Deverão ser colocados painéis informativos sobre o tipo de obra a realizar e respectivo faseamento, indicando 
sempre a duração e a data prevista para a conclusão da obra. 

29. Deverão ser colocadas vedações e sinalização de protecção da obra em todos os locais que ofereçam perigo 
para peões ou veículos. 

30. O Projecto de Recuperação Paisagística da regularização do rio Seco deverá ser alterado de forma a que a 
inclinação média resultante das obras de reconfiguração das margens apresente uma inclinação máxima de 3 
para 1. 
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31. Deverá efectuar-se a prospecção arqueológica sistemática, após limpeza e desmatação, das áreas de 
incidência com reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de 
estaleiros, depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. 

32. Deverá proceder-se ao acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, limpezas, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de 
estaleiros, abertura de caminhos e desmatação ou limpezas. O acompanhamento deverá ser continuado e 
efectivo, pelo que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes.  

33. Deverá ser tido em conta, na prospecção sistemática e no acompanhamento arqueológico, uma especial 
atenção à zona abrangida pelo Projecto de Regularização do rio Seco, área onde existem vestígios de 
ocupação paleolítica e romana não totalmente reconhecidos nos trabalhos de prospecção realizados, tais como 
- Terraço da Garganta (CNS 10914) e Amendoal (CN 1634). Igualmente será necessário reforçar a atenção nas 
proximidades do Elemento Patrimonial n.º 12 entre os Km 2+050 e 2+200 e do Elemento Patrimonial 21 entre os 
Km 2+400 e 2+482. 

34. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de medidas 
de minimização complementares específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Os achados móveis efectuados no decurso destes trabalhos deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

35. Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão 
suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências 
com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas 
com vestígios arqueológicos a serem afectadas têm que ser integralmente escavadas. Os trabalhos 
arqueológicos deverão seguir uma metodologia compatível com a natureza do achado, tendo em conta a 
hierarquização da sua importância científica e patrimonial, procedendo-se à sua avaliação, registo (cartografia, 
desenho e fotografia) e eventual remoção. 

36. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, 
tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação. 

37. Caso sejam realizadas sondagens geológicas no âmbito do projecto de Regularização do rio Seco, deve ser tida 
em conta uma abordagem à problemática da evolução do paleo-estuário, bem como das realidades 
arqueológicas que possam ser identificadas em contextos náuticos ou meios húmidos. 

38. Sinalização de todas as ocorrências patrimoniais que se situem a menos 100m, de modo a evitar a passagem 
de maquinaria e pessoal afecto à empreitada. 

39. Deverá ser fornecido ao empreiteiro uma carta com a implantação das ocorrências patrimoniais à escala de 
projecto, de modo a evitar a sua afectação. 

40. No que se refere ao Elemento Patrimonial 1 (Necrópole da Campina), após desmatação e regularização do 
terreno, devidamente acompanhada por arqueólogo, deverá proceder-se à avaliação arqueológica do sítio. 
Somente após esta apreciação se deverá propor a localização de sondagens, de modo a avaliar o potencial 
arqueológico existente. Caso não sejam detectados vestígios, deverão efectuar-se sondagens mecânicas com a 
sua localização a ser programada entre a Tutela e o Arqueólogo. No caso de serem detectados contextos 
arqueológicos, deverá proceder-se à escavação integral da área afectada pelo projecto e à delimitação da 
restante zona, assegurando assim a sua protecção em relação à obra.  

41. No que se refere ao Elemento Patrimonial 7 (Casa dos caseiros do Conjunto Rural II do Caldeiro do Neto),  
dever-se-á proceder à separação material entre os trabalhos de construção e o imóvel, de forma a evitar que 
pessoal e maquinaria afectos à obra circulem nas imediações dos imóveis. Esta separação deverá ser feita 
através da colocação de uma rede colocada no final dos taludes da plena via e do restabelecimento, de acordo 
com a cartografia anexa ao EIA (Anexo XI do EIA). As áreas de salvaguarda deverão ser delimitadas por meio 
de prumos com 0,80 m de altura afastados de 1,50 m suportando rede metálica de malha quadrangular.  
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42. No que se refere ao Elemento Patrimonial 16 (Quinta Bívar Cúmano), trata-se de um elemento patrimonial 
classificado como de Interesse Municipal (45/93, DR 280 de 30 de Novembro, 1993 – Nora, tanque e portal). 
Apesar do mau estado de conservação em que se encontra e de parte dele ter sido demolido com a construção 
da EN 125, ainda é possível reconhecer a existência de um conjunto rural significativo. De notar, que este 
conjunto foi recentemente alvo de um importante estudo (Costa, Margarida, As Quintas da Campina de Faro. 
Elementos para a sua caracterização. Revista Estudos/Património, nº 9, p. 112). Do conjunto que subsistiu é de 
destacar o portal rematado por florões rocaille, os tanques, muros e regadeiras, para além dos edifícios 
agrícolas e da nora com o respectivo poço. Relativamente a este Elemento Patrimonial, deverá proceder-se da 
seguinte forma: 

 Previamente ao início dos trabalhos, deve proceder-se à delimitação física de um perímetro de segurança 
de todo o conjunto, com afastamento de, pelo menos, 10 metros em relação à obra, assegurando a 
inexistência de trabalhos na área. 

 Antes do início dos trabalhos, efectuar a avaliação do estado de conservação do conjunto mediante registo 
gráfico (topográfico e fotográfico) e descrição pormenorizada. Esta avaliação deve ser realizada por 
entidades reconhecidas na área da recuperação de imóveis de valor histórico. 

 Proceder ao escoramento das estruturas em risco devidamente acompanhado por entidades reconhecidas 
na matéria. 

 No decurso dos trabalhos, proceder à monitorização regular das estruturas.  

43. No que se refere aos Elementos Patrimoniais 17 e 27 (Conjunto Rural do rio Seco e Muro), deverá manter-se o 
actual limite da EN125, ou proceder ao seu alargamento para a berma contrária. 

44. No que se refere ao Elemento Patrimonial 19 (Muro de propriedade do rio Seco), proceder à recuperação do 
troço que não será destruído. O troço cortado deverá ser registado através de fotografia geral e de pormenor à 
sua técnica de construção. 

45. No que se refere ao Elemento Patrimonial 25 (Quinta dos Carreiros do Meio - Imóvel em Vias de Classificação 
com área de protecção de 50m a partir dos limites da propriedade), deverá ser tida em conta a real necessidade 
de vir a afectar a Quinta dos Carreiros do Meio durante os trabalhos de regularização do Rio Seco, uma vez que 
existem acessos que contornam esta propriedade, sem que haja necessidade de se realizarem outros trabalhos 
de escavação ou constituição de acessos ao local que, porventura, venham a provocar algum tipo de danos 
neste elemento patrimonial. Simultaneamente, deverá considerar-se a localização deste elemento para a 
constituição de estaleiros ou elementos de apoio à obra, no sentido de os não implantar neste espaço 
específico pondo, eventualmente em risco este elemento edificado. Deverá, assim, ser criada uma barreira 
provisória de protecção que delimite o conjunto e evite a transposição de máquinas para o espaço 
imediatamente envolvente. Considerando o facto da Quinta dos Carreiros do Meio se tratar de um imóvel que se 
encontra em vias de classificação, torna-se obrigatória a consulta do IGESPAR para apreciação de uma 
qualquer eventual afectação por parte dos Projectos em estudo. Neste caso, as medidas minimizadoras 
deverão passar pela execução de tarefas de registo em campo individualizado (memória descritiva, recorrendo 
a testemunhos orais e caracterização arquitectónica e funcional, registo fotográfico pormenorizado, desenho de 
todas as estruturas e respectivo levantamento topográfico) e pesquisa bibliográfica procurando definir um 
enquadramento histórico-cultural e social. Todos estes trabalhos deverão ser executados numa fase prévia à 
execução da obra. Deverão, ainda, ser contactadas as entidades locais ligadas ao património que estejam 
eventualmente interessadas na recolha de dados ou elementos para enquadramento em eventuais núcleos 
museológicos. 

46. Relativamente aos Elementos Patrimoniais 4 (Conjunto Rural II de Campina), 9 (Conjunto Rural IV formado por 
tanque e nora), 10 (Conjunto Rural da Horta do Parentim), 11 (Conjunto Rural do Areal Gordo), 13 (Conjunto 
rural da Horta de D. Rodrigo), 14 (Casa de Habitação I da Horta de D. Rodrigo), 15 (Casa de habitação II da 
Horta de D. Rodrigo) e 22 (Conjunto Rural Villa Dona Piedade - Projecto de Regularização do Rio Seco) que 
serão objecto de afectação directa, permanente e irreversível, deverá proceder-se da seguinte forma: 

 A destruição dos elementos patrimoniais referidos deverá reduzir-se ao estritamente necessário, tendo em 
atenção que a sua importância deverá ser avaliada em termos de conjunto, incluindo-se, para além dos 
edifícios, sistemas hidráulicos, muros, caminhos etc. 

 Sempre que seja possível preservar qualquer um destes Elementos Patrimoniais, bem como estruturas 
associadas, deverá ser executada a delimitação física de um perímetro de segurança, assegurando a 
inexistência de trabalhos nessa área. 
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 Todas as acções de demolição efectuadas sobre Elementos Patrimoniais 4, 9, 10, 11, 13 e 22 (ou 
estruturas rurais associadas), deverão ser acompanhadas pela equipa de arqueologia procedendo-se à 
execução de tarefas de registo de campo (memória descritiva, caracterização arquitectónica e funcional, 
registo fotográfico pormenorizado, desenho técnico e pesquisa bibliográfica). De referir a possibilidade de 
serem descobertas estruturas ou elementos relevantes de épocas anteriores. No caso destas serem 
detectadas, deverão ser propostas ao IGESPAR IP medidas de minimização específicas. 

 Devem ser contactadas as entidades locais ligadas ao património etnográfico (ex: Câmara Municipal de 
Faro, Universidade) que possam eventualmente estar interessadas na recolha de elementos associados 
aos Elementos Patrimoniais 4, 9, 10, 11, 13 e 22, nomeadamente para eventual enquadramento em 
núcleos museológicos ou áreas de valorização cultural e paisagística. 

47. A execução dos trabalhos arqueológicos carece de autorização por parte do IGESPAR, IP, de acordo com o 
Decreto-Lei n.º270/99, de 15 de Julho, e em conformidade com a Lei n.º107/2001, de 8 de Setembro. 

Fase de Exploração 

48. Deverá efectuar-se a recuperação paisagística de toda a área afecta à obra (nos diversos locais de intervenção, 
assim como, nas áreas utilizadas para a instalação de estaleiros, empréstimo e depósitos temporários de terras, 
materiais, máquinas, equipamentos e vias utilizadas para acesso à obra, por forma a estabelecer, desde o início 
da obra, a futura ocupação e integração destes espaços. Deverá assegurar-se a remoção de todo o tipo de 
materiais residuais produzidos na área afecta à obra; incluindo no leito e margens da linha de água, a 
descontaminação dos solos; a aplicação de medidas de descompactação e arejamento dos solos; e/ou 
cobertura com terra vegetal; e a recuperação dos pavimentos das vias que foram degradados durante a obra. 
Também as áreas de solos com aptidão agrícola, temporariamente utilizadas, deverão ser limpas dos materiais 
da obra e mobilizados de modo a recuperarem o mais rápido possível as suas características naturais. 

49. Efectuar a manutenção e limpeza do sistema de drenagem criados para escoamento das águas até à ribeira 
das Lavadeiras e ao rio Seco, essencial para que todo o sistema funcione. 

50. As bermas, separadores centrais e rotundas deverão ser alvo de limpezas periódicas para remoção de 
eventuais resíduos que aí se possam ter acumulado. 

51. Deverá ser efectuada a limpeza periódica do leito do rio Seco, pelo menos a jusante da EN125, de forma a 
aumentar a capacidade de vazão do rio, diminuindo a frequência de cheias. 

52. Deverá ser realizado e implementado um Plano de Emergência associado a um sistema de alerta e de 
informação à população, acompanhado e ratificado pelas autoridades com competências e atribuições 
específicas neste domínio, das quais se destacam a Autoridade Nacional de Protecção Civil e o Serviço 
Municipal de Protecção Civil. 

53. Relativamente às áreas onde se prevê a implantação de uma cobertura vegetal, deverá ser garantida a 
preservação da mesma, mediante regas, fertilizações, retanchas e sementeiras nas zonas mal revestidas, 
cortes da vegetação, substituição de exemplares em más condições fitossanitárias e, ainda, a recuperação de 
taludes que possam evidenciar sinais de erosão. 

Programas de Monitorização 

1. Ecologia 

Dado que a construção de uma nova via rodoviária fora de zona urbana acarreta sempre impactes negativos sobre 
os valores naturais, quer durante a fase de construção, quer durante a fase de exploração, deverá ser elaborado um 
plano de monitorização, em especial da fauna, das áreas afectas às duas componentes do projecto – regularização 
do rio Seco e construção da variante a Faro. Este plano deverá ter particular incidência na monitorização dos 
animais atropelados na nova via e na evolução da recuperação da galeria ripícola do troço do rio Seco 
intervencionado. O plano de monitorização, que deverá abranger um período temporal suficientemente longo 
(mínimo de 5 anos), deverá prever medidas correctivas caso se verifique que ocorram impactes negativos não 
esperados durante o processo de monitorização. 

Este plano de monitorização deverá ser sujeito a prévia validação pela Autoridade de AIA. 
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2. Ruído 

Fase de Construção 

O plano de monitorização do ruído deverá tomar em consideração os seguintes aspectos: 

 As medições deverão ser realizadas em pontos junto às vias de acesso à obra (EN125, EN2, EM522, EM518 e 
EM519), mas sem influência directa da obra (só ruído indirecto da obra), para confirmação da não influência do 
tráfego afecto à obra nos níveis sonoros globais devidos às respectivas vias utilizadas. 

 Para as fontes sonoras associadas directamente à construção da via (ruído directo da obra), devem ser 
realizadas medições nas zonas potencialmente mais afectáveis (receptores R01f, R06a, R07, R08b, R09a, 
R09c, R11b, R12a e R12b). 

 A periodicidade das medições deverá ser trimestral. No entanto, deve ser considerada: 

 a realização de uma campanha com o início da fase de construção, para controlo do seu ruído directo e 
indirecto, cuja comparação de resultados com a situação de ausência de obra, em conjunto com o 
cronograma detalhado da obra, servirá de base à definição da adequada periodicidade da monitorização, 
privilegiando períodos de maior fluxo de tráfego afecto à obra e/ou de actividades construtivas mais 
ruidosas; 

 a realização de medições junto a receptores que, eventualmente, apresentem reclamações, quer devidas 
ao fluxo de tráfego afecto à obra, quer devidas à própria obra. 

 O plano de monitorização deverá ser revisto, no caso de ocorrerem modificações significativas das 
características de emissão, propagação ou recepção sonora. 

 Este plano de monitorização deverá constar no Caderno de Encargos da obra e ser sujeito a prévia validação 
pela Autoridade de AIA. 

Fase de Exploração 

O plano de monitorização do ruído deverá tomar em consideração os seguintes aspectos e ser sujeito a prévia 
validação pela Autoridade de AIA: 

 O Plano de Monitorização, com a entrada em funcionamento da via, deverá avaliar os níveis sonoros 
resultantes junto dos receptores sensíveis, para verificação do cumprimento dos valores limite legais aplicáveis 
e da eficácia das medidas de minimização implementadas ou a necessidade de complementar essas medidas. 

 A monitorização, na fase de exploração, deverá incluir duas campanhas de medições, uma para o período de 
Inverno e outra para o período de Verão, dada a marcada sazonalidade da zona em estudo. 

 A periodicidade das campanhas de monitorização deverá ser, pelo menos, de 5 em 5 anos. No entanto, a 
primeira campanha deverá ocorrer no ano de entrada em exploração da via e, de acordo com os resultados da 
mesma, as campanhas seguintes deverão ter em consideração o seguinte: 

− caso exista incumprimento, deverá ser equacionada a implementação de Medidas de Minimização e a 
realização de uma nova campanha após a concretização das medidas; 

− caso ocorra cumprimento perto dos valores limite, deverá ser equacionada uma periodicidade não superior 
à prevista para a variação mensurável das variáveis com influência na emissão sonora; 

− caso ocorram modificações significativas das características de emissão, propagação ou recepção sonora, 
deverá ser revisto o plano de monitorização. 

− caso existam reclamações, deverão ser efectuadas medições junto aos receptores reclamantes. 

 Os pontos de medição, para além dos indicados no EIA (receptores R01f, R02, R03a, R04, R05, R06a, R07, 
R08b, R09c, R10, R11a e R12b), deverão incluir os receptores R06c, R09a, R09b, R11b, R12a, assim como as 
situações de reclamação que venham a surgir. 

 Após a primeira campanha de medições de Verão e de Inverno, e face aos resultados obtidos, poderá não ser 
necessário incluir os receptores R04 (junto ao cemitério) e R10 (junto ao Complexo Desportivo Municipal da 
Penha) nas campanhas seguintes. 

 As medições e os períodos de amostragens, em cada campanha, deverão ser os necessários para assegurar o 
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cumprimento inequívoco do estabelecido na normalização e legislação aplicáveis. 

 As medições deverão ser efectuadas mediante sonómetro integrador de classe 1, de modelo aprovado pelo 
Instituto Português da Qualidade e objecto de calibração periódica em laboratório acreditado para o efeito, e/ou 
mediante os equipamentos complementares necessários ao cabal cumprimento do estabelecido na 
normalização ou legislação aplicável, nomeadamente: D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro; D.L. 146/2006, de 31 
de Julho; D.L. n.º 221/2006, de 8 de Novembro; ISO 10847, de 1997; ISO 11819-1, de 1997; ISO/TS 15666, de 
2003; NP 1730-1, de 1996; NP 1730-2, de 1996; NP 1730-3, de 1996; NP EN ISO 140-5, de 2000. 

 O parâmetro LAeq,T (nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A) deverá corresponder ao período diurno, ao 
período entardecer e ao período nocturno, devendo ser calculado o parâmetro Lden. 

 
Validade da DIA: 14 de Março de 2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA para efeitos de 
licenciamento: 

Entidades Licenciadoras, com excepção da Condicionante 1, do único elemento a 
entregar previamente ao licenciamento e dos planos de monitorização, os quais 
deverão ser previamente aperciados pela Autoridade de AIA. 

 

Assinatura: 

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) 

 

 

 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

 Entrada do EIA na APA a 25 de Junho de 2007. 

 Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da 
conformidade do EIA, de elementos adicionais nos seguintes capítulos: 
Antecedentes, Descrição do Projecto, Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, 
Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ruído, Ecologia, Ordenamento do Território, 
Sócio-Economia, Paisagem, Análise de Risco e a reformulação do Resumo Não 
Técnico. 

 Análise dos elementos remetidos pela EP, tendo-se considerado que a informação 
contida no Aditamento e no Resumo Não Técnico (RNT) reformulado dava 
resposta, no geral, às questões formuladas. 

 Declaração da Conformidade do EIA a 7 de Novembro de 2007. 

 Solicitação de elementos adicionais relativos aos factores ambientais Património e 
Ruído. 

 Visita ao local dos projectos, efectuada no dia 9 de Janeiro de 2008, onde 
estiveram presentes os representantes da CA da APA, ICNB, INAG, CCDR/Alg, da 
Câmara Municipal de Faro, da EP,SA, da empresa projectista e da empresa que 
elaborou o EIA. 

 Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes dos projectos e a 
possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos 
factores ambientais foi efectuada, tendo por base os pareceres emitidos pelas 
entidades que constituem a CA. Assim, a APA emitiu parecer sobre Ruído, o INAG 
sobre a Geomorfologia e Recursos Hídricos, a CCDR/Alg sobre Sócio-Economia, 
Paisagem, Uso do Solo e Ordenamento do Território, o IGESPAR sobre 
Património e o ICNB sobre Sistemas Ecológicos. As considerações sobre os 
restantes factores ambientais foram efectuadas pela CA, tendo em consideração o 
conteúdo do EIA e os elementos recolhidos na visita ao local. 

 Selecção dos descritores fundamentais, tendo em consideração as características 
dos projectos e da área atravessada. Consideraram-se descritores fundamentais, 
na avaliação em apreço, os Recursos Hídricos Superficiais, o Solo e Uso Actual 
do Solo, a Geomorfologia e a Componente Social. 

 Elaboração do Parecer Final e envio da proposta de DIA para a tutela a 12 de 
Março de 2008. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Não houve participação por parte do público. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA), destacando-se de seguida os principais aspectos. 
O projecto da Variante a Faro – 2ª fase (Alteração) dá continuidade ao traçado da 1ª 
fase, já em exploração e pretende ligar o Nó da EN2, já parcialmente construído à 
EN125. Tem uma extensão de cerca de 2482m e termina cerca de 28m após o pontão 
sobre o rio Seco. Esta via pretende constituir-se como uma variante à EN125, 
comportando-se como uma Circular Exterior à cidade de Faro que irá permitir diminuir 
os tempos de percurso e melhorar os níveis de serviço na circulação viária nesta 
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região. 

O projecto da Variante implica a realização de um aterro, relativamente extenso, ao 
longo da baixa aluvionar da Campina de Faro, aterro este que se irá comportar como 
uma barragem ao livre escoamento das águas. Associados à Variante estão previstos, 
igualmente em aterro, diversos restabelecimentos e uma ligação à EN125, implicando 
a criação de mais barreiras ao livre escoamento das águas pluviais.  

O facto de toda esta área ser inundável e do leito do rio Seco não ter uma secção 
suficiente para encaixar os caudais associados à cheia centenária deu origem a que, 
associado a este projecto, se tivesse de desenvolver o projecto de regularização do rio 
Seco, o qual é também objecto do procedimento de AIA em apreço. 

O projecto de regularização do rio Seco consiste na regularização do leito e das 
margens de um troço com cerca de 1 050m da parte terminal do curso desta linha de 
água, tendo início sensivelmente na zona de Carreiros de Baixo, a cerca de 900 m a 
montante da actual travessia da EN125 sobre o rio Seco, e terminando 150 m a 
jusante da mesma, numa área de pré-parque do Parque Natural da Ria Formosa. 

A Comissão de Avaliação, tendo em conta a sensibilidade da zona atravessada e as 
características dos projectos em análise, considerou que os factores ambientais 
fundamentais na presente avaliação são: os Recursos Hídricos Superficiais, os Solos e 
o Uso Actual do Solo, a Geomorfologia e a Componente Social.  

Referem-se, assim, de seguida os principais impactes identificados para estes factores 
ambientais. 

 Recursos Hídricos – O projecto de regularização do rio Seco constitui-se como 
uma medida de minimização face aos impactes gerados pela construção da 
Variante. No entanto, acarreta igualmente impactes negativos para o trecho 
situado a jusante da intervenção em apreço, uma vez que não se prevê aí 
qualquer intervenção, nem no leito e sua capacidade de vazão, nem na ponte da 
linha do caminho-de-ferro. Assim, aquando da ocorrência de caudais elevados, e 
para se evitar uma elevação repentina ou, não controlada, do nível da água a 
jusante da regularização o projecto de execução em apreço preconiza a 
construção, a jusante do atravessamento da EN125, em ambas as margens, de 
diques fusíveis que, comportando-se como descarregadores, despejam a água 
nos terrenos a jusante.   

 Solo e Uso Actual do Solo – Os impactes negativos decorrem do facto se ocupar, 
com a implementação dos projectos em apreço, uma área onde os solos possuem 
potencialidades para a utilização agrícola intensiva, ou seja, solos com elevada 
capacidade de uso (cerca de 14 ha no caso da Variante, e menos de 1 ha no caso 
do projecto de regularização) pertencentes à RAN. 

 Geomorfologia – A introdução de aterros extensos e, com dimensões assinaláveis 
face aos terrenos circundantes, será responsável por impactes negativos 
significativos. Acresce que a proposta de se realizarem Passagens Superiores 
implica, ainda, a construção de mais aterros com alturas até 10m que, para além 
de alterarem a morfologia local e ocuparem maiores áreas de solos agrícolas, irão 
ter implicações ao nível do escoamento superficial ao criarem mais barreiras ao 
escoamento. Assim, deverá ser estudada a possibilidade dos restabelecimentos 
serem feitos onde se localizam actualmente as vias a restabelecer e em 
Passagem Inferior. 

 Componente Social – Será ao nível deste factor ambiental que se farão sentir os 
impactes positivos da implementação do projecto da Variante, traduzindo-se pela 
melhoria de acessibilidades, com uma significativa redução do tempo de percurso 
e uma maior facilidade nas deslocações e consequente melhoria de qualidade, 
conforto e fluidez do tráfego. Irá, também, ocorrer uma melhoria significativa dos 
níveis de ruído e da qualidade do ar na cidade de Faro, pela diminuição do 
número de veículos dentro da cidade.  

Relativamente ao projecto de regularização, enquanto que a montante da EN 125, 
se for implementada uma regularização que minimize as cheias que já hoje se 
fazem sentir e que irão ser potenciadas pela construção da via, ocorrerão 
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impactes positivos, permanentes e significativos, uma vez que esta zona deixará 
de ser afectada pelas cheias com período de retorno inferior a 100 anos, a 
jusante, entre a EN 125 e a linha de caminho de ferro, aumentará a área a ser 
afectada pelas cheias, sendo os impactes negativos, permanentes e significativos. 
Para esta situação, encontram-se contempladas na presente DIA medidas que 
procurarão minimizar esses impactes. Quanto à passagem sob o caminho-de-
ferro situado a jusante da regularização em apreço, sendo já actualmente um 
ponto crítico com inundações quando ocorrem precipitações intensas, poderá 
justificar-se uma intervenção conjunta, com envolvimento das diversas entidades 
responsáveis, para resolução desta situação. 

Relativamente aos outros factores ambientais, salientam-se os impactes negativos ao 
nível do Ruído junto de receptores sensíveis, para os quais estão previstos no projecto 
em apreço e constam na presente DIA medidas de minimização específicas, bem 
como o estudo de medidas de protecção acústica para os locais em que os 
acréscimos são superiores a 12 dB(A). De referir, igualmente, que a execução do 
projecto da variante conduzirá a uma diminuição do número de veículos dentro da 
cidade de Faro, perspectivando-se aí uma melhoria dos níveis sonoros. 

Face ao exposto, ponderados os impactes negativos e positivos expectáveis 
decorrentes da implantação dos projectos em apreço, em que os impactes negativos 
são susceptíveis de minimização, resulta que os projectos em avaliação poderão ser 
aprovados, desde que cumpridas as condições constantes da presente DIA. 

 


		2008-03-14T18:41:41+0000
	Humberto Rosa


		2008-03-14T18:41:06+0000
	Humberto Rosa




