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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do IC3- Lanço Avelar Sul/Avelar Norte,
integrado na Subconcessão do Pinhal Interior.
A Subconcessão do Pinhal Interior compreende um conjunto de vias, cujo objectivo é
melhorar as acessibilidades da rede rodoviária secundária à rede principal de toda a região
abrangida, sendo o Itinerário Complementar n.º 3 (IC3) e o Itinerário Complementar n.º 8
(IC8), as vias charneira de toda esta Subconcessão.
O lanço em estudo, que integra o Itinerário Complementar n.º 3, encontra-se integrado no
projecto global do IC3 entre Tomar e Coimbra o qual tem como objectivo criar novas
acessibilidades aos concelhos do Interior Centro, melhorando as deslocações Sul – Norte,
permitindo também uma melhoria das acessibilidades inter-concelhias.
Na FIG. 1 apresenta-se o enquadramento global da Subconcessão do Pinhal Interior e a
localização do Lanço do IC3 em análise.
Doc. Nº ASAN.E.211.SE
Fevereiro 2011
ASAN.E.211.SE.doc

1

Com uma extensão aproximada de 11,6 km, esta Lanço do IC3 tem origem no final do
Lanço do IC3 denominado por “Tomar / Avelar Sul” e final na origem do Lanço do IC3
denominado por “Avelar Norte / Condeixa”, ambos também integrados na presente
subconcessão.
No seu desenvolvimento este lanço atravessa os concelhos de Alvaiázere, Figueiró dos
Vinhos, Ansião e Penela, sendo as freguesias interceptadas em cada um as indicadas no
Quadro 1.

Quadro 1 – Concelhos e Freguesias Atravessadas pelo Projecto
Concelhos

Freguesias

Alvaiázere

Maçãs de Dona Maria

Figueiró-dos-Vinhos

Aguda

Ansião

Avelar

Penela

Santa Eufémia - Penela
Cumeeira

Na FIG. 2 apresenta-se o respectivo enquadramento administrativo do projecto.
O proponente do projecto é a Subconcessionária ASCENDI, a qual está sujeita em matéria
de licenciamento de estudos e projectos, à tutela do Ministério de Obras Públicas e
Transportes e Comunicação, exercida através da EP – Estradas de Portugal, S.A..
O principal objectivo do RECAPE a que se refere este Sumário Executivo é o de verificar a
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução do IC3 – Avelar Sul/ Avelar Norte, com a
Declaração de Impacte Ambiental relativa ao Projecto em fase de Estudo Prévio para o
troço do IC3, onde o mesmo se insere (IC3 – Tomar / Coimbra). Neste contexto, o RECAPE
procura descrever e justificar a conformidade ambiental do projecto e o cumprimento das
condições impostas na referida DIA, para que a entidade licenciadora se possa prenunciar
sobre o mesmo, em sede de licenciamento.
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FIG. 1 – Enquadramento Regional da Subconcessão Pinhal Interior e do Lanço em Análise
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FIG. 2 – Enquadramento Administrativo do Projecto

O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime
jurídico

de

Avaliação

de

Impacte

Ambiental

aprovado

pelo

Decreto-Lei

n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro e Declaração de Rectificação nº 2/2006, de 2 de Janeiro.
O RECAPE é composto pelos seguintes volumes: Sumário Executivo; Relatório Técnico;
Anexos Técnicos; Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra;
Plano Geral de Monitorização.
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Inclui ainda os projectos de execução de medidas de minimização relativos ao Projecto de
Integração Paisagística (Volume 9 do Projecto de Execução) e Projecto de Medidas de
Minimização do Ambiente Sonoro (Volume 21.2 do Projecto de Execução) apresentados
em volumes próprios anexos ao RECAPE.
O Sumário Executivo destina-se a publicitação junto ao público, resumindo as principais
informações que constam dos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes
secções:

-

Introdução;

-

Antecedentes do Projecto;

-

Descrição do Projecto;

-

Conformidade do Projecto de Execução com a DIA;

-

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental;

-

Conclusões.

O RECAPE foi elaborado pela empresa AGRI-PRO Ambiente Consultores, S.A., no período
compreendido entre Dezembro de 2010 e Fevereiro de 2011.
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2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO
Nos termos da legislação ambiental em vigor, o projecto foi sujeito em fase anterior, fase de
Estudo Prévio, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), no âmbito do
então designado “IC3 – Tomar / Coimbra”. A conclusão deste processo ocorreu em 9 de
Maio de 2008, com a emissão de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável
Condicionada.
De acordo com o ofício emitido pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, em 25
de Junho de 2010, esta DIA e, ao abrigo do nº 5 do art.º 6º do Decreto-Lei n.º 141 / 2006,
tem a validade de três anos, até 9 de Maio de 2011, pelo facto do projecto ter sido
integrado numa parceria público – privada (Subconcessão do Pinhal Interior), que abrange
a sua concepção, construção e exploração.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que avaliou o Estudo Prévio do IC3 – Tomar /
Coimbra, foi realizado entre Junho de 2006 e Julho de 2007. Neste estudo foram
apresentadas duas Soluções (Soluções 1 e 2) que representam os grandes eixos
estudados, desenvolvendo-se respectivamente, e na generalidade, com os traçados a
nascente e a poente da EN110. A Solução 1 permitia dar acessibilidades mais directas aos
concelhos de Ferreira do Zêzere, Penela e Miranda do Corvo, enquanto a Solução 2
estabelecia acessos mais rápidos aos concelhos de Alvaiázere e Condeixa-a-Nova.
Para interligação das Soluções 1 e 2, estudaram-se as Alternativas 1 a 7 e ainda três
Ligações a Condeixa, das quais duas são alternativas associadas à Solução 1.
Decorrente da entrega do EIA, em Agosto de 2007, à Agência Portuguesa do Ambiente
para a respectiva avaliação, a Comissão de Avaliação emitiu parecer favorável ao projecto,
através da emissão em 9 de Maio de 2008, da Declaração de Impacte Ambiental,
Condicionada:
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• À adopção da combinação de traçado Solução S1+L1+N2+M2 (equivalente a
Solução 1 + Alternativa 5 + Solução 2 + Alternativa 7 + Solução 1 (Ligação 1B) +
Solução 1),
• Ao cumprimento das Condicionantes definidas na DIA;
• À apresentação no RECAPE dos Elementos solicitados;
• À implementação das Medidas de Minimização e Planos de Monitorização definidos
no RECAPE e na DIA.
O traçado do IC3 entre Avelar Sul e Avelar Norte, resultante da solução aprovada na DIA, foi
assim o ponto de partida para o desenvolvimento do Projecto Base apresentado pelo
Consórcio na fase de Concurso, tendo sido efectuadas as alterações necessárias para
melhorar a sua implantação, de forma a ir de encontro ao preconizado na DIA e na Consulta
Pública, minimizando-se, desta forma, os principais impactes ambientais do projecto. A sua
avaliação, em termos ambientais, constou de um Relatório Preliminar de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução, entregue à EP – Estradas de Portugal, onde se
concluiu que o projecto dava cumprimento às recomendações da DIA.
Na presente fase em que se desenvolve o Projecto de Execução, já no âmbito da
adjudicação da Subconcessão, procedeu-se em primeiro lugar ao desenvolvimento da
Geometria de Traçado, com base na qual se apresentou o traçado às Câmaras Municipais
para apreciação prévia e levantamento de eventuais condicionantes locais ou sugestões,
seguindo-se o desenvolvimento do Projecto de Execução, propriamente dito, e com base
no qual o presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução avalia a
sua conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental.
A DIA estabelece que se deverá contemplar as pretensões solicitadas no âmbito da
Consulta Pública, bem como o desenvolvimento de um conjunto de estudos a integrar no
RECAPE, abrangendo as questões patrimoniais, de drenagem, geológicas e geotécnicas,
recursos hídricos e aspectos socioeconómicos e ainda, ao nível da permeabilidade entre os
dois lados da via.
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3 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O Lanço IC3 – Avelar Sul / Avelar Norte, com uma extensão total de 11 611 m, dá
continuidade ao Lanço do IC3 – Tomar / Avelar Sul e é continuado pelo Lanço do IC3 –
Avelar Norte / Condeixa, ambos também integrados na Subconcessão do Pinhal Interior.
Este lanço tem início a Poente da povoação de Porto de S. Simão e fim, também a Poente,
da povoação de Cavalhais.
Com uma orientação genérica Sul / Norte, o traçado desenvolve-se a Nascente da EN110,
da qual apresenta um afastamento relativo entre 1 e 3 km, contorna Avelar por Nascente,
afastando-se da EN110, local onde se implanta cerca do km 4+240 um novo nó (Nó com o
IC8 / Avelar Sul, trevo alongado), que permite a ligação ao IC8. Através deste nó as
ligações à Variante de Avelar e à rede viária local ficam garantidas adequadamente pelo IC
8. Na parte final do lanço, o traçado volta a aproximar-se da EN110, e termina ao km
11+611.
De modo a atravessar alguns vales de maior dimensão, prevêem-se 2 viadutos, o Viaduto
da Ribeira Seca e o Viaduto da Ribeira do Farelo, com uma extensão total de cerca de
461 m.
Ao longo do restante traçado não são interferidas linhas de água importantes, nem vales
cavados sendo o restabelecimento da drenagem efectuado através de várias passagens
hidráulicas.
De modo a assegurar o restabelecimento da rede viária local interferida pela construção do
presente empreendimento prevê-se a construção de 21 restabelecimentos, estando
17 associados a obras de arte correntes (10 passagens superiores, 4 passagens inferiores
e 3 passagens agrícolas).
Encontra-se ainda prevista uma passagem pedonal de forma a garantir o acesso entre a
capela e o cemitério de Viavai.

Doc. Nº ASAN.E.211.SE
Fevereiro 2011
ASAN.E.211.SE.doc

9

No nó com o IC 8 / Avelar Sul é ainda prevista uma passagem inferior e uma passagem
agrícola a prolongar.
Dos movimentos de terras previstos para a implantação da estrada resultará a necessidade
de recorrer a um empréstimo de cerca de 358 243 m3 de terras que serão obtidos em locais
devidamente autorizados.
O pavimento a implementar corresponde a Betão Betuminoso Convencional.
A via será vedada em toda a sua extensão, encontrando-se as vedações localizadas no
limite da zona a expropriar.
O prazo previsto para a execução da obra corresponde a 20 meses, após a entrada em
obra, que ocorrerá posteriormente ao licenciamento do projecto.
O Estudo das Previsões de Tráfego aponta para os valores indicados no quadro seguinte:

Quadro 2 – Tráfego Médio Diário Anual
Troços

Nó de Penela

Nó com o IC8 /
Avelar Sul
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Nó com o IC8 /
Avelar Sul

Nó de
Alvaiázere

Anos

Ligeiros
(veíc./ dia)

Pesados
Total
(veíc./dia) (veíc./dia)

2013

7 613

794

8 407

2022

12 948

1 080

14 027

2032

18 101

1 506

19 607

2013

3 731

346

4 077

2022

8 293

609

8 902

2032

11 813

919

12 731
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FIG. 3 – Esboço Corográfico
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4 - CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE
IMPACTE AMBIENTAL
A aprovação do traçado escolhido pela Comissão de Avaliação foi condicionada à
integração no Projecto de Execução das recomendações e medidas apresentadas na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a que se tentou dar o devido cumprimento, com
base:
•

No aprofundamento dos estudos que permitiram rectificações do traçado dentro do
corredor aprovado para uma melhor relação com a topografia para um melhor
equilíbrio de terras, com a ocupação e as condicionantes existentes, as
recomendações da DIA e as pretensões do ordenamento municipal;

•

Na realização de estudos complementares com vista à avaliação dos impactes nos
Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Geologia e Paisagem, Uso do Solo e
Aspectos Socioeconómicos, Ordenamento e Condicionantes, Ambiente Sonoro,
Factores Biológicos e Ecológicos e Património, e determinação das medidas de
minimização mais adequadas face ao projecto final, conforme indicação da DIA.

•

À execução dos projectos de execução das medidas de minimização consideradas
necessárias: Projecto de Integração Paisagística e Projecto de Protecção Sonora.

As recomendações da DIA para a minimização de impactes prendem-se sobretudo com a
Geologia, os Recursos Hídricos, a Fauna, a Flora, a Paisagem, o Uso do Solo, o Património
e o Ambiente Sonoro e ainda com medidas específicas para a fase de construção. É
também referida a necessidade de contemplar as solicitações da Consulta Pública,
nomeadamente no que se refere à alteração do traçado no sentido de se evitar a afectação
do cemitério de Viavai.
Nesta fase, em resultado de uma forte articulação entre a equipa ambiental e a equipa
projectista, e com base numa análise de maior detalhe, introduziram-se alterações no
presente Projecto de Execução, que permitiram a minimização de impactes e melhorias do
ponto de vista de traçado.
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Estas alterações correspondem no geral a algumas ripagens do traçado, de forma a
minimizar a afectação dos usos locais, bem como minimizar os volumes de terras
associados, contribuindo desta forma para uma melhor integração do traçado na paisagem
e usos locais. De igual modo, os ajustamentos feitos aos viadutos, nos casos em que as
linhas de água têm pouca expressão e a optimização das cotas de trabalho com a
colocação do traçado mais próximo do terreno natural, permitiram em conjunto um melhor
equilíbrio de terras.
Na fase de Projecto de Execução foram suprimidos dois nós de ligação, nomeadamente o
Nó de Avelar Sul e o Nó de Avelar Norte pelas reduzidas vantagens funcionais que teriam,
obtendo-se com isso melhorias significativas em termos de impactes do empreendimento
(menos expropriações, menos ocupação de solos agrícolas, menos interferência com a
estrutura cadastral). Estas situações foram devidamente articuladas com os municípios
envolvidos.
Seguidamente sintetizam-se as principais alterações de traçado efectuadas e a sua relação
com os condicionamentos da DIA para o Projecto de Execução. Estas alterações
encontram-se visíveis na FIG. 3, onde se comparam os traçados do Estudo Prévio e do
Projecto de Execução e se assinala o corredor aprovado pela DIA para o desenvolvimento
do projecto na presente fase.

4.1 - Alterações de Traçado
•

Alteração entre o km 0+000 e o km 0+900

Nesta extensão do traçado, e de forma ao início do presente lanço se articular com o final
do Lanço do IC3 entre Tomar e Avelar Sul, também integrado na presente subconcessão,
procedeu-se a uma ligeira ripagem do traçado para Poente.
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Ao km 0+650 encontrava-se previsto no Estudo Prévio, numa área agrícola bastante plana,
o Nó de Avelar Sul para interligar com a EN110 no entroncamento para Chão de Couce. As
vantagens da execução do Nó de Avelar Sul seriam pouco significativas, conduzindo
apenas a pequenas reduções dos percursos de Maçãs de D. Maria e de Chão de Couce
para Norte (-1,7 km e -0,9 km, respectivamente). O trajecto de Chão de Couce para Sul
ficaria também ligeiramente beneficiado, embora sem redução dos percursos, uma vez que
a extensão de auto-estrada a percorrer aumenta para 6,3 km. Os restantes percursos a
partir das 4 sedes de freguesia em causa (Avelar, Maçãs de D. Maria, Chão de Couce,
Aguda) não utilizam o nó de Avelar Sul. Pelos motivos invocados, considerou-se disponível
a construção deste nó pelas reduzidas vantagens funcionais, obtendo-se com isso
melhorias significativas em termos de impactes do empreendimento.
A autarquia de Ansião no âmbito dos contactos efectuados no decorrer do Projecto de
Execução aceitou a supressão do referido nó desde que sejam salvaguardadas algumas
intervenções ao nível do IC8, também integrado na Subconcessão do Pinhal Interior,
nomeadamente no sentido de se aumentar a possibilidade de ultrapassagens ao longo
dessa via.
Do ponto de vista global a solução agora proposta apresenta uma área de afectação,
inferior, em sensivelmente 7,77 ha comparativamente com o traçado do Estudo Prévio.
Ao nível da Geologia a não construção do nó e do acesso de ligação à EN110 implicará
uma redução significativa da movimentação de terras e afectação do substrato geológico,
com impactes positivos, do ponto de vista geológico, apresentando nesta extensão em
cerca de 75% da sua extensão taludes inferiores a 10m.
Do ponto de vista dos Recursos Hídricos, o novo traçado tem a drenagem assegurada
transversalmente por passagens hidráulicas, o que face às características das linhas de
água interceptadas, se revela adequado.
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No que respeita aos Aspectos Socioeconómicos e do Uso do Solo, nesta extensão o
traçado desenvolve-se maioritariamente em áreas agrícolas tal como sucedia no Estudo
Prévio, nomeadamente em culturas anuais e em olival, interceptando ainda área de pinhal,
eucaliptal e de carvalhal. Uma vez que nesta extensão foi suprimido o Nó de Avelar Sul as
afectações foram fortemente minimizadas, nomeadamente a afectação de áreas agrícolas
e de área florestal, onde se inclui áreas de carvalhal. Foi ainda possível evitar a afectação
de uma edificação e assegurar um maior afastamento às habitações de Porto de S. Simão.
Nesta extensão e com base no Estudo do Ambiente Sonoro verificou-se a necessidade de
implantação de medidas de minimização nesta extensão de forma a serem cumpridos os
limites legais nomeadamente entre o km 0+100 e o km 0+250, lado direito, entre o km
0+250 e o km 0+430, lado esquerdo e ao km 0+350, do lado direito da via. No último caso a
barreira deverá apenas ser implantada no horizonte de projecto (2032), caso os resultados
das monitorizações confirmem os valores das simulações efectuadas nesta fase.

Em termos de Ordenamento, este trecho desenvolve-se na sua quase totalidade no
concelho de Alvaiázere, interceptando apenas nos últimos 100 m o concelho de Figueiró
dos Vinhos. O Projecto de Execução, tal como o Estudo Prévio interceptam Espaços AgroFlorestais, Espaços Agrícolas Integrados na Reserva Agrícola Nacional e Espaços
Predominantemente Agrícolas, marginando Espaços Agrícolas Integrados na RAN. Com as
alterações preconizadas, foi possível reduzir de forma muito significativa a afectação dos
Espaços Agrícolas Integrados na RAN traduzindo-se em importantes impactes positivos.
Foi ainda possível evitar a interferência com o Espaço Urbano de Chão de Couce, no
concelho de Ansião, com a supressão da ligação à EN110.
No que respeita às Condicionantes, verifica-se o atravessamento de áreas integradas na
Reserva Agrícola Nacional (RAN), tal como no Estudo Prévio, sendo a afectação muito
inferior.

18

Doc. Nº ASAN.E.211.SE
Fevereiro 2011
ASAN.E.211.SE.doc

No que respeita aos Aspectos Ecológicos, as soluções de traçado do Estudo Prévio e do
Projecto de Execução desenvolvem-se em zonas com a mesma tipologia, correspondendo
a uma zona rural onde ocorre maioritariamente área agrícola e alguma área florestal, sendo
a solução do Projecto de Execução mais favorável por ter inerente uma menor área de
afectação, nomeadamente de uma área considerável de carvalhal. A permeabilidade entre
os dois lados da via para a fauna terrestre encontra-se assegurada por três passagens
hidráulicas sendo que uma apresenta dimensões de 7,0x5,0m tendo sido devidamente
sobredimensionada para assegurar a passagem de fauna de pequeno, médio e grande
porte, na zona de características mais naturalizadas, nomeadamente na zona de
atravessamento da Ribeira Pequena.
Ao nível da Paisagem, manter-se-á a naturalidade inerente a uma paisagem agrícola
aplanada, de boa qualidade visual e visibilidade, cingindo-se a alteração paisagística
apenas ao local de implantação da plataforma do IC3 eliminando-se o impacte visual
associado à inserção do Nó de Avelar Sul.
Relativamente ao Património Cultural, verifica-se nesta extensão a afectação de dois
sítios de valor patrimonial, correspondendo a uma Alminha e a uma casa de apoio agrícola
respectivamente, de reduzido valor patrimonial, sendo os impactes minimizáveis, desde
que implementadas as medidas propostas.

•

Alteração entre o km 0+900 e o km 4+800

Nesta extensão o traçado foi ripado para Poente, inserindo-se em cotas mais baixas,
ficando melhor inserido na orografia, permitindo também proceder a algumas alterações no
Nó com o IC8 / Avelar Sul. Este Nó apresenta uma nova configuração, tendo sido
deslocado cerca de 700 m para Norte, relativamente ao traçado do Estudo Prévio,
permitindo uma menor área de ocupação.
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A ripagem proposta no Projecto de Execução neste trecho, para cotas mais baixas, permitiu
a supressão do viaduto sobre a ribeira Almofala, continuando a mesma a ser devidamente
restabelecida por uma passagem hidráulica.
Do ponto de vista global a solução agora proposta apresenta uma área de afectação,
inferior, em sensívelmente 7,14 ha comparativamente com o traçado do Estudo Prévio.
Ao nível da Geologia, de um modo geral, e em relação ao traçado do Estudo Prévio, a
movimentação de terras é melhorada devido à implantação do Projecto de Execução em
cotas mais baixas, evitando as zonas de encosta, apresentando maioritariamente taludes
inferiores a 10 m.
Em termos dos Recursos Hídricos as linhas de água interceptadas nesta extensão do
traçado são devidamente restabelecidas por passagens hidráulicas com secções
adequadas.
Do ponto de vista Socioeconómico e do Uso do Solo, o Projecto de Execução mantém o
atravessamento de áreas essencialmente de eucaliptal, tal como no Estudo Prévio. A
ripagem do Projecto de Execução para poente, induz a uma ligeira aproximação às
povoações limítrofes de Almofala de Cima (cerca do km 2+400, lado esquerdo da via) e
Casal de Santo António (cerca do km 4+625, lado esquerdo da via). Contudo as distâncias
da base dos taludes do novo IC3 às habitações mais próximas são, no geral, superiores a
60 m. Constitui excepção uma habitação isolada localizada na proximidade do km 2+350
(lado esquerdo) cujo limite do talude da via se localiza a sensivelmente 26 m da mesma.
Nesta extensão e com base no Estudo do Ambiente Sonoro verificou-se a necessidade de
implementar duas barreiras acústicas entre os km 2+280 e 2+420 e entre os km 4+480 e
4+800, ambas do lado esquerdo, de forma a sem garantidos os valores legislados.
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Em termos de Ordenamento, este trecho desenvolve-se em terrenos dos concelhos de
Figueiró dos Vinhos e de Ansião atravessamento maioritariamente Espaços Florestais
(cerca de 80%). Intercepta ainda Espaços Predominantemente Agrícolas e Espaços
Agrícolas Integrados na RAN. Comparativamente ao Estudo Prévio, o traçado agora em
análise apresenta uma área total afectada inferior, verificando-se uma redução de
afectação de Espaços Florestais. Em termos de Espaços Agrícolas o Projecto de Execução
tem associada uma área de afectação ligeiramente superior.
No que respeita às Condicionantes, verifica-se o atravessamento de áreas integradas na
Reserva Agrícola Nacional tal como no Estudo Prévio, associadas à ribeira de Almofala e
de Reserva Ecológica (REN) a partir do km 3+500 do Projecto de Execução. O Projecto de
Execução afecta uma área ligeiramente superior da área integrada na RAN, minimizando
de forma significativa a afectação de áreas integradas na REN.
Do ponto de vista ecológico o traçado mantém o atravessamento de áreas de floresta de
produção dominadas por eucalipto, de reduzida sensibilidade ecológica. Comparativamente
ao Estudo Prévio, o Projecto de Execução é mais favorável em termos ecológicos uma vez
que permite reduzir a afectação dos biótopos ocorrentes, nomeadamente de área florestal.
No que respeita ao efeito barreira para a fauna terrestre a permeabilidade encontra-se
garantida pela presença de duas passagens hidráulicas, duas passagens superiores que
restabelecem caminhos rurais e uma passagem agrícola.
Ao nível da Paisagem, a inserção do traçado a cotas mais baixas permite uma melhor
integração da via em termos paisagísticos e que é reforçada pela maior absorção da zona
florestal onde se insere.
No que respeita ao Património prevê-se a afectação de um sítio de valor patrimonial o qual
corresponde a uma casa de apoio agrícola, não se prevendo impactes negativos
significativos atendendo ao reduzido valor patrimonial do mesmo e às medidas de
minimização propostas.
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•

Alteração entre o km 4+800 e o km 7+425

Entre o km 4+800 até ao km 7+400 o traçado é posicionado para Nascente, face ao Estudo
Prévio, sendo direccionado para zonas de cumeada, melhorando as características
técnicas sendo implantado, maioritariamente em área de eucaliptal. Esta ripagem permitiu
reduzir a sinuosidade do traçado e adapta-lo melhor à orografia do terreno. Esta alteração
conduz a uma ligeira saída do corredor aprovado na DIA entre o km 5+150 e o km 6+375
sendo contudo, o mesmo, posicionado em condições mais favoráveis.
O novo posicionamento do traçado, a cotas mais baixas, torna desnecessária a construção
de dois viadutos projectados no Estudo Prévio sendo as linhas de águas torrenciais que
ocorrem neste local repostas através de passagens hidráulicas adequadas.
Do ponto de vista global a solução agora proposta apresenta uma área de afectação
ligeiramente superior (sensivelmente 3,46 ha).
Ao nível da Geologia o traçado contínua a desenvolver-se maioritariamente com taludes
inferiores a 10 m, pelo que não se prevêem impactes com significado.
Em termos dos Recursos Hídricos o restabelecimento das linhas de água interceptadas é
garantido por várias passagens hidráulicas, com secções específicas adequadas.
Do ponto de vista Socioeconómico e do Uso do Solo ambos os traçados desenvolvem-se
maioritariamente em floresta de produção (eucaliptal) tendo o Projecto de Execução
minimizado a afectação de áreas agrícolas. O Projecto de Execução permite um maior
afastamento aos terrenos agrícolas que circundam a povoação de Rapoula e à própria
povoação, em cerca de 300 m. Na zona onde foram suprimidos os viadutos não ocorrem
quaisquer usos sensíveis, intersectando o traçado nessas extensões, no essencial, área de
eucaliptal e de matos, não se prevendo a afectação de áreas agrícolas.
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Nesta extensão e com base no Estudo do Ambiente Sonoro não se verificou a
necessidade de implementar medidas de minimização.
Em termos de Ordenamento, o traçado atravessa os concelhos de Ansião e de Penela,
desenvolvendo-se

maioritariamente

em

Espaços

Florestais.

Intercepta

ainda,

marginalmente, Espaços Agrícolas Integrados na RAN. Comparativamente ao Estudo
Prévio, o traçado agora em análise apesar de apresentar uma área total de afectação
superior à prevista com o traçado do Estudo Prévio apresenta uma redução da afectação
de Espaços Agrícolas. Em termos de Espaços Florestais o traçado agora apresentado
apresenta uma área de afectação superior.
Na zona de saída do corredor aprovado, entre o km 5+150 e o km 6+375 passou a
desenvolver-se em Espaços Florestais, em detrimento de Espaços Predominantemente
Agrícolas e Espaços Integrados na RAN, situação mais favorável.
Em termos de condicionantes o Projecto de Execução apresenta uma afectação inferior
de RAN. No que respeita à REN verifica-se um acréscimo de área afectada.
Relativamente aos aspectos Ecológicos, verifica-se que o traçado do Projecto de
Execução se desenvolve na sua quase totalidade em área de eucaliptal, zona de reduzido
valor ecológico, nomeadamente na zona onde se transpõe o corredor aprovado, tendo-se
reduzido a afectação de área de floresta mista e de culturas agrícolas, as quais apresentam
maior diversidade ecológica. No que respeita ao efeito barreira à fauna terrestre, a
permeabilidade entre os dois lados do IC3 encontra-se garantida por quatro passagens
hidráulicas, duas passagens superiores que restabelecem caminhos rurais e uma
passagem agrícola.
A

nível

Paisagístico,

melhora-se

a

inserção

do

traçado,

colocando-o

em

zona de cumeada, de menor visibilidade para os observadores locais da povoação de
Rapoula.
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Relativamente ao Património Cultural o Projecto de Execução não afectará sítios de valor
patrimonial nesta extensão.

•

Alteração entre o km 7+425 ao km 11+611

Nesta extensão o Projecto de Execução sofre uma ligeira ripagem para poente, no sentido
de garantir uma inclinação mais suave do traçado, desviando-o para cotas mais baixas.
Esta ripagem permitiu a substituição de dois viadutos previstos no Estudo Prévio (previstos
para superar as orografia mais acentuada onde se inseriam) por aterros, bem como dar
cumprimento à solicitação da Câmara Municipal de Penela no sentido de se evitar a
interferência do IC3 com o cemitério da povoação de Viavai, ao km 9+800, que teria
impactes negativos do ponto de vista socioeconómico elevados.
No final do trecho, ao km 11+000, estava previsto o Nó de Avelar Norte, com a
configuração de trompete, permitindo a ligação do IC3 à EN110, Avelar e Venda dos
Moinhos. Pela ausência de vantagens significativas às ligações entre as povoações da
envolvente, este Nó é suprimido no Projecto de Execução, obtendo-se melhorias
significativas em termos do impacte social e ambiental do empreendimento (menos
expropriações, menos ocupação de solos agricultados, menos interferência com a estrutura
cadastral), sendo a região igualmente bem servida do ponto de vista da lista de
acessibilidades.
Nos últimos 600 m o traçado é ripado para nascente do Estudo Prévio, para cotas mais
baixas, sendo posicionado em condições de orografia mais favoráveis permitindo a
articulação com a parte inicial do traçado do lanço Avelar Norte / Condeixa.
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O traçado do Estudo Prévio no final do Lanço Avelar Sul / Avelar Norte e no início do Lanço
Avelar Norte / Condeixa atravessava uma zona topograficamente acidentada com uma
sequência de elevações e de vales com desníveis acentuados, que do ponto de vista do
traçado implicariam escavações com alturas muito significativas e recurso a extensos
viadutos, a cotas elevadas, sobre as zonas de vale de maior amplitude. Nomeadamente no
final do presente lanço as escavações atingiriam numa zona central da elevação
atravessada a Norte de Carvalhais, alturas com cerca de 35 m, numa extensão de
aproximadamente 500 m em zona directamente exposta à povoação de Carvalhais que se
desenvolve na zona de baixa adjacente a essa elevação. Seguidamente, far-se-ia o
atravessamento de um vale agrícola na sua zona mais larga com recurso a um extenso
viaduto de cerca de 600 m de extensão.
Do ponto de vista global a solução agora proposta apresenta uma menor área de
afectação, sensivelmente 26,28 ha em vez dos 32,36 ha previstos com o traçado do Estudo
Prévio.
Do ponto de vista geológico verifica-se que o traçado continua a desenvolver-se em mais
de 70% da sua extensão com taludes inferiores a 10m não se prevendo impactes
adicionais com significado.
Ao nível dos Recursos Hídricos, as principais linhas de água atravessadas, embora de
características torrenciais, são transpostas em viaduto, nomeadamente a ribeira Seca e a
ribeira do Farelo. As restantes linhas de água secundárias interceptadas pelo Projecto de
Execução são restabelecidas por passagens hidráulicas de secção adequada.
Do ponto de vista Socioeconómico, com a alteração preconizada foi possível, na zona da
povoação de Viavai, evitar a interferência com o cemitério, conforme solicitado pela
Câmara de Penela, com impactes positivos significativos localmente. Foi ainda prevista
uma passagem pedonal ao km 9+743 que permite assegurar o actual percurso, utilizado
para o cortejo fúnebre entre a capela e o cemitério, os quais passarão a localizar-se em
lados opostos do IC3.
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A ripagem nesta zona conduz, no entanto, a uma maior aproximação às habitações mais
limítrofes da povoação de Viavai. A habitação mais próxima localiza-se ao km 10+080, a
cerca de 10m do traçado, numa zona em que o mesmo se desenvolve em viaduto (Viaduto
da ribeira do Farelo). O atravessamento do vale agrícola da Ribeira do Farelo continua a
efectuar-se em viaduto.
Na zona final do traçado verifica-se também, com a ripagem para Nascente, uma maior
proximidade à povoação de Carvalhais. Contudo, o traçado continua a desenvolver-se a
mais de 100 m da habitação mais próxima. Para além disso a supressão do Nó de Avelar
Norte elimina os impactes da via sobre a povoação de Carvalhais, quer ao nível das áreas
agrícolas, quer pela proximidade às habitações.

Nesta extensão e com base no estudo do Ambiente Sonoro verificou-se a necessidade de
implementar uma barreira acústica entre o km 11+150 e o km 11+400, do lado direito da
via. Poderá ainda vir a ser necessário implantar barreiras acústicas no ano horizonte do
projecto (2032) para proteger receptores localizados cerca do km 8+450, lado direito do
traçado e entre o km 10+090 e o km 10+220, também lado direito, caso os resultados das
campanhas de monitorização confirmem os resultados das simulações efectuadas nesta
fase.

Em termos de Uso do Solo não ocorrem, no geral, alterações significativas em relação ao
traçado aprovado, mantendo-se o desenvolvimento em viaduto (viaduto da Ribeira Seca e
viaduto da ribeira do Farelo), nos locais de maior interesse, correspondente às zonas de
vale, desenvolvendo-se ambos os traçados maioritariamente em área florestal. No local de
implantação do antigo Nó de Avelar Norte, evita-se, pela sua não construção, a afectação
de uma mancha florestal extensa e de áreas agrícolas na zona da ligação à EN110.
Apenas na zona final do traçado os impactes assumirão impactes com maior significado na
zona de passagem numa mata de carvalhal, cuja afectação não foi possível evitar pelas
condições orográficas existentes.
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Ao nível do Ordenamento o traçado desenvolve-se integralmente no concelho de Penela
maioritariamente em Espaços Florestais tal como sucedia no Estudo Prévio, interceptando
ainda, de forma menos expressiva, Espaços Agrícolas Integrados na RAN. Intercepta ainda
marginalmente o Espaço Urbano de Viavai devido à ripagem efectuada de forma a evitar a
afectação do cemitério. Refira-se que o Estudo Prévio apresentava uma maior interferência
com Espaços Urbanos, nomeadamente com o Espaço Urbano de Casalinhos devido à
ligação à EN110 associada ao Nó de Avelar Norte.
As condicionantes ocorrentes ao longo do traçado, nesta extensão, correspondem a áreas
de RAN e REN tal como no traçado do Estudo Prévio, não se prevendo alteração com
qualquer significado.
Em termos Ecológicos, verifica-se que o traçado do Projecto de Execução se desenvolve
maioritariamente em área florestal, tal como sucedia no Estudo Prévio. Apenas na zona
final, com a ripagem para Nascente se verifica a afectação de uma área de carvalhal bem
conservada, traduzindo-se numa solução mais impactante do ponto de vista ecológico.
Contudo, conforme já referido anteriormente para evitar integralmente a mata de carvalhal,
ter-se-ia de ripar o traçado para Poente atingindo a elevação existente junto à povoação de
Carvalhais no seu ponto mais elevado, indo originar uma escavação de grande dimensão,
implicando também após a transposição da elevação, o atravessamento de um vale com
áreas agrícolas consolidadas numa zona mais larga com impactes associados no uso do
solo.
No que respeita ao efeito barreira criado pelo presente lanço do IC3, encontra-se prevista
uma permeabilidade aceitável neste troço devido à presença de 2 viadutos e uma
Passagem Agrícola sobredimensionada para passagem de fauna.
A nível Paisagístico, melhora-se a inserção do traçado, evitando-se a afectação visual
inerente ao nó de Avelar Norte.
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Relativamente ao Património Cultural o Projecto de Execução afectará três sítios de valor
etnográfico de valor patrimonial reduzido correspondendo a casas de apoio agrícola, não
se prevendo impactes negativos significativos atendendo ao reduzido valor patrimonial dos
mesmos e às medidas de minimização propostas.

4.2 - Estudos Desenvolvidos
Os estudos complementares desenvolvidos abrangeram as áreas da Geologia e Paisagem,
Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Uso do Solo e Aspectos Socioeconómicos,
Ambiente Sonoro, Factores Biológicos e Ecológicos, Ordenamento e Condicionantes e
Património definindo em caso de necessidade as medidas adequadas para a sua
minimização.
Geologia
Os estudos efectuados incidiram na análise comparativa dos impactes decorrentes da
presença dos taludes de escavação e de aterro da solução de Projecto de Execução e do
Estudo Prévio e dos movimentos de terras associados.
O traçado do Projecto de Execução apresenta em cerca de 75% da sua extensão taludes
com alturas inferiores a 10 m, onde os impactes são pouco significativos do ponto de vista
geomorfológico. Apenas pontualmente (em cerca de 14% da sua extensão), os impactes
assumem maior significado apresentando taludes com valores superiores a 15 m.
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Uso do Solo e Aspectos Socioeconómicos
Os estudos efectuados associados aos usos do solo revelam que predomina a afectação
de áreas de eucaliptal. Em termos de afectações globais verifica-se que o traçado do
Projecto de Execução apresenta uma área de afectação consideravelmente inferior (17,5
ha), comparativamente com o Estudo Prévio, o que resulta maioritariamente da eliminação
dos Nós de Avelar Sul e Avelar Norte, mas também das optimizações de traçado
efectuadas no Projecto de Execução.
No âmbito do Projecto de Execução, foi garantido que se alterasse o menos possível, o
modo de funcionamento da vida local prevendo-se para o efeito o restabelecimento das
vias interferidas, assim como, vários caminhos paralelos que se desenvolvem de um lado
da via ou em ambos, mas que não a intersectam (não existe obra de arte associada),
sendo o atravessamento da via garantido pelo restabelecimento mais próximo seja este
uma passagem agrícola, passagem superior ou passagem inferior, garantindo-se a
acessibilidade às propriedades interferidas.
Para além disso, a via contemplará 1 nó de ligação, que se considera também um
elemento positivo para as acessibilidades e ligações com as principais vias interferidas e
articulação com a região envolvente.
No que respeita a infra-estruturas sociais verifica-se que o Projecto de Execução afectará
apenas 4 anexos agrícolas e 1 ruína, encontrando-se todas estas infra-estruturas
degradadas e em aparente estado de abandono.
Com as alterações preconizadas foi possível evitar a afectação do Cemitério de Viavai, que
teria impactes negativos elevados do ponto de vista socioeconómico.
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Recursos Hídricos e Qualidade da Água
Procedeu-se, neste âmbito, ao levantamento dos pontos de água que se encontram na
zona interessada pelo projecto e sua envolvente por forma a avaliar os impactes que o
projecto teria sobre os mesmos. Numa faixa de 200 m na envolvente do traçado,
identificaram-se 203 pontos de água (poços, minas, furos, fontes e represas) prevendo-se a
afectação directa de 24 poços e 2 minas de água. Estes pontos de água serão alvo da
devida indemnização / minimização com o proprietário no âmbito das expropriações a
realizar para a implantação do projecto.
Procedeu-se ainda a um estudo da qualidade da água, sendo os resultados obtidos
indicativos que os impactes na qualidade da água não se prevêem relevantes,
preconizando-se ainda assim, como medida de prevenção e controlo, a implantação de um
Plano de Monitorização que, de um modo geral, avaliará a influência da via para a
qualidade das águas superficiais e subterrâneas, quer durante a construção, quer na
exploração.

Ambiente Sonoro
Na presente fase do projecto efectuou-se a reavaliação dos impactes associados ao
projecto, para se verificar o cumprimento dos valores legais e a necessidade de
implementação de medidas de minimização.
Relativamente à fase de construção, as medidas de minimização de ruído estão
contempladas nas cláusulas ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra e
passam por um conjunto de cuidados com a realização dos trabalhos e período de
funcionamento.
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No que respeita à fase de exploração prevê-se a implantação de barreiras acústicas para
proteger receptores localizados nas seguintes zonas:

•

Cerca do km 0+165, lado direito do traçado;

•

Cerca do km 0+350, lado esquerdo do traçado;

•

Cerca do km 0+350, lado direito, do traçado (apenas no ano horizonte do projecto2032);

•

Cerca do km 2+360, lado esquerdo do traçado ;

•

Entre cerca do km 4+600 e o km 4+630, lado esquerdo do traçado;

•

Cerca do km 8+450, lado direito do traçado (apenas no ano horizonte do projecto2032);

•

Entre cerca do km 10+090 e o km 10+220, lado direito do traçado (apenas no ano
horizonte do projecto- 2032);

•

Entre cerca do km 11+250 e o km 11+350, lado direito do traçado.

Como medida de precaução propõe-se um Plano de Monitorização para as fases de
construção e exploração, adoptando-se, em caso de necessidade, medidas adequadas de
minimização.

Factores Biológicos e Ecológicos
As avaliações nesta temática iniciaram-se logo com o arranque do Projecto de Execução,
de forma a fornecer toda a informação relevante à equipa projectista para que o traçado
fosse, da melhor forma possível, articulado com os valores naturais locais.
Foi desenvolvido, de acordo com o solicitado na DIA, um estudo detalhado relativo à
possibilidade da via poder ser atravessada pela fauna e como medida de minimização do
efeito barreira, foram definidas várias passagens para fauna. Com as medidas adoptadas
considera-se a permeabilidade da via como adequada para as diferentes espécies de fauna
ocorrentes.
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Ordenamento e Condicionantes
Foi efectuada a actualização da informação apresentada no Estudo de Impacte Ambiental
(EIA), nomeadamente no que respeita a Condicionantes (Reserva Ecológica Nacional,
Reserva Agrícola Nacional, Servidões e Restrições de Utilidade Pública), de forma a serem
identificados os processos de licenciamento necessários para a autorização da obra ou de
eventuais conflitos com o traçado, procedendo-se atempadamente à sua minimização.
Foram assim contactadas as Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos bem como
diversas entidades com jurisdição na área em estudo, com vista à obtenção de informação
relevante para o desenvolvimento do Projecto de Execução.
Em termos de Ordenamento, verificou-se que o desenvolvimento dos traçados faz-se,
essencialmente, sobre Solo Rural, sendo a classe mais afectada os Espaços Florestais.
Refira-se que esta classe era também a mais interferida em fase de Estudo Prévio.
O traçado do Projecto de Execução é bastante mais favorável que o do Estudo Prévio,
tendo permitido minimizar a afectação de quase todas as classes de ordenamento
afectadas, com excepção dos Espaços Agro-florestais.
Destaca-se ainda a interferência com o sistema viário local, o qual, se encontra
restabelecido no projecto através de passagens desniveladas e serventias rurais.
No que respeita às condicionantes identificadas verifica-se a afectação de algumas áreas
classificadas como REN e/ou como RAN, sendo contudo as áreas afectadas pelo Projecto
de Execução bastante inferiores às interferidas pelo Estudo Prévio.
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Património
Procedeu-se à prospecção arqueológica sistemática em todo o corredor aprovado e,
decorrente das alterações de traçado efectuadas nesta fase dos estudos, foi realizada uma
reavaliação dos impactes patrimoniais com o objectivo de avaliar eventuais conflitos com o
Património identificado e proceder à adopção de medidas de minimização.
Os trabalhos referentes aos aspectos patrimoniais revelaram a existência, na área em
estudo, de 25 sítios de natureza patrimonial, localizando-se 6 destas ocorrências na área
de impacte directo. Para estes sítios foram propostas medidas de minimização que deverão
ser aplicadas no decorrer da fase de construção.
Foi ainda definido um conjunto de medidas gerais, a aplicar também durante a fase de
construção, que têm como objectivo evitar a afectação de outras ocorrências patrimoniais já
identificadas ou que venham a ser descobertas na fase de obra.

Paisagem
Procedeu-se à elaboração do Projecto de Integração Paisagística que permitirá o
adequado enquadramento da via na envolvente, contribuindo para a criação de um
corredor verde.
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5 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
No Projecto de Execução foram consideradas as várias medidas de minimização propostas
na DIA, que foram complementadas e / ou ajustadas em função dos estudos
complementares desenvolvidos e dos novos reconhecimentos de campo efectuados.
Para a fase de construção foram definidas medidas de minimização específicas
que integram o Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo
Empreiteiro.
As medidas relativas à fase de construção foram divididas de acordo com alguns períodos
de trabalho da obra e com algumas situações que merecem um cuidado especial, no
sentido de facilitar a sua compreensão e aplicação. A sua apresentação faz-se num volume
específico e nelas se incluem a localização do estaleiro, vazadouro, áreas de empréstimo e
acessos de obra, os condicionamentos a ter para o funcionamento destas áreas e medidas
específicas relacionadas com alguns descritores ambientais.
Para a fase de construção foram ainda definidos planos de monitorização de ruído,
para zonas habitacionais adjacentes à obra, de qualidade da água, nas ribeiras
interceptadas, para os sistemas ecológicos e para a componente socioeconómica.
Para a fase de exploração foram apresentadas programas de monitorização com vista ao
controlo de alguns aspectos ambientais que asseguram a continuidade da avaliação dos
impactes da nova via rodoviária e dão cumprimento às indicações da DIA.
Os principais objectivos dos programas de monitorização são os definidos de seguida:
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•

Qualidade da Água – Este programa é aplicado às fases de pré-construção,
construção e de exploração do projecto e contempla a monitorização da qualidade
das águas superficiais e subterrâneas. Esta monitorização (amostragens) têm como
finalidade avaliar eventuais impactes no meio receptor e controlar a evolução da
qualidade das águas superficiais e subterrâneas, de forma a avaliar os efeitos das
actividades de construção (a ocorrência de eventuais situações de contaminação /
poluição, em resultados dos trabalhos efectuados e da operação das áreas de apoio
à obra) e da exploração da via (controlar se as águas de escorrência da plataforma
da estrada cumprem a legislação em vigor).
No caso de se verificar que em consequência das escorrências da via, a qualidade
da água nas linhas de água não cumpre os limites legislados deverão ser adoptadas
medidas de controlo e tratamento, desenvolvendo-se os projectos necessários até
se garantirem essas condições e a consequente qualidade das águas.

•

Qualidade do Ar – O objectivo da monitorização prende-se com a necessidade de
confirmar que as emissões atmosféricas com origem no Lanço do IC3 – Avelar Sul /
Avelar Norte não são responsáveis por alterações significativas na qualidade do ar,
nos termos da legislação em vigor. Será para o efeito realizada uma campanha na
fase de pré-construção e exploração da estrada de modo a avaliar as repercussões
que o tráfego tem para a qualidade do ar.
A continuidade do processo de monitorização previsto será rectificado em função da
avaliação dos resultados obtidos. No caso de se verificarem situações de violação
dos valores limite serão adoptadas medidas de controlo e tratamento e realizadas
novas campanhas após a adopção dessas medidas.
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•

Ambiente Sonoro – Tanto em termos dos requisitos do actual Regime Legal sobre
a Poluição Sonora, como da sensibilidade dos ambientes sonoros locais é
apresentado um Programa de Monitorização do Ruído, que acompanhará a
evolução do ruído sobre os receptores sensíveis da envolvente nas fases de préconstrução, construção e exploração.

•

Sistemas Ecológicos – Por forma a determinar o real efeito da estrada nas
comunidades biológicas, a metodologia a adoptar contemplará a realização de uma
campanha prévia à construção da via que possibilite a definição de um elenco
específico ocorrente anteriormente à implementação do projecto.
No caso da Flora e Habitats, a verificação do estado inicial destes locais de
amostragem é essencial como referência para verificar tendências evolutivas e
avaliar o efeito da via sobre a Flora e Habitats, pelo que a determinação dos locais
de monitorização e o início da mesma ocorrerá na fase prévia à obra, prolongandose posteriormente nas fases de construção e exploração.
Também em relação ao estudo dos efeitos da nova via sobre a Fauna, é necessário
estabelecer uma situação de referência comparável com as fases posteriores, pelo
que se preconiza a monitorização nas fases pré-construção, construção e
exploração.

•

Componente Social – O objectivo da monitorização prende-se com a necessidade
de avaliar os efeitos que o projecto do IC3- Tomar/Coimbra implicará do ponto de
vista

Socioeconómico,

considerando

a

globalidade

do

projecto

e

mais

concretamente, o Lanço Avelar Sul / Avelar Norte agora em análise.

36

Doc. Nº ASAN.E.211.SE
Fevereiro 2011
ASAN.E.211.SE.doc

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria n.º 330/2001,
de 2 de Abril, tendo para cada um destes descritores sido definidos os parâmetros a
monitorizar, os locais e frequência de amostragem, as técnicas e métodos de análise e a
periodicidade dos relatórios. A sua apresentação consta de um volume específico do
RECAPE, o Plano Geral de Monitorização.

6 - CONCLUSÕES
No presente Sumário Executivo descrevem-se as principais características do Projecto de
Execução desenvolvido e as alterações introduzidas face à fase de Estudo Prévio,
demonstrando-se a sua conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
Estas alterações correspondem no geral a algumas ripagens do traçado, de forma a
minimizar a afectação dos usos locais, bem como minimizar os volumes de terras
associados, contribuindo desta forma para uma melhor integração do traçado na paisagem
e usos locais. De igual modo, os ajustamentos feitos aos viadutos, nos casos em que as
linhas de água têm pouca expressão e a optimização das cotas de trabalho com a
colocação do traçado mais próximo do terreno natural, permitiram, em conjunto, um melhor
equilíbrio de terras.
Na fase de Projecto de Execução foram suprimidos dois nós de ligação, nomeadamente o
Nó de Avelar Sul e o Nó de Avelar Norte pelas reduzidas vantagens funcionais que teriam,
obtendo-se com isso melhorias significativas em termos de impactes do empreendimento
(menos expropriações, menos ocupação de solos agrícolas, menos interferência com a
estrutura cadastral). Estas situações foram devidamente articuladas com os municípios
envolvidos.
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Durante esta fase de projecto foram elaborados novos estudos no sentido de ser dado
cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA, verificando-se de forma mais
detalhada e baseada no projecto a implantar, os impactes específicos no âmbito da
Geologia e Paisagem, Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Uso do Solo e Aspectos
Socioeconómicos, Ordenamento e Condicionantes, Factores Biológicos e Ecológicos,
Ambiente Sonoro e Património. Foram ainda elaborados os projectos de medidas de
minimização considerados necessários: Ambiente Sonoro e Paisagem.
O RECAPE desenvolveu e sistematizou também as medidas de minimização que são parte
integrante do Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo
Empreiteiro. Para além disso, é também proposto um Sistema de Gestão Ambiental da
Obra, tendo como principal objectivo garantir a aplicação, durante a fase de construção,
dos pressupostos ambientais estabelecidos no EIA do Estudo Prévio, na DIA e no
RECAPE.
Foram também propostos para a fase de exploração vários Planos de Monitorização
Ambiental, designadamente em relação à Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente
Sonoro, Sistemas Ecológicos e Componente Social, que pretendem salvaguardar situações
de impacte negativo, avaliar a eficácia das medidas propostas, e assegurar que as medidas
preconizadas e postas em prática são eficazes e permitem reduzir os impactes
identificados.
Em síntese, considera-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projecto,
as medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de
exploração, os Projectos de Integração Paisagística e de Protecção Sonora, a
implementação do Sistema de Gestão Ambiental da Obra e o Plano de Monitorização
Ambiental, asseguram a minimização de impactes desejada e a conformidade do Projecto
de Execução com as condições estabelecidas na DIA.
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