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Alteração à Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
 

"Auto-Estrada A7 – Sublanço Ribeira de Pena – IP3" 

 

 

Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativa a uma 
alteração solicitada a uma Medida de Minimização constante da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
do Projecto “Auto-Estrada A7 – Sublanço Ribeira de Pena – IP3", a qual reflecte o acordo alcançado 
entre o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), a EP – Estradas de Portugal, 
E.P.E. e a AENOR – Auto-estradas do Norte, S.A., emito uma alteração à DIA emitida a 1 de Abril de 
2002, conforme o seguinte: 

 

A medida de minimização proposta pela CA respeitante e “Redes/Vedações” passa a ter a seguinte 
redacção: 

 

A rede da vedação deve ter malha progressiva. O material a utilizar deve ser alumínio ou produto 
galvanizado por forma a assegurar a sua longevidade. Esta vedação deve ter urna altura acima do solo 
de 2,20 m. Deverá ser colocada uma segunda rede, sobreposta àquela vedação, no lado exterior à via e 
em toda a sua extensão, com as seguintes características: 

• Altura de 50 cm; 

• Enterrada na horizontal numa extensão mínima de 50 cm, coberta com 30 cm de terra vegetal ou com 
betão pobre, consoante o tipo de terreno, solos ou rocha, respectivamente; 

• Malha 0.8x0.8 cm; 

• Reviramento para fora em ângulo de 90° com 50/60 cm de comprimento, nas linhas de água, numa 
extensão de 50 m para cada lado. 
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Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série),  

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
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 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do Ambiente. A DIA 

assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
 


