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CÓDIGO FO.07.01 PERIODO Out 2016 – Dez 2016 

TÍTULO Alterações de Projeto 

SUBTÍTULO Alterações de projeto 

DESCRIÇÃO Avaliar ambientalmente todas as modificações de projeto, resultantes do avanço das obras ou do projeto de 
execução, que possam alterar a avaliação ambiental realizada em fase de EIA/ RECAPE dos 
Aproveitamentos 

DOCUMENTO REFERÊNCIA  N/A 

CAPÍTULO DIA Cond. 9 

MEDIDA MINIMIZADORA DIA 4, 15, 17, 18, 20, 43 

ACTIVIDADES - Apresentar à CAA a avaliação ambiental das alterações de projeto que possam resultar em impactes 
ambientais diferentes dos já identificados e avaliados em sede de RECAPE e/ou que se desenvolvam em 
zonas não avaliadas anteriormente. 
- Propor MM associadas se for necessário 

PERIODICIDADE Em contínuo, de acordo com as necessidades. 

DEFINIÇÃO INDICADOR Número de modificações apresentadas. 
Número de novas MM propostas. 

 

ANÁLISE DO INDICADOR/ 
RESUMO DO ESTADO  

No 4º trimestre de 2016, foram apresentadas as seguintes alterações ao projeto: 

 Outubro de 2016: Reformulação do documento de Alterações de Projeto, entregues em junho de 
2015 (tomada AT, tomada DA, C30, C32, Est26F/37A/Acessos CH Gouvães, Acessos Parcelas). 

 Outubro de 2016: Alterações C22, Est26B, Acesso B11, Esc26D, Est/Esc16B. 

 Dezembro de 2016: Entrega da revisão do documento descritivo de alteração de projeto da 
Escombreira 11, conforme o parecer de Ref.ª S059706-201611-DAIA.DPP (nov.2016). 

Foram rececionados os seguintes pareceres aos documentos apresentados: 

 Parecer sobre o documento de alterações de projeto (Escombreira 11) – data 10/11 
Ref.ª S059706-201611-DAIA.DPP – DAIA.DPP.00103.2013 

 Parecer sobre o documento de alterações de projeto (com data 30 Set.) – data 13/12 
Ref.ª S065030-201612-DAIA.DPP – DAIA.DPP.00103.2013 

 Parecer sobre o documento de alterações de projeto (com data 27 Set.) – data 27/12 
Ref.ª S065541-201612-DAIA.DPP – DAIA.DPP.00103.2013. 

 
Na sequência dos Pareceres rececionados, encontram-se aprovadas, na generalidade, todas as alterações 
ao projeto propostas (para alguns casos foram solicitados esclarecimentos), exceto as alterações referentes 
a Escombreira 11 e Acesso B11. Em ambos os casos apresentou-se o Relatório com as modificações 
propostas: 
 - Dezembro 2016: Escombreira 11; 
- Janeiro 2017: Acesso B11 
 
Para nenhum dos casos se considera necessário a aplicação de medidas de minimização adicionais. 
 
Seguidamente são analisados os indicadores propostos: 

 Número de modificações apresentadas: 12 

 Número de novas MM propostas: 0 
 

INCIDÊNCIAS/   
EXCEPÇÕES DO PERIODO 

N/A 

AVALIAÇÃO, CONCLUSÕES As diversas alterações ao projeto irão sendo apresentadas para Avaliação da CAA conforme se forem 
identificando como necessárias. As alterações ao projeto resultam geralmente ae ajustes em fase de projeto 
de execução ou mesmo em fase da construção, motivando a apresentação de proposta de alteração apenas 
conforme a execução vai sendo realizada. De realçar que o cronograma de execução da obra, na maioria 
dos casos, não é compatível com os tempos necessários à aprovação dos documentos de alteração pela 
CAA , podendo levar a condicionamentos ao projeto. 
É ainda de referir que, da análise, por parte da Iberdrola e da Autoridade de AIA, das alterações que têm 
sido propostas, não se identificou a necessidade de propor qualquer medida de minimização adicional. 
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EVIDÊNCIAS/ ANEXOS N/A (a documentação será apresentada a APA em sede de AIA). 

FOTOS / CARTOGRAFIA/  
OTROS ELEMENTOS 

N/A 

 

MOTIVO DA REVISÃO/ 
ALERAÇÕES EFETUADAS 
PROPOSTAS 

N/A 

 


