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1 INTRODUÇÃO 
 
Com este documento pretendem-se apresentar, de forma sistematizada, as principais linhas 
que orientam o Acompanhamento Ambiental da Obra a adoptar na fase de construção do 
empreendimento, por forma a estabelecer o planeamento integrado que oriente a correcta 
adopção das medidas ou acções ambientais, preconizadas para o Trecho 2 – Lazarim / 
Palhais do IC32 (Casas Velhas / Palhais), inserido na Subconcessão do Baixo Tejo. 
 
O Acompanhamento Ambiental da Obra, sustentado numa estrutura organizada, tem por 
objectivo fundamental garantir que serão cumpridas as condicionantes e recomendações 
ambientais constantes do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE) e da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), dando cumprimento ao previsto na 
legislação ambiental relativa ao procedimento de AIA, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 
69/2000 de 3 de Maio, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de 
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Novembro, bem como às directrizes legais aplicáveis, alargando-se ainda a um conceito de 
aplicação de Boas Práticas Ambientais em Obra. 
 
A estruturação do Acompanhamento Ambiental da Obra deverá ainda proporcionar o controlo 
da correcta aplicação das medidas de gestão ambiental, incluindo a sua eficácia, bem como 
possibilitar a verificação destas pelas autoridades ambientais responsáveis, de acordo com a 
filosofia de pós-avaliação estabelecida no actual quadro legal. 
 
A adopção de um planeamento e faseamento adequados da obra permitirá minimizar, ou 
mesmo evitar, a afectação da população e do ambiente na área sob influência directa do 
empreendimento. O acompanhamento ambiental da construção do empreendimento servirá 
ainda para o desenvolvimento, redefinição ou implementação de acções, ou medidas 
complementares, com vista a atingir os objectivos globais de protecção, ou minimização 
ambiental, expressos nos documentos de avaliação ambiental relativos ao empreendimento em 
apreço. 
 
O Acompanhamento e Gestão Ambiental da Obra deverá ser estruturado num documento 
orientador, o Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGA), por forma a dar resposta aos 
objectivos apontados, quer no sentido de assegurar a conformidade com os requisitos 
decorrentes do regime jurídico de AIA, nomeadamente os estabelecidos na Declaração de 
Impacte Ambiental, quer no sentido de permitir o seu acompanhamento e controlo por 
entidades externas. Este PGA será elaborado pela equipa de Acompanhamento Ambiental da 
Obra, até ao final do primeiro mês da empreitada. 
 
Neste contexto, será o CONBATE - Construções do Baixo Tejo, ACE, o responsável pela 
implementação das medidas expressas no referido Plano, cumprindo todas as recomendações 
e medidas preconizadas no âmbito da avaliação ambiental do presente empreendimento, com 
ênfase para as medidas em anexo à DIA e desenvolvimentos subsequentes, conforme se 
apresentam neste documento.  
 
Estas medidas encontram-se sistematizadas nos capítulos seguintes, de acordo com a fase de 
construção a que se aplicam e, de acordo com o estipulado na DIA, mais especificamente no 
ponto 2, “As medidas a concretizar na fase de construção devem ser integradas no Caderno 
de Encargos da Obra”. 
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Toda a documentação relativa ao Acompanhamento Ambiental da Obra, designadamente o 
Plano de Gestão Ambiental, os procedimentos estabelecidos, todos os registos comprovativos 
e demais documentação produzida neste âmbito, serão fornecidos pelo responsável da obra 
aos intervenientes relevantes no processo, nomeadamente à Vias do Baixo Tejo (VBT), na 
sequência da conclusão da intervenção. 
 
Refere-se ainda que o presente documento integra já as recomendações da Entidade 
Licenciadora produzidas no decurso do processo de Pós-Avaliação Ambiental deste 
empreendimento. 
 
2 DIRECTRIZES PARA O PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 
 
De acordo com o exposto anteriormente, os objectivos do Acompanhamento e Gestão 
Ambiental da Obra, traduzem-se por: 
 

♦ Garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis; 

♦ garantir o cumprimento dos requisitos decorrentes do regime jurídico de AIA; 

♦ minimizar os impactes ambientais decorrentes da fase de construção; 

♦ promover, tanto quanto possível, a redução e reutilização dos resíduos gerados; 

♦ prevenir situações de risco ambiental; 

♦ atribuir responsabilidades às várias entidades intervenientes no processo, através da 
definição de procedimentos de gestão ambiental; 

♦ assegurar a correcta articulação com o público. 
 
Por outro lado, os objectivos para o Acompanhamento e Gestão Ambiental da obra serão 
estruturados num documento orientador, o Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGA), o 
qual pretende delinear diversos procedimentos de modo a permitir que a empreitada possa 
desenvolver-se atingindo a minimização dos impactes ambientais negativos emergentes da 
mesma e mantendo, no limite do possível, a qualidade ambiental da zona. 
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O Plano de Gestão Ambiental da Obra deverá ser entregue para análise e aprovação da EP até 
um mês após o início da fase de construção, e deverá incluir todas as medidas referidas no 
Ponto 3 deste documento. 
 
Este Plano será aplicado a todas as actividades ligadas à fase de construção, incluindo aquelas 
que se encontram associadas às áreas de estaleiro, áreas de apoio à obra, centrais de betão e 
betuminoso, stock´s temporários, áreas de empréstimo e de depósito de materiais, bem como 
caminhos e acessos à obra, de forma a assegurar uma adequada protecção ambiental. 
 
Para além de incluir as principais directrizes para o desempenho ambiental a implementar na 
obra, o PGA deve ser complementado, dada a sua dinâmica, com todos os Planos e 
Procedimentos com aplicabilidade na obra. 
 
A metodologia e estrutura a adoptar na elaboração do PGA da Obra, cujas directrizes ora se 
apresentam, baseia-se na Norma de referência NP EN ISO 14001:2004, que especifica os 
principais requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental, incluindo a sua organização, o 
planeamento das suas várias actividades, a atribuição de responsabilidades e a definição de 
procedimentos de gestão ambiental.  
 
Assim sendo, o PGA deverá apresentar, de uma forma clara e objectiva, os principais aspectos 
que o CONBATE – Construções do Baixo Tejo, ACE, se propõe efectuar em termos de 
minimização dos impactes ambientais, durante a fase de construção, devendo ser 
especificados os seguintes aspectos/directrizes: 
 

a) Responsabilidades – definição do responsável pela elaboração do PGA, pelas 

inspecções ambientais periódicas e pelos relatórios mensais de acompanhamento 

ambiental, bem como dos meios humanos a afectar para garantir a efectiva 

implementação do definido neste documento; 

b) Acompanhamento Ambiental – indicação explícita de como se procederá o 

acompanhamento e gestão ambiental da fase de construção, de forma a garantir a 

implementação das medidas de minimização decorrentes do processo de AIA. 

Deverão ser identificados os impactes ambientais associados às diversas actividades e 
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as medidas de minimização a adoptar. Neste acompanhamento ambiental devem ser 

explicitadas as principais actividades, nomeadamente: 

- Conformidade Ambiental de Estaleiros, outras Infra-estruturas de Apoio à Obra, 
Frentes de Obra – indicação das estruturas provisórias a instalar para a execução 
da obra, com referência aos correspondentes processos de licenciamento 
necessários; prever as áreas a ocupar; apresentação das medidas previstas para o 
controlo de todos os efluentes produzidos, gestão de resíduos, protecção do solo, 
entre outros; 

- Gestão de Resíduos – elaboração de um Plano Integrado de Gestão de Resíduos, 
no qual devem ser indicados os principais tipos de resíduos produzidos na área 
afecta à obra, nomeadamente a identificação e classificação segundo a Lista 
Europeia de Resíduos – LER (Portaria nº 209/04 de 3 de Março) e a sua origem 
(local de produção), explicitando as linhas de actuação para as operações de 
armazenagem temporária, acondicionamento e encaminhamento a destino final 
adequado, devidamente autorizado para o efeito, garantindo a utilização das guias 
de acompanhamento de resíduos (indicação das empresas responsáveis pelo seu 
transporte, os locais de destino final, as respectivas autorizações das operações 
realizadas); 

- Monitorização Ambiental – sistematizar a monitorização ambiental prevista para 
antes do início da construção e para a fase de construção no Plano Geral de 
Monitorização, especificando para cada um dos descritores ambientais a 
monitorizar, a localização dos pontos de amostragem, a periodicidade de medição, 
os parâmetros a analisar e as técnicas e métodos a utilizar. 

c) Inspecção Ambiental - apresentar os modelos das listas de acompanhamento, 

verificação e registo de medidas de minimização, que serão objecto de análise, 

preparação e acompanhamento pormenorizado; 

d) Relatórios de Acompanhamento Ambiental - prever a entrega de relatórios mensais 

e semestrais referentes às actividades desenvolvidas no âmbito da aplicabilidade do 

Plano, nomeadamente, em termos de acompanhamento e monitorização ambiental da 

fase de construção; os relatórios devem contemplar, entre outra, a seguinte 

informação: ponto da situação das obras, com cartografia ilustrativa, gestão de 

resíduos, gestão de efluentes, principais ocorrências ambientais a assinalar e medidas 

implementadas para a sua resolução, resultados das campanhas de monitorização, 

ponto de situação da aplicação dos requisitos ambientais / medidas de minimização; 

prever a entrega de um relatório final que constitua uma síntese dos trabalhos 

desenvolvidos ao longo de toda a empreitada; 
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e) Acções de sensibilização Ambiental – apresentar o programa das acções de formação 

e sensibilização ambiental, a serem realizadas de forma regular ao longo da 

empreitada, com os respectivos objectivos de formação específicos em função da 

progressão dos trabalhos; 

As acções de formação e sensibilização deverão coincidentes com as principais 

actividades construtivas, conforme Plano de Trabalhos (ex.: Terraplenagens, 

Betonagens, Pavimentação, etc.), que especifiquem as medidas concretas a adoptar em 

matéria de ambiente durante a sua execução, devendo ter como destinatários as 

equipas desses trabalhos. 

Importa reforçar que o objectivo primordial das acções de formação é prevenir a 

ocorrência de acidentes e danos ambientais, devendo o programa de formação incidir 

sobre as formas de actuação no trabalho, por forma a evitar o acidente e/ou dano 

ambiental. 

f) Planeamento das Actividades e Metodologia- programar a implementação das 

medidas de minimização decorrentes do processo de AIA, em função das diferentes 

actividades de construção a desenvolver, indicando para cada medida, o respectivo 

prazo de execução, o responsável e os meios necessários para a sua implementação. 

Considera-se que deverão ser alvo de procedimentos e acompanhamento ambiental as 

actividades associadas a: gestão de frentes de obra e dos estaleiros, gestão de origens 

de água e efluentes, movimentação de terras, gestão de resíduos, construção e 

manutenção de acessos, recuperação de áreas afectas à obra; 

A metodologia a adoptar em matéria de gestão ambiental, deverá ser explicitada 

através de um fluxograma demonstrativo da metodologia de trabalho proposta para o 

acompanhamento ambiental a realizar (etapas do acompanhamento), explicitando a 

articulação dos diversos intervenientes 

g) Legislação Ambiental - apresentar uma listagem da legislação ambiental aplicável. 
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Devem ser, ainda, considerados os seguintes aspectos: 
 

h) Descrição da empreitada – apresentar uma breve descrição da empreitada, com a 

especificidade e descrição das principais actividades a desenvolver durante a 

construção. 

i) Levantamento Ambiental – caracterizar a área de implantação da empreitada, 

incluindo a(s) zona(s) para estaleiro(s), antes de qualquer actividade de construção. 

Deverá incluir portfólio fotográfico, com as principais definições da zona envolvente, 

que sustente a caracterização efectuada, designadamente em termos de unidades de 

paisagem e ocupação marginal da via. Esta inclusão é efectivamente necessária, até 

porque permitirá, na fase final da obra, preconizar medidas em consonância com a 

caracterização inicial, para que se possa proceder à reposição das condições iniciais e 

respectiva recuperação paisagística. 

j) Aspectos Ambientais - Em termos genéricos, deverá desenvolver-se uma “Matriz de 

Avaliação da significância dos Aspectos Ambientais” aplicável à empreitada, 

nomeadamente em termos de tipo de actividade construtiva e locais de incidência, 

fazendo uma análise adaptada à escala de obra. 

A matriz de avaliação deverá permitir constatar informação correlacionada de: 

faseamento construtivo vs aspectos ambientais vs riscos ambientais vs medidas de 

minimização / compensação ou prevenção / campanha de monitorização. 

Esta matriz deverá ser realizada para os seguintes universos: Frentes de Obra; 

Estruturas de apoio à obra (Centrais de betão, britagem, betuminoso; stock’s 

provisórios; depósitos temporários e definitivos; depósitos de combustível; 

empréstimos; acessos a obra; etc.) e Processos Construtivos. 

k) Estaleiros, outras infra-estruturas de apoio à obra e frentes de obra – 

fundamentar a localização e organização dos estaleiros e das frentes de obra, 

atendendo às diversas condicionantes e limitações existentes nas zonas adjacentes à 

área afecta à obra, com vista a garantir a minimização da perturbação na envolvente.  

As áreas a seleccionar para estaleiro deverão ser alvo de caracterização detalhada, 

devendo indicar-se as infra-estruturas de apoio, tais como centrais de betão, britagem e 
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betuminoso, inclusivamente se serão in situ ou já autorizadas, por forma a 

acautelarem-se as medidas de minimização a adoptar. 

Assim, previamente à sua utilização, deverá analisar-se a localização das centrais de 

betão, britagem e betuminosos, sendo que a cartografia apresentada para representação 

da sua localização deverá incluir as principais condicionantes ambientais (ex.: 

manchas de RAN e REN; zona envolvente das linhas de água e vegetação ripícola; 

perímetros de protecção de captações; património, etc.). 

Deverá optar-se, preferencialmente, por instalações já existentes e devidamente 

licenciadas. Caso estas centrais sejam in situ, deverão as mesmas situar-se o mais 

afastado possível das áreas habitacionais e das áreas cultivadas, tendo de se apresentar, 

previamente a sua implantação, a caracterização do local em causa em termos de 

condicionantes legais e territoriais, bem como as medidas a implementar para 

minimizar os impactes ambientais, nomeadamente em matéria de emissões, efluentes, 

dispersão de partículas, emissão de ruído, entre outros, tendo estas de, 

obrigatoriamente, estar providas de dispositivos de redução de emissão de poluentes. 

No caso de quaisquer locais utilizados temporariamente pela obra (ex.: centrais in situ, 

empréstimos, depósitos provisórios e definitivos, stock’s de materiais, etc.), antes da 

sua utilização, deverá aprofundar-se a caracterização do local a ocupar, em termos de 

área ocupada e cotas actuais (levantamento topográfico), por forma a viabilizar a sua 

recuperação após utilização durante a obra. 

l) Vazadouros, Empréstimos e Depósitos Temporários - Uma vez que o lote em 

avaliação é deficitário em solos (42 029 m3), deverá ser necessário recorrer a 

empréstimo. A aplicação dos solos escavados requer uma avaliação prévia da sua 

qualidade, por forma a respeitarem as características exigidas no Caderno de 

Encargos, podendo ser necessário recorrer a depósitos definitivos caso os materiais 

não respeitem as características definidas. Pelo exposto, deverá proceder-se à 

definição de locais potenciais para empréstimo e deposição definitiva de solos. 

A utilização dos solos escavados, com excepção dos que não apresentarem 

características adequadas, determinam o armazenamento temporário de grandes 

quantidades de solos e rochas, durante o intervalo de tempo que decorre entre os 
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trabalhos de escavação e aterro; também as terras vegetais decapadas, na fase inicial, 

determinam o seu armazenamento temporário; pelo exposto, deverá proceder-se à 

identificação de potenciais áreas para depósito temporário de solos, rochas e terras 

vegetais. 

A definição de quaisquer novas áreas e apoio à obra, deverá respeitar a Carta de 

Condicionantes à Localização de Estaleiros e outras Infra-estruturas de Apoio à Obra 

(Anexo 1), onde se encontram representadas as principais condicionantes ambientais 

(ex.: manchas de RAN e REN; zona envolvente das linhas de água e vegetação 

ripícola; perímetros de protecção de captações; património, etc.). Deverá privilegiar-se 

também a ocupação de áreas já degradadas, como sejam áreas objecto de exploração 

de inertes e/ou zonas anteriormente intervencionadas. 

m) Plano de Monitorização e Medição Ambiental - No Volume V — Plano Geral de 

Monitorização do RECAPE apresentam-se os descritores considerados relevantes face 

ao enquadramento local e às características do projecto; a monitorização proposta 

integra, para além da fase de exploração, as actividades desta natureza a realizar nas 

fases de pré-construção e construção do projecto, serão igualmente consideradas nesta 

empreitada. 

Este Plano deverá ser integrado no Plano de Gestão Ambiental a implementar pela 

entidade executante, salientando-se que os pontos a monitorizar não deverão 

corresponder apenas aos receptores sensíveis já identificados na fase de projecto, mas 

também aos que possam existir na proximidade das estruturas que serão 

provisoriamente utilizadas na fase de obra (por exemplo estaleiros, centrais, acessos 

provisórios, etc.), e cuja actividade induza impactes significativos nesses receptores. 

n) Plano de Identificação de Acessos e Zonas de Circulação - O PGA deverá 

apresentar os percursos e acessos a utilizar durante a fase de construção, devendo-se 

proceder à sua identificação sobre cartografia com indicação das principais 

condicionantes ambientais. Os mesmos deverão ser caracterizados por forma a 

avaliarem-se os impactes na circulação automóvel e na qualidade de vida da 

população. Dadas as características marcadamente urbanas da área em causa neste 

trecho, é de extrema importância evitar o atravessamento de aglomerados 
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populacionais, pelo que os circuitos dos veículos pesados afectos à obra deverão 

realizar-se, tanto quanto possível, pelo perímetro exterior dos mesmos. 

o) Outros Planos - À medida que a empreitada se desenvolve, deverão elaborar-se todos 

os planos, procedimentos e instruções de trabalho que operacionalizem a 

implementação do PGA na empreitada, tais como: 

♦ Plano de Resposta a Emergências Ambientais; 

♦ Plano de Gestão e Utilização de Veículos e Maquinaria de Apoio à Obra; 

♦ Plano de Gestão dos Aspectos Socio-Económicos. 
 
Assim, o PGA pretende ser um documento integrador de procedimentos ambientais a 
implementar no decorrer da obra, uma vez que engloba um conjunto de medidas a serem 
executadas pelo empreiteiro e um conjunto de actividades, complementares às actividades de 
fiscalização, destinadas a verificar o efectivo cumprimento das medidas de minimização 
preconizadas na DIA e a adopção das melhores práticas ambientais em obra. 
 
O PGA irá igualmente permitir um registo coerente e actualizado dos procedimentos 
ambientais implementados.  
 
3 MEDIDAS A APLICAR NA GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 
 
As medidas de minimização a concretizar na fase de obra pelo adjudicatário da empreitada 
foram estruturadas, consoante a respectiva calendarização, de acordo com as três fases 
principais: 
 

♦ Fase de pré-construção; 

♦ Fase de construção; 

♦ Fase final ou após a conclusão da obra. 
 
As medidas apresentadas contemplam, não só as medidas de minimização preconizadas na 
DIA para cada uma das fases (designadas com o número indicado naquele documento), como 
também algumas medidas específicas propostas nesta fase dos estudos ambientais, incluindo 
aquelas preconizadas na decorrência do procedimento de Pós-avaliação. 
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Pela sua importância no âmbito do acompanhamento e gestão ambiental, considerou-se um 
capítulo relativo aos Estaleiros e Outras Infra-estruturas de Apoio à Obra (alínea 3.2). 
Também neste caso, foram contempladas, para além das medidas da DIA aplicáveis, outras 
medidas complementares. 
 
Importa ainda referir que, na sequência dos estudos ambientais realizados nas fases anteriores 
de projecto e com base na cartografia de condicionantes, foi elaborado o Desenho LP-E-23-
04-01 (Carta de Condicionantes à Localização de Estaleiros e Infra-estruturas de Apoio 
à Obra), o qual se apresenta em anexo (Anexo 1). 
 
3.1 Medidas de Minimização a Adoptar Antes do Início das Actividades de Construção 

- Fase de Pré-construção 
 
Medidas propostas na DIA: 
 
DIA14 – Deve ser apresentada a localização e justificação dos locais dos estaleiros, infra-
estruturas de apoio à obra, depósito de materiais, locais de empréstimo de materiais e 
percursos de obra, devendo localizar-se, preferencialmente, em plataformas já existentes ou 
em locais anteriormente usados para este fim. Devem ser tidos em conta os valores naturais 
presentes e, sempre que possível, o seu afastamento de receptores com utilização sensível.  
 
Relativamente a esta medida da DIA, deverá atender-se à Carta de Condicionantes à 
Localização de Estaleiros e Infra-estruturas de Apoio à Obra, elaborada especificamente 
para a envolvente do Trecho 2 – Lazarim / Palhais do IC32 e que se apresenta no Anexo 1 do 
presente documento. 
 
DIA19 – Devem ser definidas as operações de armazenamento em locais apropriados e 
específicos para cada tipo de resíduo produzido. 
 
DIA42 – Deve ser implementado um plano integrado de gestão de resíduos, no qual se proceda 
à identificação e classificação dos mesmos, em conformidade com a Lista Europeia de 
Resíduos. 
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DIA46 -  Deve ser efectuada a sinalização da Quinta de Vale Rosal, de forma a interditar a 
passagem de maquinaria e pessoal afecto à obra. Deve igualmente efectuar-se a monitorização 
de fendas deste elemento, no início, durante e final da empreitada, devendo a situação original 
ser reposta, caso tal se venha a justificar. 
 
Medidas adicionalmente propostas: 
 
1 – O CONBATE – Construções do Baixo Tejo, ACE deverá apresentar um Plano de Gestão 
Ambiental da Obra. 
 
2 – Deverá ser executado um levantamento da situação de referência previamente ao início 
dos trabalhos. 
 
3 – Devem ser desenvolvidos esforços, por parte do CONBATE – Construções do Baixo 
Tejo, ACE, por forma a informar previamente as populações das áreas a serem afectadas pelas 
obras, sobre o objectivo, natureza, localização (esboço esquemático) e duração prevista das 
mesmas. 
 
4 – No caso dos edifícios que se localizam mais próximo das áreas a intervencionar e que, por 
esse motivo, possam sofrer danos directamente relacionados com as obras de construção, deve 
o dono de obra proceder, previamente à construção, à adopção das seguintes medidas de 
minimização: 
 

♦ Vistoria prévia dos edifícios, com adequado registo, incluindo ficha de caracterização 
e reportagem fotográfica; 

♦ Instalação de instrumentação antes do início dos trabalhos; 

♦ Identificação clara de um interlocutor privilegiado a quem as pessoas envolvidas 
nesses casos se possam dirigir. 

 
5 – Devem programar-se acções de sensibilização ambiental antes do início da obra, para o 
pessoal afecto à mesma, especialmente dirigidas aos trabalhadores com cargos de maior 
responsabilidade (engenheiros, directores e encarregados de obra), que deverão 
posteriormente, através dos meios que considerem adequados (reuniões, comunicação escrita, 
ou outros), transmitir essa informação aos restantes trabalhadores. 
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6 – O poço da Quinta do Vale do Rosal (km 3+660 da via; km 0+200 do Ramo B) localizado 
junto ao nó de Palhais, deverá ser vedado, para evitar a circulação de máquinas nas 
imediações, bem como ser salvaguardado de qualquer depósito de terras ou entulhos nas 
proximidades. 
 
7 – Deverão ser solicitados os correspondentes processos de licenciamento de estaleiros, 
centrais de betão, centrais de betuminoso, áreas de empréstimo e depósito, entre outras, junto 
das entidades competentes. 
 
8 – Deverá proceder-se à prospecção arqueológica sistemática, prévia à fase de construção, 
das áreas de instalação de estaleiros, áreas de depósitos temporários e empréstimos de terras e 
outros caminhos de acesso que venham a ser eleitos. 
 
9 – Deverão ser efectuadas as campanhas de monitorização aplicáveis relativas à fase de pré-
construção (ver Volume V). 
 
3.2 Medidas de Minimização a Adoptar nos Estaleiros e Outras Infra-estruturas de 

Apoio à Obra 
 
Medidas propostas na DIA: 
 
DIA14 – Caso se verifique a proximidade da receptores sensíveis na envolvência do estaleiro, 
devem ser projectados e implantados materiais isolantes na vedação do estaleiro 
 
DIA15 – As instalações dos estaleiros de obra, devem ter previstos os riscos de incêndio, 
devendo ser estabelecidos planos para eventuais combates aos mesmos. 
 
DIA16 – Os locais aprovados para a implantação dos estaleiros, infra-estruturas de apoio à 
obra, depósito de materiais e locais de empréstimo de materiais devem ser alvo de prévia 
prospecção arqueológica. 
 
DIA17 – A recuperação das zonas ocupadas durante a obra deverá ser objecto de um estudo de 
integração paisagística por parte do empreiteiro, quando se souber a sua localização e 
extensão da área afectada. 
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DIA18 – Nos estaleiros devem existir sistemas de tratamento de águas residuais, com 
separação de matéria em suspensão e hidrocarbonetos, bem como de um sistema de recolha de 
óleos usados para maquinaria. 
 
DIA19 – Devem ser definidas as operações de armazenagem em locais apropriados e 
específicos para cada tipo de resíduo produzido. 
 
DIA20 – Implementar um parque de armazenagem de resíduos, impermeabilizado e com 
sistema de drenagem independente em locais de armazenagem de óleos. 
 
DIA25 – Utilização de tapumes e vedações de forma a reduzir o impacte visual dos estaleiros e 
áreas de depósito de materiais, nos locais com elevada acessibilidade visual. 
 
DIA26 – Devem ser realizadas regas nas vias de acesso à obra, por forma a reduzir as poeiras e 
a minimizar os efeitos sobre a vegetação. 
 
DIA40 – As acções de limpeza das máquinas e fornecimento de combustíveis e outros 
materiais, devem ser realizadas em locais impermeabilizados onde seja possível fazer a sua 
recolha e armazenagem. 
 
DIA41 – Deve ser efectuada a limpeza de rodados das máquinas / equipamentos antes de 
entrarem na via pública, proceder à manutenção dos veículos em boas condições e proceder à 
cobertura dos camiões que transportam materiais. 
 
DIA42 – Deve ser implementado um plano integrado de gestão de resíduos, no qual se proceda 
à identificação e classificação dos mesmos, em conformidade com a Lista Europeia de 
Resíduos. 
 
Medidas adicionalmente propostas: 
 
1 - Os locais de instalação de estaleiros, áreas de apoio à obra, caminhos e acessos à obra, 
áreas de empréstimo e de depósito de materiais não poderão situar-se nas seguintes áreas: 
 

♦ Locais onde existam ocorrências patrimoniais; 



  

5076/AEBT. IC32 – CASAS VELHAS / PALHAIS, INCLUINDO AS LIGAÇÕES À TRAFARIA E AO FUNCHALINHO. TRECHO 2-
LAZARIM / PALHAIS. PROJECTO DE EXECUÇÃO. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE 
EXECUÇÃO. VOLUME IV – PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DE OBRA. 
FEVEREIRO 2010 15 

♦ Locais onde existam habitats da Directivas Habitats. 
 
Por outro lado, devem ser evitadas as seguintes áreas: 
 

♦ áreas pertencentes à RAN e à REN; 

♦ áreas de aptidão agrícola ou protegidas (áreas condicionadas); 

♦ proximidade de linhas de água, pontos de captação, áreas urbanas e turísticas, 
equipamentos escolares, centros de saúde, ou outras áreas que condicionem o 
desenvolvimento das actividades económicas locais; 

♦ áreas a manter ou revestir com vegetação. 
 
De referir ainda, que devem ser utilizadas, preferencialmente, as seguintes áreas: 
 

♦ áreas degradadas, a edificar, pavimentar ou modelar; 

♦ zonas de menor sensibilidade visual. 
 
Relativamente a esta medida, há a referir que foi elaborada cartografia específica para evitar a 
localização, nomeadamente das áreas de estaleiro e empréstimo necessárias à construção deste 
trecho rodoviário, em zonas condicionadas ao abrigo de vários regimes legais (RAN, REN, 
Domínio Hídrico, entre outros), a qual se apresenta em anexo (Anexo 1 - Carta de 
Condicionantes à Localização de Estaleiros e Infra-estruturas de Apoio à Obra). 
 
2 - No caso dos depósitos temporários, estes não deverão interferir com o coberto arbóreo 
existente; deverá ainda ser feita uma decapagem prévia da terra arável quando os depósitos 
em causa forem constituídos por inertes. 
 
3 – Salvaguardando a segurança de pessoas e bens, as áreas afectas ao estaleiro e depósito de 
materiais devem ser correctamente delimitadas e sinalizadas. 
 
4 – Implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais 
produzidas na área de estaleiro, o qual deverá ter em atenção as diferentes características dos 
efluentes gerados. 
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5 - Consoante as características da rede de esgoto pública existente na(s) zona(s) de 
implantação do(s) estaleiro(s), as águas residuais geradas serão encaminhadas para essas 
redes, ou para instalações apropriadas de recolha. 
 
6 – Devem ser aplicadas as medidas de gestão de resíduos preconizadas no Plano Integrado de 
Gestão de Resíduos da responsabilidade do CONBATE – Construções do Baixo Tejo, ACE. 
 
7 – O local afecto ao parque de armazenagem temporária de resíduos deve ser claramente 
definido e identificado para o efeito. Os resíduos deverão ser segregados e armazenados 
separadamente, em função das suas características e destino final. Os locais devem estar 
devidamente identificados. 
 
8 - As populações das freguesias de Caparica e Charneca da Caparica deverão ser 
previamente informadas das actividades associadas às infra-estruturas de apoio à obra (ex.: 
acessos), através de boletins e folhetos distribuídos na residência, ou na sede da Junta de 
Freguesia; esses documentos deverão conter o objectivo, natureza, localização e duração das 
obras. As populações deverão ainda ser informadas dos benefícios do projecto, dos impactes e 
das medidas de minimização preconizadas. 
 
9 - Os principais locais associados às obras, incluindo os estaleiros, deverão apresentar um 
painel informativo indicativo, contendo esboço esquemático do empreendimento, objectivo, 
natureza e duração das obras. 
 
10 - A realização dos trabalhos associados à exploração de áreas de empréstimo e depósito de 
materiais e, ainda, de estaleiros, deverá ser convenientemente programada e gerida, 
designadamente no que respeita aos horários de ocorrência, por forma a minimizar a 
incomodidade provocada. 
 
11 - Caso a referida programação não se mostre temporariamente viável, por razões de 
segurança e/ou outras, a população local deverá ser previamente informada da natureza e 
duração das actividades não programadas. 
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12 - As áreas utilizadas para estaleiros, acessos temporários e actividades de construção serão 
recuperadas e integradas, paisagisticamente, após a conclusão das obras, de acordo com o 
projecto de recuperação constante do processo de licenciamento. 
 
13 - A selecção dos locais de estaleiro deve privilegiar os locais já dotados de infraestruturas, 
bem como áreas já degradadas (nomeadamente explorações de inertes na envolvente) ou 
anteriormente utilizadas para o mesmo fim. 
 
14 - Caso os estaleiros fiquem situados nas proximidades de áreas sensíveis ao ruído, será 
conveniente prever a instalação de barreiras acústicas e/ou envolventes atenuadoras em 
equipamentos mais ruidosos, visando reduzir a propagação do ruído gerado. 
 
15 - O Plano de Gestão Ambiental da Obra deverá incluir um Plano de Emergência 
Ambiental, que contemple, entre outras, a situação de incêndio. Este plano deverá ser 
aplicável a toda a extensão da obra e respectivas infra-estruturas e áreas de apoio. 
 
3.3 Medidas de Minimização a Adoptar na Fase de Construção  
 
Medidas propostas na DIA: 
 
DIA22 – Os trabalhos de terraplenagem devem obedecer a um plano previamente aprovado, 
que deve ter em conta as árvores de interesse botânico e/ou cénico, ou de grandes dimensões, 
que devem ser poupadas e que devem ser devidamente assinaladas. Não deve ser efectuada a 
destruição de sobreiros, azinheiras, carvalho-cerquinho e árvores autóctones, ainda que de 
dimensões reduzidas. 
 
Relativamente a esta medida devem ser salvaguardadas as áreas de matos classificados  
(Habitat 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos) na envolvente do Trecho 2 – 
Lazarim / Palhais, entre os km 1+500 e 2+000, a poente da via, de acordo com o assinalado 
no Desenho LP-E-23-04-01 em anexo. 
 
DIA23 – Devem ser restringidas as operações de desmatação às áreas estritamente necessárias 
para a construção deste eixo rodoviário e respectivos restabelecimentos e rotundas, evitando o 
abate de espécies não afectadas directamente. 
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DIA24 – Deve ser efectuada a decapagem da camada arável do solo em todo o corredor de 
intervenção. O seu armazenamento deve ser feito em pargas, com altura não superior a 2 
metros, e deve ser reutilizada no revestimento dos taludes, ramos dos nós e rotundas a tratar. 
 
DIA26 – Devem ser realizadas regas nas vias de acesso à obra, por forma a reduzir as poeiras e 
minimizar os efeitos sobre a vegetação. 
 
DIA27 – A recuperação paisagística dos taludes deve ser concretizada exclusivamente com 
espécies locais (vegetação autóctone), de forma a permitir uma rápida integração paisagística. 
 
A aplicação desta medida deve ter em atenção o previsto no Projecto de Integração 
Paisagística (PE8 do Projecto de Execução) que acompanha o Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projecto de Execução. 
 
DIA28 – Deve ser restabelecida a rede de drenagem natural existente, afectada pelo traçado. 
As passagens hidráulicas devem ser de secção única e concordantes com o sentido natural do 
escoamento e a sua construção deve executar-se antes da construção dos aterros para evitar a 
obstrução da linha de água. 
 
DIA29 – Deve proceder-se à limpeza das linhas de água e restabelecer o seu normal 
escoamento. Não devem ser criados aterros em áreas inundáveis e as soluções de drenagem a 
adoptar não devem favorecer o aumento da velocidade e a concentração da descarga de 
caudais. 
 
Relativamente às soluções de drenagem adoptadas (PE2 – Drenagem), as mesmas tiveram em 
consideração dispositivos de amortecimento da velocidade de descarga das escorrências da 
plataforma, bem com foi privilegiada uma descarga dispersa das referidas escorrências. 
 
DIA32 – Deve assegurar-se a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e 
longitudinal. As travessias e estruturas fundiárias afectadas devem ser rapidamente repostas 
de forma a minimizar a superfície perturbada. 
 
DIA36 – Todas as construções em linhas de água devem ser realizadas no mais curto espaço 
de tempo e de modo a evitar a deposição de materiais nos seus leitos. Sempre que ocorra a 
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intersecção de linhas de água, estas devem ser restabelecidas na totalidade, o mais 
rapidamente possível e com secções adequadas que permitam a drenagem hídrica. 
Relativamente a este último aspecto, devem ser escrupulosamente implementadas as soluções 
projectadas no estudo de Drenagem (PE2) realizado no âmbito do Projecto de Execução. 
 
Esta medida deverá ser contemplada no PGA da obra, propondo-se o seguinte: 
 

♦ Minimização do tempo de realizações dos trabalhos em zonas de linhas de água; 

♦ correcto armazenamento e deposição dos materiais afectos às construções, mantendo-
os afastados das linhas de água e dos seus leitos; 

♦ restabelecimento das linhas de água o mais rapidamente possível; 

♦ correcto dimensionamento dos PH’s, de acordo com o Projecto de Execução, de 
modo a permitir a correcta drenagem dos mesmos, na sua intersecção com o presente 
empreendimento. 

 
Neste âmbito, destaca-se que, nas situações de linhas de água existentes junto à base de aterro, 
está previsto o desvio dessas linhas de água através de valas dimensionadas para os caudais de 
cálculo, tendo em vista não só a continuidade das linhas de água, mas também a manutenção 
do escoamento à superfície, evitando a sua artificialização. A solução preconizada consiste no 
reperfilamento da linha de água e na execução de valas trapezoidais revestidas com rasto 
superior ou igual a 1.00 m. 
 
Para o desvio ou condução de linhas de água a montante ou a jusante de passagens 
hidráulicas, bem como na rectificação do traçado de algumas linhas de água, foram previstas 
valas de secção trapezoidal revestidas 
 
DIA37 – Nas linhas de água e de drenagem natural deverá garantir-se a preservação de alguma 
vegetação ripícola presente, evitando-se a movimentação de terras, circulação de máquinas e 
viaturas, depósito de materiais ou entulhos e instalação de estaleiros nas zonas adjacentes. 
 
DIA39 – Devem ser limitadas as acções de terraplenagem durante a época de reprodução da 
fauna que, decorre de Março a Agosto. O fim do Verão e Outono devem ser as alturas mais 
aconselháveis para a execução da maioria das obras, já que permitem defender a maior parte 
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da fauna ameaçada no período de acasalamento. Deve evitar-se ao máximo intervencionar os 
habitats classificados. 
 
No sentido de auxiliar a implementação desta medida, encontram-se representadas, no 
Anexo 1, as zonas mais sensíveis do ponto de vista dos habitats. Refira-se, contudo, que não 
foram identificadas espécies de fauna protegidas, ou que limitem os períodos de construção. 
 
DIA40 – As acções de limpeza das máquinas e fornecimento de combustíveis e outros 
materiais devem ser realizadas em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua 
recolha e armazenagem.  
 
Neste âmbito, é de referir que deverão ser adoptadas as seguintes medidas: 
 

♦ o armazenamento de materiais e resíduos perigosos deverá ser efectuado em áreas 
impermeabilizadas, arejadas, cobertas e devidamente delimitadas e sinalizadas e com 
bacia de retenção, preferencialmente com capacidade para reter cerca de 50% do 
volume total armazenado; 

♦ para as operações com substâncias perigosas (ex.: limpeza de máquinas, fornecimento 
de combustíveis, colocação de óleos, pinturas) deverão ser utilizadas bacias de 
retenção móveis (ex.: tabuleiros), para prevenir eventuais derrames; 

♦ a lavagem de maquinaria deverá ser efectuada em local impermeabilizado, dotado de 
drenagem eficaz, que permita o encaminhamento dos resíduos para uma câmara de 
retenção, para serem posteriormente recolhidos e enviados para destino final 
adequado. 

 
DIA41 – Deve ser efectuada a limpeza de rodados das máquinas/equipamentos antes de 
entrarem na via pública, proceder à manutenção dos veículos pesados em boas condições e 
proceder à cobertura dos camiões que transportam materiais.  
 
Neste âmbito deverá ser criada uma zona de lavagem de rodados, preferencialmente 
localizada nas proximidades da entrada do estaleiro. Esta área deverá ser impermeabilizada e 
dotada de uma rede de drenagem que permita o encaminhamento dos efluentes para uma 
câmara de retenção, que será sujeita a recolhas periódicas e encaminhamento dos efluentes 
para destino final adequado. 
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DIA44 – Sempre que o traçado intercepte infra-estruturas de utilidade pública, como a rede de 
gás ou de água, devem ser contactadas as entidades responsáveis, por forma a garantir o seu 
pronto restabelecimento, minimizando os prejuízos causados às populações. 
 
Refira-se que se encontram inventariados os serviços afectados no âmbito da construção do 
Trecho 2 – Lazarim / Palhais do IC32 (PE17 do Projecto de Execução), tendo já sido 
previamente contactadas as entidades responsáveis pelos diferentes serviços e infra-estruturas 
afectadas temporariamente pela obra.  
 
DIA45 – Deve restringir-se a circulação dos veículos afectos à obra no período nocturno, 
especialmente dos veículos pesados. 
 
DIA46 – Para além da sinalização prévia à obra (na fase de pré-construção) da Quinta de Vale 
Rosal, de forma a interditar a passagem de maquinaria pesada e de pessoal afecto à obra na 
sua proximidade, deve igualmente monitorizar-se a eventual ocorrência de fendas deste 
elemento, no início, durante e final da empreitada, devendo a situação original ser reposta, 
caso tal se venha a justificar. 
 
DIA48 – Deve ser acautelada a identificação e salvaguarda dos imóveis classificados em vias 
de classificação e da respectiva envolvente, bem como dos imóveis não classificados que o 
EIA identifica com maior proximidade ao traçado, designadamente: Cruzeiro (séc. XVII) – 
Concelho de Almada, Freguesia de Charneca de Caparica; Quinta do Vale Rosal – Concelho 
de Almada, Freguesia da Charneca da Caparica; Quinta da Estrelinha – Concelho de Almada, 
Freguesia da Caparica. Deve ser ponderada a possibilidade de manutenção do Cruzeiro do 
séc. XVII no local de origem. 
 
DIA49 – O acompanhamento arqueológico deve ser efectuado por um arqueólogo por frente 
de trabalho, no caso das acções inerentes à realização do projecto não serem sequenciais mas 
simultâneas. 
 
Medidas adicionalmente propostas: 
 
1 – Para o poço do Nó de Palhais (poço 2), (situado a 40 m do eixo da via, ao km 3+225 da 
via e km 0+175 do Ramo D), recomenda-se a adopção das seguintes medidas: 
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♦ Evitar as escorrências de águas resultantes da obra na envolvente do poço; 

♦ Não acumular ou depositar resíduos da fase de construção junto ao mesmo; 

♦ Garantir um perímetro de protecção de cerca de 25 m, para evitar a circulação de 
máquinas nas imediações e/ou a deposição de resíduos. 

 
Para o poço  da Quinta do Vale do Rosal (poço 3) (situado a 65 m do eixo da via, ao km 
3+600 da via e km 0+200 do Ramo B), recomenda-se a adopção das seguintes medidas: 
 

♦ Evitar a escorrência das águas resultantes da obra na envolvente do poço; 

♦ Garantir um perímetro de protecção de cerca de 25 m, para evitar a circulação de 
máquinas nas imediações e/ou a deposição de resíduos. 

♦ Não acumular ou depositar resíduos da fase de construção junto ao poço; 

♦ Assegurar o abastecimento contínuo de água à Qtª do Vale do Rosal; 

♦ Assegurar a reposição da conduta de abastecimento doméstico e do sistema de rega 
da propriedade. 

 
O poço 1 localizado ao km 2+300, será afectado directamente pela nova plataforma, estando 
abrangido pela expropriação. Como medida mitigadora recomenda-se a selagem do poço 
antes do início das terraplenagens para construção da plataforma da via. 
 
Quanto aos pontos de água do SNIRH, cuja localização não foi confirmada no trabalho de 
campo, propõe-se que se verifique a existência dos pontos de água subterrânea 442/134 e 
442/117 no decurso do processo expropriativo, ou em vistoria a efectuar no início das acções 
construtivas naquele local; 
 
No Desenho LP-E-23-04-01 (Anexo 1), encontram-se identificados os pontos de água 
afectados directa e/ou indirectamente pelo traçado do Trecho 2 - Lazarim / Palhais do IC32. 
 
2 - Nas situações em que tal seja justificável deverá efectuar-se a aspersão hídrica periódica 
da área de estaleiro, dos acessos à obra das frentes de obra, principalmente durante o período 
estival, de forma a reduzir as emissões de poeiras e materiais diversos levantados pela 
deslocação de maquinaria pesada e de outros trabalhos relativos à construção. 
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3 - Os solos das áreas de implantação da obra, quer sejam os ocupados pelas próprias vias e 
taludes adjacentes, quer os ocupados pelos estaleiros ou por zonas de empréstimo, deverão ser 
objecto de remoção prévia da camada de terra viva (sem ser comprimida), que deverá ser 
colocada em depósito provisório, próximo do traçado. 
 
4 - Os depósitos de solos provenientes da decapagem deverão ser feitos em zonas de fácil 
acesso e onde causem menor impacte. Deverão ser armazenados em pargas de 3 m de largura 
e 1,25 m de altura, protegidos com vedação própria, e de tal forma que preservem as suas 
capacidades produtivas (pargas cobertas com leiva ou semeadas com plantas leguminosas 
adaptadas às características ecológicas locais, eventualmente com incorporação de 
fertilizantes químicos e orgânicos). 
 
5 - Deverá ser efectuado o remeximento/revolvimento/arejamento destes solos, com recurso a 
máquinas ligeiras, sempre que o seu armazenamento se mantenha por períodos superiores a 
um ano, em virtude de os seus elementos nutritivos, e consequente enriquecimento de 
infestantes, originarem um meio inadequado ao desenvolvimento de outras espécies vegetais. 
 
6 - Estas terras deverão ser posteriormente utilizadas na integração paisagística das vias, e na 
recuperação de outras áreas de apoio à obra, revestindo as áreas a semear e plantar. 
 
7 - Deverão limitar-se as zonas de circulação às áreas para tal definidas, seja dentro do 
estaleiro, seja nos acessos à obra, de modo a evitar a compactação das terras aráveis 
limítrofes; 
 
8 - Não deverão utilizar-se como áreas de trabalho ou de circulação de veículos pesados os 
terrenos não expropriados, de modo a evitar a compactação das terras aráveis limítrofes. 
 
9 - Construção atempada de acessos alternativos e restabelecimento de caminhos 
interrompidos. 
 
10 - A desmatação e a decapagem deverão ocorrer na faixa mínima estritamente necessária à 
construção da obra e sempre dentro da faixa expropriada, devendo ser protegida toda a 
vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas por movimentos de terras. 
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11 – As intervenções a efectuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação 
e parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção definida, 
delimitada por meios de piquetagem e de preferência vedada, de modo a evitar a afectação 
suplementar de solos. 
 
12 - Os percursos de circulação e acesso às frentes de trabalho e locais de apoio à obra, 
deverão ser definidos e as actividades mais ruidosas devidamente programadas. 
 
13 - Deverá efectuar-se a vedação, com tapumes, de todas as áreas onde se desenvolvam 
trabalhos, incluindo as zonas de estaleiro e parques de máquinas, de forma a protegerem-se as 
populações do levantamento de poeiras e da desorganização espacial gerada durante a obra. 
 
14 – Proceder à atempada limpeza das vias públicas, não perturbando a sua utilização pela 
população, sempre que nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais de 
obra, aquando do transporte para a área afecta à obra ou para o depósito definitivo. 
 
15 – Devem escolher-se criteriosamente os itinerários dos veículos pesados afectos à obra, de 
modo a minimizar a sua circulação em áreas habitadas, ou nas proximidades das mesmas, de 
escolas, hospitais, ou outras áreas com ocupação sensível. 
Na selecção destes locais, deve ser tida em atenção a Carta de Condicionantes que se 
apresenta no Anexo 1. 
 
16 – Após a desmatação, para preparação da construção, deverá ser efectuada a prospecção 
sistemática de todas áreas a afectar pela obra. 
 
17 – Acompanhamento arqueológico das obras durante a instalação de estaleiros, e de todas as 
fases que envolvam revolvimento de solos (decapagem, desmatação, revolvimentos e 
terraplenagens). 
 
18 – As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra, devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser 
conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu 
estado de conservação actual, ou serem salvaguardadas mediante registo. 
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19 – Dever-se-á prever a sinalização e vedação de todas as ocorrências que se venham a 
detectar, situadas até ao limite da área a ser expropriada até se proceder à sua integral 
avaliação, após a qual se dará continuidade à obra; dever-se-á igualmente proceder à 
sinalização das restantes ocorrências situadas nas imediações das frentes de obra, acessos, 
estaleiros e áreas de depósito ou de empréstimo. 
 
20 – Garantir a presença em obra apenas de equipamentos com homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e em bom estado de conservação. 
21 – Limitação, na medida do possível, das actividades mais ruidosas a realizar na 
proximidade de áreas habitadas, ao período diurno (07-20h) e aos dias úteis. 
 
22 – Selecção dos percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para estaleiro, de 
forma a minimizar a passagem mo interior de aglomerados populacionais e junto a receptores 
sensíveis. 
 
23 – Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que 
originem o menor ruído possível. 
 
3.4 Medidas de Minimização a adoptar após a Conclusão da Obra  
 
Medidas propostas na DIA: 
 
DIA38 – Após a conclusão dos trabalhos, as áreas ocupadas temporariamente devem ser 
limpas e escarificadas. 
Medidas adicionalmente propostas: 
 
1 – A protecção dos taludes e áreas laterais da estrada, deve ser efectuada através da adopção 
de revestimento vegetal adaptado às condições edafo-climáticas prevalecentes na região, de 
acordo com o proposto no Projecto de Integração Paisagística (PE8 do Projecto de Execução). 
 
2 – Sempre que se verifique alteração / destruição do coberto vegetal este deve ser reposto, 
tomando especial atenção à colonização por espécies invasoras, devendo proceder-se a uma 
verificação periódica dos sectores afectados e, caso se confirme a expansão deste tipo de 
espécies, proceder-se à sua eliminação. 
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3 - No final da obra deverá proceder-se ao revolvimento dos solos nas áreas utilizadas para 
estaleiros, parques de máquinas, vias e acessos provisórios de modo a descompactá-los e 
arejá-los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio. 
 
4 – Reparação atempada dos danos identificados como directamente associados à construção 
do empreendimento. 
 
5 – Após a conclusão dos trabalhos, repor a situação de referência dos terrenos, 
temporariamente afectadas, nomeadamente da vegetação, das infra-estruturas e das vedações 
afectadas no decurso da obra. Todos os resíduos de obra deverão ser retirados do local e 
conduzidos a destino final adequado. 
 
6 – No final da obra os locais ocupados por estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra, 
incluindo pedreiras, zonas de extracção e deposição de terras, deverão ser recuperados e 
integrados paisagisticamente, de acordo com o projecto elaborado e apresentado para 
obtenção do necessário licenciamento destas áreas. 
 
7 – A recuperação das zonas de depósitos definitivos de materiais sobrantes deverá 
contemplar a modelação do terreno e o revestimento vegetal de forma a assegurar a sua 
correcta inserção na paisagem. 
 
8 – No final da obra, deverão ser repostas, em condições semelhantes às iniciais, as vias 
utilizadas para acesso à mesma, ou que foram utilizadas como alternativas de desvio de 
tráfego, caso tenha ocorrido a degradação do respectivo pavimento como consequência da sua 
utilização durante a fase de obra. 
 
9 – No final da obra deve proceder-se à limpeza de todos os órgãos de drenagem transversal e 
longitudinal. 
 

 

Lisboa, Fevereiro de 2010 
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ANEXO 1 
CARTA DE CONDICIONANTES À LOCALIZAÇÃO DE 

ESTALEIROS E INFRA-ESTRUTURAS DE APOIO À OBRA 
(Desenho LP-E-23-04-01)
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