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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) relativo à A10 – Auto-estrada Bucelas /
Carregado (A1) / A13 (IC3), Sublanço A1 / Benavente.
A A10 faz parte das propostas do Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 (Decreto-Lei n.º
222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e Decreto-Lei
n.º 182/03, de 16 de Agosto) e interliga a A9 (CREL) entre Bucelas e a A1, no Carregado
e a A13, em Benavente, conforma se verifica no enquadramento regional apresentado na
FIG. 1.
O Sublanço em avaliação, A1 / Benavente, com cerca de 13 km tem início logo a seguir
ao nó com a A1 no Carregado, na margem direita do rio Tejo, atravessa depois o rio Tejo
e termina próximo da EN118, a Sul de Benavente (FIG. 2).
Ao longo do seu desenvolvimento atravessa os concelhos de Alenquer (freguesia do
Carregado), Vila Franca de Xira (freguesia de Vila Franca de Xira) e Benavente
(freguesia de Benavente).
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O proponente do projecto é a BRISA – Auto-estradas de Portugal, S.A., a qual está
sujeita em matéria de licenciamento de Estudos e Projectos, à tutela do Ministério das
Obras Públicas e Transportes e Comunicações, exercida através da Direcção de
Serviços de Empreendimentos Concessionados do Instituto das Estradas de Portugal.
O projecto é licenciado por despacho do Ministério das Obras Públicas e Transportes e
Comunicações (MOPTC).
O principal objectivo do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
(RECAPE) a que se refere este Sumário Executivo foi o de verificar a conformidade
ambiental do Projecto de Execução com o Parecer da Comissão de Avaliação relativo ao
Estudo de Impacte Ambiental da fase de Estudo Prévio e respectiva Declaração de
Impacte Ambiental (DIA).
O RECAPE foi 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 e a sua estrutura corresponde à definida na Portaria
n.º 330/2001, de 2 de Abril.
A sua realização esteve a cargo da AGRI-PRO AMBIENTE Consultores S.A., tendo
decorrido no período compreendido entre Setembro de 2003 e Dezembro de 2004.
O RECAPE é composto pelos seguintes volumes: Vol. I – Sumário Executivo;
Vol. II – Relatório Técnico; Vol. III – Anexos Técnicos; Vol. IV – Cláusulas Ambientais a
Integradas no Caderno de Encargos da Obra.
Tem ainda associado os projectos de execução de medidas de minimização relativos à
Integração Paisagística e Protecção Sonora, apresentados em volume próprio.
O presente Sumário Executivo destina-se à publicitação junto do público, resumindo as
principais informações que constam dos restantes volumes de RECAPE, considerando as
seguintes secções:
-

Introdução;

-

Antecedentes do Projecto;

-

Apresentação do Projecto

-

Conformidade Ambiental com a DIA;

-

Medidas de Minimização;

-

Planos de Monitorização Ambiental;

-

Conclusões.
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2.

ANTECEDENTES DO PROJECTO

O projecto foi sujeito, em fase de Estudo Prévio, a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental “A10 – Auto-estrada Bucelas / Carregado (A1)
/ A13, Sublanços Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2 / Benavente”.
Esse processo de AIA teve início em Outubro de 2002 e terminou a 20 de Junho de 2003
com a emissão do Parecer da Comissão de Avaliação e da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA).
Nos traçados então em avaliação existiam 8 alternativas, cujas extensões variavam entre,
aproximadamente, 12,6 km e 13,3 km.
O Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (MCOTA), através da
sua DIA, emitiu parecer favorável à implementação da Alternativa VIII, que se
encontrava mais a Sul, a qual foi assim sujeita ao desenvolvimento do respectivo Projecto
de Execução.
Com o objectivo de minimizar os impactes negativos, a Comissão de Avaliação
condicionou a aprovação do traçado seleccionado para desenvolvimento na fase de
Projecto de Execução, ao cumprimento de um conjunto de medidas e recomendações.
A avaliação da conformidade ambiental do Projecto de Execução do traçado da A10 –
Auto-estrada Bucelas / Carregado / IC3 (A13) foi dividida em dois sublanços e que são:
-

Sublanço IC11 / Carregado (A1);

-

Sublanço A1 / Benavente.

Esta subdivisão resultou da existência de estratégias distintas para o desenvolvimento
dos respectivos Projectos de Execução, tendo em consideração a extensão e o volume
de obra associado à futura travessia do rio Tejo no Carregado que ocorre no Sublanço A1
/ Benavente, objecto do presente relatório.
Esta travessia engloba a Ponte sobre o rio Tejo e os Viadutos de Acesso, numa extensão
de cerca de 13 000 m, que foi objecto de um Concurso Público Internacional para a
Empreitada de Concepção, Projecto e Construção.
Em Julho de 2004 foi já apresentado um Relatório de Conformidade do Projecto de
Execução que não comprovou a conformidade ambiental com a Declaração de Impacte
Ambiental.
O presente RECAPE fez os desenvolvimentos e estudos necessários para verificar a
conformidade do Projecto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental.
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3.

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO

Com uma extensão de 13 095 metros, o sublanço de Auto-estrada em estudo – na qual
se integra a nova travessia sobre o rio Tejo e a sua Lezíria da margem esquerda – tem
início a Nascente do Carregado, após o Nó de interligação desta Auto-estrada com a A1
e termina próximo do Nó de Benavente, assegurando a ligação entre as duas principais
infraestruturas rodoviárias longitudinais adjacentes ao vale do Tejo: a A1 – Auto-estrada
do Norte e a A13 – Auto-estrada Almeirim / Marateca.
O traçado inclui uma Ponte principal com cerca de 970 m, que irá assegurar a travessia
do Tejo e os viadutos de acesso a Nascente e a Poente que garantem o atravessamento
da planície aluvial do Tejo (cerca de 10 600 m de extensão).
A maior parte do sublanço faz-se, pois, com recurso a obras de arte importantes, do tipo
ponte e viaduto, verificando-se uma inserção em aterro nos primeiros 50 metros do
sublanço na margem Norte do rio Tejo e a partir do quilómetro 11+650 até final do
sublanço (1 445 metros de extensão) na margem Sul do rio Tejo.
A construção deste sublanço, com cerca de 89% da sua extensão com obras de arte
especiais, permitirá minimizar as interferências nas diversas infraestruturas, ocupações
do solo e linhas de água existentes nas duas margens do Tejo, Linha Férrea do Norte, no
lado Poente e da Lezíria do lado Nascente, com as inúmeras explorações agrícolas e
redes de acesso, rega e drenagem associadas, para além dos rios do Risco e do Sorraia
e do seu canal no lado Nascente.
Decorrente da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Estudo Prévio e da sua
interpretação face às condicionantes existentes no final do traçado, na zona do Monte da
Foz e do Monte da Saúde apresenta-se nesta fase de Projecto de Execução uma
variante ao traçado entre os quilómetros 7+810 e 13+095, que será avaliada em termos
comparativos neste RECAPE.
Nesta zona que abrange o Monte da Foz e parte do Monte da Saúde, o traçado base do
Projecto de Execução contempla a ripagem do traçado solicitada pela DIA para
minimização da afectação do dique de protecção, mas foi entendimento da BRISA
propor-se também uma solução variante para minimização da interferência com as
propriedades afectadas e sua actividade agrícola, que será avaliada comparativamente
com o traçado base.
A ripagem que se efectua para Sul corresponde, assim, a uma variante com 5 285 metros
(entre os quilómetro 7+810 e 13+095 da variante).
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4.

CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO

A aprovação do traçado escolhido pela Comissão de Avaliação para
desenvolvimento no Projecto de Execução, corresponde no presente Sublanço da A10, à
Alternativa VIII, do Estudo Prévio por ser a solução que apresenta menores impactes
ambientais negativos.
A sua aprovação foi contudo condicionada à integração no Projecto de Execução das
medidas de minimização apresentadas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que
correspondem à “... ripagem do traçado a fim de minimizar a afectação do dique de
protecção...” e “.... ao cumprimento das medidas e planos de monitorização propostos no
Estudo de Impacte Ambiental e aceites pela Comissão de Avaliação e das medidas e
planos de monitorização descritos no Parecer da Comissão de Avaliação....”.
No Projecto de Execução foi contudo uma preocupação das várias equipas de trabalho
envolvidas (BRISA, projectistas e equipa ambiental), a análise mais detalhada do traçado,
introduzindo-se no próprio projecto soluções no sentido de minimizar os impactes da
nova via.
Para essa análise contribuiu não só a DIA e o parecer da Comissão de Avaliação mas
também as preocupações manifestadas na consulta pública. No seu desenvolvimento
foram feitos trabalhos de campo detalhados, contactos e reuniões com proprietários,
associações de beneficiários e entidades responsáveis e produzido um vasto número de
trabalhos intermédios, pareceres e estudos que conduziram às soluções propostas.
O Projecto de Execução sofreu ligeiros ajustamentos relativamente ao Estudo Prévio,
tendo como objectivo minimizar os impactes ambientais e contribuir para o assegurar das
condições estabelecidas na DIA.
O Projecto de Execução, desenvolvido pelo consórcio adjudicatário, cumpriu e
desenvolveu o Projecto Base, assegurando todas as preocupações e exigências do
Caderno de Encargos e da DIA, quer em relação à concepção da obra quer em relação
ao cumprimento das exigências para a fase de construção.
Os principais ajustes introduzidos no projecto e as medidas adoptadas para a
minimização de impactes são descritos sinteticamente nos pontos seguintes.
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⇒ Rectificação do Traçado entre o km 7+000 e 12+000
Tendo em conta a DIA e a preocupação manifestada no sentido do traçado minimizar a
afectação dos diques de protecção existentes na parte Sul do Monte da Foz na
envolvente do rio do Risco, foram feitos estudos detalhados das alternativas que tiveram
em conta as condicionantes locais.
No âmbito desses estudos foram desenvolvidas alternativas de projecto, contactados os
proprietários e entidades responsáveis e feitos levantamentos de campo, de onde
resultou a proposta de dois traçados possíveis identificados na FIG. 2:


A Solução Base do Projecto de Execução, onde se procedeu à deslocação do
traçado ligeiramente para Norte, penetrando mais nos campos de cultivo (arroz)
do Monte da Foz e evitando ao máximo o atravessamento dos diques de
protecção, que são interceptados, neste caso, em dois locais (km 8+800 e
11+400).



A Solução Variante do Projecto de Execução, onde se mantém, em termos gerais,
o traçado no local do Estudo Prévio, numa zona de pastagem entre o dique de
protecção e a vala do rio do Risco, mas com uma deslocação ligeiramente para
Norte a partir do km 10+400, evitando um traçado mais ou menos sobreposto ao
dique entre os km 10+800 e 11+000. Nesta solução o dique é interceptado em
quatro locais.

De referir que em ambas as soluções o traçado se desenvolve sempre em viaduto.
Em qualquer dos traçados conseguiu-se também minimizar a afectação de um pivot de
rega no Monte da Saúde, dado que se procedeu à sua deslocação ligeiramente para
Norte, evitando ao máximo a intromissão com essa área agrícola.
No RECAPE faz-se uma análise ambiental ao projecto das duas soluções, que fornece
elementos sobre as vantagens e desvantagens de cada solução, devendo a solução a
adoptar corresponder àquela que a Comissão de Avaliação entender ser a mais
favorável.
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⇒ Alteração na Passagem do Monte da Saúde e no Restabelecimento 1
(km 12+000 a 13+000)
Uma outra alteração assumida no projecto corresponde ao ajustamento do traçado na
passagem do Monte da Saúde através do seu deslocamento ligeiramente para Norte e
rebaixamento de rasante tornando-a menos visível a partir da envolvente.
As vantagens desta alteração correspondem à minimização de impactes no uso do solo,
nomeadamente das actividades agrícolas, na criação de condições para a máxima
utilização dos caminhos actuais, nos aspectos paisagísticos e no ambiente sonoro.
Estas alterações conduziram assim a uma modificação do Restabelecimento 1 dando-lhe
melhores características do traçado e de segurança e um melhor aproveitamento global
dos caminhos existentes.
Foi assim eliminada a passagem inferior anteriormente prevista no Monte da Saúde,
deslocando-se o restabelecimento do caminho interceptado cerca de 1 km para poente,
através de uma passagem superior com melhores condições de segurança e
acessibilidade. Deste modo foi possível manter no essencial os trajectos mais utilizados
actualmente sem prejuízo para os utilizadores.
A solução agora adoptada no Projecto de Execução obteve o consenso dos utilizadores
locais, minimizando os impactes paisagísticos e as afectações nos terrenos agrícolas,
nomeadamente assegurando a manutenção de um pivot de rega existente no Monte da
Saúde e que era anteriormente afectado.

⇒ Regularização da Vala da Regateira
Na margem Norte, o traçado do viaduto Norte atravessa a Vala de Regateira num local
situado a cerca de 250 m a jusante da linha do Norte e cerca de 350 m a montante da
confluência com o rio Tejo, de forma que dificilmente permite que se evite a sua
afectação pela implantação dos pilares.
Desta forma, e tendo em conta a solução de projecto, considerou-se ser mais adequado
proceder-se à rectificação do traçado da vala da Regateira na zona directamente
afectada pelo viaduto, de forma a evitar a implantação de pilares sobre o leito, e assim
obviar o estrangulamento da secção de escoamento em situações de cheia.
A solução adoptada consiste na regularização de um troço da vala entre a linha do Norte
e o rio Tejo, assegurando a mesma capacidade de escoamento. Complementarmente, a
vala é ainda intervencionada, procedendo à limpeza e manutenção em todo o troço, de
modo a eliminar as actuais inundações dos terrenos marginais e a obstrução da vala por
variados resíduos.
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⇒ Ajuste de Pilares
No Projecto de Execução foram feitos vários ajustes na localização dos pilares de modo a
assegurar que as valas de irrigação e drenagem e os diques não sejam afectados.
A localização dos pilares foi estudada em todo o projecto, não só minimizando a
afectação de valas, mas também verificando o seu impacte em locais menos sensíveis,
nomeadamente na vala do rio do Risco, no rio Sorraia e no rio Tejo, procedendo às
intervenções necessárias de reforço de pilares e diques.

⇒ Sistema de Drenagem e Tratamento das Águas de Escorrência da Plataforma
da Via
A implantação do viaduto Sul sobre terrenos agrícolas com exploração intensiva conduz à
necessidade de prever o tratamento das águas de escorrência da via, de forma a evitar
uma eventual contaminação dos solos e das águas dos canais de drenagem, quer em
exploração normal da estrada quer para situações de ocorrência de acidentes, com
eventual derrame de combustíveis ou outros materiais.
O sistema de drenagem da “água” de escorrência do viaduto Sul foi assim projectado de
modo a fazer a descarga num número mínimo de pontos (rio Tejo, vala da Figueirinha 2,
vala dos Arcaus e rio Sorraia), que foram previamente acordados com a Associação de
Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e Instituto de Desenvolvimento
Rural e Hidráulica daí resultando o isolamento das valas da Figueirinha 2 e dos Arcaus
face ao restante sistema de drenagem da lezíria para evitar a contaminação das águas
de rega.
Para além disso, foram introduzidas três estações de tratamento na área da lezíria que
receberão todas as águas de escorrência, tratando-as antes da descarga no meio
natural.

⇒ Caminho da Obra Provisório
O caminho da obra provisório destina-se a constituir o acesso directo na fase de
construção a todas as actividades de construção dos viadutos Norte e Sul e da ponte
sobre o rio Tejo.
Na margem Norte, o caminho não assume impactes particulares face à ocupação da
zona, apenas se prevendo como local mais sensível o atravessamento da vala da
Regateira que será feito através de um pontão que preserva esta linha de água.
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Na margem Sul, a sua implantação assume um maior impacte dada a ocupação agrícola
intensiva da lezíria e a existência de um sistema de drenagem sensível com numerosas
valas e cursos de água.
Na fase de Estudo Prévio foi deixada em aberto a possibilidade deste caminho, pelo
menos em alguns troços, poder vir a ser utilizado no futuro para uso das actividades
agrícola e manteve-se também em aberto a possibilidade de alguns troços de caminhos
existentes poderem ser utilizados na obra.
No Projecto de Execução a maioria destas opções deixou de ter interesse e de se
justificar. A Associação de Beneficiários e os proprietários do Monte da Foz não
concretizaram qualquer interesse em manter o caminho como definitivo, pelo que ele será
provisório sendo retirado após a construção.
O seu desenvolvimento far-se-á
ao longo do lado Sul do viaduto devido ao
posicionamento mais marginal nas parcelas de terreno interferidas, o que permitirá uma
maior minimização da afectação de áreas agrícolas durante a construção.
O processo construtivo adoptado para o viaduto, recorrendo a vigas pré-fabricadas de
grande dimensão obriga a que o caminho esteja na imediata adjacência da obra pelo que
não será possível utilizar qualquer caminho já existente.
Tendo em conta as condicionantes locais, nomeadamente a integração de valas e linhas
de água e de vários caminhos adoptarem-se todas as medidas de minimização de
impactes no sentido da sua não afectação e manutenção de usos.
Os aspectos mais relevantes destas medidas correspondem à protecção e manutenção
dos diques existentes ao longo do traçado e à manutenção das condições de
escoamento e de uso dos cursos de água e valas.

⇒ Estaleiros
Tendo em conta o método construtivo adoptado, que recorre ao uso de elementos préfabricados para a construção da ponte sobre o Tejo e dos viadutos da margem Norte e
Sul, os estaleiros definidos pelo empreiteiro foram localizados e dimensionados para
responder da melhor forma às solicitações da obra e tendo em conta a minimização de
impactes.
Estão previstos três estaleiros. Um estaleiro central, no final do viaduto sobre a lezíria da
margem esquerda do Tejo, em terrenos que já não se encontram em situação de
inundação por cheias e que seriam já sempre em parte afectados pela construção da via.
Como preocupações na sua implantação refere-se a ausência da desmatação e
revolvimento de solos, apenas se procedendo ao corte da vegetação seguida da
colocação de um aterro (que será removido no final da construção) para preservação dos
solos agrícolas e de um conjunto de vestígios arqueológicos (cerâmicas dispersas)
detectados no local, no âmbito da prospecção arqueológica que se realizou a toda a zona
de implantação da via.
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Está ainda previsto um estaleiro de frente localizado junto à margem direita do rio Tejo,
para apoio à construção do viaduto da margem Norte e da ponte sobre o Tejo. A sua
localização faz-se adjacentemente à área de construção, minimizando impactes
acrescidos noutros locais. Face à sua posição topográfica que poderá ser afectada por
cheias do rio Tejo, foi prevista a realização de uma plataforma mais elevada (acima da
cota de cheia) que salvaguarda eventuais afectações de pessoas e equipamentos e
eventual contaminação do ambiente por produtos perigosos utilizados no estaleiro.
O segundo estaleiro de frente, localizado na margem esquerda do Tejo tem localização
idêntica ao da margem direita, ou seja situa-se adjacentemente à obra e em terrenos
inundáveis. Foram também previstas as mesmas medidas em termos de salvaguarda da
sua afectação e em ambos os casos procede-se à colocação de um aterro para
salvaguarda dos solos que será removido após a construção.

⇒ Estudos Hidráulicos
Tratando-se de um projecto em área inundável, as questões hidráulicas assumem
particular importância, pelo que foi preocupação assegurar que os impactes de pontes e
viadutos não afectem a capacidade de escoamento das linhas de água, nem a
funcionalidade dos diques e estruturas hidroagrícolas.
Deste modo, em todas as linhas de água onde ocorre a implementação de pilares, como
no rio Tejo, vala da Regateira, vala do rio do Risco e rio Sorraia, foram desenvolvidos
estudos hidráulicos. Esses estudos envolveram também a fase de construção e as
estruturas provisórias necessárias como acessos e estaleiros.
Verificou-se que as soluções adoptadas não põem em risco qualquer estrutura e os seus
impactes no comportamento das linhas de água é muito pouco significativo. Nos casos
em que se verificou a existência de qualquer impacte mais significativo foram adoptadas
soluções de rectificação ou acções de reforço de pilares e diques.
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5.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

No Relatório Técnico do RECAPE foram analisadas e discutidas as várias medidas de
minimização propostas na DIA que foram contempladas e/ou ajustadas em função dos
estudos desenvolvidos no Projecto de Execução e dos reconhecimentos de campo
realizados.
Como medidas de minimização importantes já integradas no projecto referem-se as que
se relacionam com a drenagem das águas de escorrência da plataforma da auto-estrada,
com a interferência nos rios e valas de rega, com a integração paisagística da via e com
a minimização das perturbações acústicas nos locais habitados na envolvente.
Na execução do Projecto de Drenagem, e dada a dominância das áreas agrícolas com
uma importância económica elevada sob o viaduto Sul, entre o rio Tejo e o Monte da
Saúde, evitou-se que as águas de escorrência da via fossem descarregadas para estes
terrenos.
Assim, as descargas serão encaminhadas para a vala da Figueirinha 2
(quilómetro 4+475), para a vala dos Arcaus ( quilómetro 7+478) e para o rio Sorraia
(quilómetro 10+355).
Os locais de descarga foram definidos com a Associação de Beneficiários da Lezíria
Grande de Vila Franca de Xira, tendo em conta os projectos previstos para o futuro
sistema de rega.
Nos locais de descarga, ao nível do solo, será implantado um órgão de tratamento, que
efectuará a separação de hidrocarbonetos e a decantação de materiais sólidos.
Os caudais de drenagem tratados serão conduzidos para os referidos locais, que são
actualmente utilizadas para rega e drenagem dos terrenos agrícolas adjacentes. No caso
das valas, estas serão isoladas do sistema de rega e passarão a servir exclusivamente
para drenagem, conforme acordado com a Associação de Beneficiários da Lezíria
Grande de Vila Franca de Xira.
No atravessamento dos cursos de água onde ocorre a implantação de pilares (rios Tejo e
Sorraia, Vala da Regateira e Rio do Risco) foram desenvolvidos estudos hidraulicos que
asseguram a não afectação da sua capacidade de escoamento.
Relativamente à Integração Paisagística da auto-estrada e dado que ela se desenvolve
em cerca de 90% da extensão em ponte e viadutos, houve a preocupação de criar uma
relação adequada entre a extensão dos vãos e a altura dos pilares minimizando o seu
impacte visual na lezíria.
Nos dois pequenos trechos em que a via se desenvolve em aterro procedeu-se à
aplicação de um coberto vegetal mais denso na envolvente de zonas habitadas (Monte
da Saúde) que permite minimizar a influência visual da auto-estrada. Esta acção foi ainda
conjugada por um rebaixamento da auto-estrada o que permite a minimização dos seus
impactes.

A10 – Auto-Estrada Bucelas / Carregado (A1) / A13 (IC3)
Sublanço A1 / Benavente
Dezembro 2004

13
Vol. I – Sumário Executivo

AGRI PRO AMBIENTE

Em termos do ambiente sonoro integraram-se também medidas de minimização no
projecto que passam, por exemplo, pela aplicação de um pavimento que contribuirá para
a redução do ruído. Importa ainda referir que o próprio projecto da ponte e dos viadutos
teve também já em conta os condicionalismos da zona como são:
-

evitar a localização de pilares no leito e margens dos rios, ribeiras, sobre diques,
comportas, canais e valas de rega;

-

no atravessamento da linha de caminho-de-ferro – Linha do Norte, entre os km
0+800 e 0+900, garantir a altura necessária para a sua passagem (11 m)

-

os pilares não alterarem as condições de escoamento, com excepção do rio Tejo;

-

a definição dos pilares dos viadutos respeitar o mais possível as actuais
infraestruturas agrícolas;

-

a ponte sobre o rio Tejo respeitar as recomendações relativas à navegabilidade
do rio.

Procedeu-se também à realização de um levantamento arqueológico em todo o corredor
da solução de traçado aprovada, com uma largura de 400 m, no sentido de avaliar
eventuais situações não identificadas anteriormente e definir medidas de minimização
específicas para incorporação no projecto. Merecem assim destaque as medidas que
serão tomadas em termos de preservação dos vestígios detectados no local do estaleiro
central, através da aplicação de um aterro que promove a sua preservação. No final da
obra proceder-se-á à sua remoção.
Para a fase de construção, em termos globais, foram também definidas medidas de
minimização específicas que deverão constituir obrigação do adjudicatário da empreitada
e que constam do caderno de encargos da obra.
Destacam-se no entanto como aspectos da obra já definidos e onde se procede à
minimização de impactes, a localização dos estaleiros em que foram identificadas as
áreas mais favoráveis, de modo a minimizar os impactes da sua instalação e
funcionamento.
Na fase de exploração foram apresentadas as medidas com vista ao controlo de alguns
aspectos ambientais que se apresentam de forma mais detalhada no ponto seguinte e
que asseguram a continuidade da avaliação dos impactes da nova via rodoviária.
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6.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

Tendo em conta as avaliações feitas nos vários estudos realizados no âmbito do presente
Projecto de Execução, foram identificados como de interesse a implementar os
programas de monitorização relativos aos seguintes factores:
•

Qualidade da Água e Recursos Hídricos – Na fase de exploração, a avaliação
do impacte da auto-estrada para verificação da eficácia das medidas de
minimização incluídas no projecto e da necessidade de outras. Na fase de
construção o acompanhamento regular dos impactes da obra sobre a qualidade
da água das valas de rega e drenagem interceptadas;
Para além disso, prevê uma campanha na fase de pré-construução, antes de se
iniciarem as actividades de obra, de modo a obter-se uma caracterização da
situação de referência que poderá ser útil para efeitos comparativos.

•

Ambiente Sonoro – Na fase de exploração e de construção, a avaliação e
controlo dos níveis sonoros junto dos locais identificados como mais sensíveis.

As orientações referidas para cada um dos programas de monitorização, tiveram em
consideração as recomendações e medidas preconizadas na DIA.
Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria 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.
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7.

CONCLUSÕES

O presente Sumário Executivo pretendeu sintetizar as principais soluções do Projecto de
Execução do Sublanço A1 / Benavente da A10 – Auto-estrada Bucelas / Carregado (A1) /
A13 (IC3), demonstrando a sua conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) e respectivo Parecer da Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental
da fase de Estudo Prévio.
Durante esta fase de projecto foram aprofundados os estudos de carácter técnico e
ambiental no sentido de ser dado cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA, e
introduzidas alterações e melhoramentos no projecto, tendo-se dessa forma minimizado
muitos dos impactes identificados na fase de Estudo Prévio.
As medidas já adoptadas para a fase de construção, nomeadamente ao nível dos
estaleiros e caminhos de obra, a par das que estão definias no caderno de Encargos da
Obra permitem assegurar na fase de construção dos pressupostos ambientais
estabelecidos no EIA do Estudo Prévio e na DIA.
Foram também propostos para a fase de exploração, Planos de Monitorização Ambiental,
designadamente em relação à Qualidade da Água e Recursos Hídricos e Ambiente
Sonoro, que pretendem salvaguardar situações de risco, 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, julga-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 da Gestão Ambiental da Obra e o Plano de Monitorização Ambiental,
demonstram a conformidade do Projecto de Execução com as condições estabelecidas
na DIA.
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