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O Plano de Urbanização da UP4 (PU-UP4) de Santarém, foi
acompanhado por um processo de Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE) que teve como principal objectivo identificar, descrever e avaliar
os eventuais efeitos significativos no ambiente que decorrem da
efectivação do referido Plano.

Com a elaboração da AAE propôs-se encontrar o cenário mais
favorável para o desenvolvimento do Plano de Urbanização da UP4 de
Santarém, tendo em conta a sua sustentabilidade, e, portanto,
atendendo a critérios não só de natureza imobiliária mas igualmente a
critérios ambientais.

O presente documento consiste na Declaração Ambiental (DA)
de acordo com artigo 10º do DL nº 232/2007, de 15 de Junho.
A produção de uma Declaração Ambiental constitui uma
exigência legal, destinando-se essencialmente a informar o público e
entidades consultadas sobre a decisão, com particular incidência na
forma como as considerações ambientais foram integradas durante a
preparação e elaboração do plano ou programa e apresentar as medidas
de controlo previstas.
Para atingir a presente fase de elaboração da DA foi necessário a
realização de todo o processo descrito pelo DL nº 232/2007 e seguindo
o “Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica”
(Partidário, 2007)(Figura 1).
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Figura 1 – Procedimento da AAE segundo o DL232/2007 (Partidário 2007)

Resumidamente a metodologia de trabalho foi sustentada por
três fases:
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1. Na 1.ª fase definiu-se o âmbito da Avaliação Ambiental do
Plano de Urbanização da UP4 (PU-UP4) de Santarém ,
estabelecendo igualmente o alcance da informação a constar
no RA. Para tal foram estabelecidas as Questões Estratégicas
(QE) do plano, os factores ambientais (FA) relevantes, e ainda
o seu Quadro de Referência Estratégico (QRE). Da análise
integrada destes três elementos identificaram-se os Factores
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Críticos para a Decisão (FCD) e respectivos critérios de
avaliação e indicadores.
Os FCD definidos estruturam a análise e a avaliação das
oportunidades e riscos decorrentes do projecto, constituindo o
pilar de todo o Relatório Ambiental.

2. Na 2.ª fase, que corresponde ao Relatório Ambiental,
procedeu-se à análise dos FCD seleccionados e à avaliação
das oportunidades e riscos decorrentes da alteração proposta.
Para tal:
Avaliou-se se os objectivos da APUML contribuem ou
conflituam com os objectivos ambientais e de sustentabilidade
definidos no QRE, para cada um dos FCD definidos;
Nesta fase foram considerados 3 cenários. Os dois cenários
iniciais apresentados consideram diferentes níveis de
intervenção urbanística, enquanto que o terceiro cenário
avaliado considera a solução que passa pela não
concretização do plano.
Os cenários considerados foram analisados e culminaram a
sua avaliação num quadro síntese de avaliação integrado no
RA.
Por fim, em articulação com a alínea h) do art.º 6.º do DL
232/2007, de 15 Junho, e com o intuito de facilitar o
cumprimento dos requisitos definidos no n.º1 do art.º 11.º do
mesmo Decreto-Lei, apresentou-se uma descrição das
medidas de controlo previstas a efectuar em sede de
seguimento e monitorização do plano.
3. Na 3.ª fase, desenvolveu-se o Resumo Não Técnico do plano
em resposta ao disposto na alínea i) do art.º 6.º do DL
232/2007, de 15
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Após a elaboração e respectiva aprovação do Relatório
Ambiental pela CCDR-LVT do presente Plano de Urbanização da UP4
(PU-UP4) de Santarém, e conforme publicado no Diário da Republica o
aviso nº 9794/2010 de 18 de Maio foi aberto o período de discussão
publica pelo período de 22 dias úteis de acordo com o estipulado pela
legislação.
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2.1 Breve descrição do PU
Em resultado do desenvolvimento das soluções relativas ao novo
traçado da linha ferroviária do Norte e a construção da nova estação de
Santarém, as entidades promotoras do presente plano encontram-se na
posse dos elementos necessários para a elaboração de um plano de
urbanização da zona que garanta o desejado desenvolvimento urbano
desta área da cidade.
Integrado na sub-região da Lezíria do Tejo (Alentejo) e, do ponto
de vista turístico, na Região de Turismo do Ribatejo, o concelho de
Santarém é delimitado pelos concelhos de Alcanena e Torres Novas a
Norte, Cartaxo e Almeirim a Sul, Ponte de Sôr, Rio Maior a Oeste, e
Alpiarça, Chamusca e Golegã a Este.
A proposta de plano localiza-se no distrito de Santarém, a
escassos quilómetros da periferia da malha urbana da cidade de
Santarém, numa área actualmente com uma utilização maioritariamente
de uma agricultura de baixo rendimento, junto à intersecção da autoestrada A1 e A15.

O Plano de Urbanização UP4, que ocupa uma área de
cerca de 163 ha, encontra-se inserido numa zona intensamente
humanizada próxima da cidade de Santarém e a menos de 90 km da
cidade Lisboa, dispondo de múltiplos acessos viários (auto-estradas A1 e
A15; a EN3, a Rua Cidade de Santarém (CM1354) e a EN114). Aliás,
estes eixos viários quase que delimitam completamente a área do plano
(Mapa 1-02).
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2.2 Fundamentação e Alternativas
Desde a altura da aprovação do PDM, em 1995, que se
considerou a possibilidade do desenvolvimento urbano desta secção do
território, expressa no texto do seu Regulamento. Ao longo dos anos,
condicionado por diversos factores extrínsecos ao projecto, foram-se
elaborando várias propostas para a área que se consubstanciam,
actualmente, na presente proposta de plano de urbanização.

Em resultado do conjunto de infra-estruturas e equipamentos
estruturantes previstos para o local:
- Novo traçado da linha de caminho-de-ferro do Norte,
- A construção da Nova Estação Ferroviária de Santarém e de
uma Gare Intermodal,
- Requalificação do sistema de rede viária, nomeadamente a
variante à EN3,
- O Centro Escolar, e
- O Parque Urbano,
justifica-se a elaboração do presente plano de urbanização (PU) como
peça integradora e ordenadora deste território.

No caso particular do PU da UP4 (Quinta dos Anjos) em
Santarém, e considerando que o processo de planeamento em
causa resulta de uma elaboração progressiva, com vista à
obtenção da solução mais sustentável do plano, conforme se preconiza
na legislação da AAE, no presente relatório são considerados 3 cenários.
Dois cenários alternativos do plano e um terceiro que consiste na sua
não realização.
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3.1 Resultados da consulta publica.
O UP - UP4 foi objecto de inquérito público publicitado pelo Aviso
nº 9794/2010 de 18 de Maio foi aberto o período de discussão publica
pelo período de 22 dias úteis de acordo com na legislação, de modo a
garantir a participação pública de toda a população.
O processo de discussão publica concretizou-se nomeadamente
através da:
a. divulgação do Inquérito Público no Diário da Republica;
b. divulgação do Inquérito Público na Comunicação Social;
c. divulgação do Inquérito Público na Página da Internet do
Município;
d. disponibilização da proposta de plano nas sedes das Juntas de
Freguesia;
e. disponibilização da proposta de plano aos serviços municipais.
A documentação disponibilizada durante o inquérito público
consistiu na Proposta do plano, Relatório Ambiental, Resumo Não
Técnico, Acta da Conferência de Serviços, Aviso publicado no Diário da
Republica e Ficha de Participação.
Durante o período de discussão pública apenas foram solicitados
esclarecimentos, em sede de atendimento ao público, por parte de
alguns particulares abrangidos pela execução do plano, particularmente
relacionados com a interpretação do conteúdo documental do PU_UP4,
não se tendo verificado qualquer reclamação, sugestão, observação ou
pedido de esclarecimento através dos diversos meios de participação
colocados ao alcance de todos os interessados.
Não tendo havido qualquer reclamação, sugestão ou observação
relativamente à proposta do plano, não houve necessidade de efectuar
qualquer ponderação dos seus resultados para efeitos de elaboração da
versão final do PU_UP4.
Em conformidade com o n.º 1 do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de Junho, foi promovida a consulta das entidades às
quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas,
fosse susceptível de interessar os efeitos ambientais resultantes da
aplicação do PU_UP4. Em resultado dessa consulta, a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR-LVT) emitiu um
conjunto de observações pertinentes as quais foram integralmente
reflectidas no PU_UP4.
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4.1. Medidas de controlo em conformidade com o
artigo 11º
Enquadrada pela alínea h) do n.º 1 do artigo 6.º do DL n.º
232/2007, a Avaliação Ambiental do PU-UP4 contem uma descrição das
medidas de seguimento e monitorização em conformidade com o
disposto no artigo 11.º do referido diploma. A total realização destas
medidas, sumariadas no quadro seguinte, garantem o cabal
comprimento da avaliação ambiental transcrita no Relatório Ambiental e
desta forma garantindo, não só uma gestão sustentada e eficaz do
plano, mas também a avaliação dos seus efeitos no ambiente e na
qualidade de vida das populações.
Importa, pois, assegurar o controlo e monitorização das
vertentes ambiental não só da área do Plano, mas de toda a sua área de
influência.
Sector

Plano de Monitorização/Seguimento


Confirmação no terreno do cumprimento das
áreas sujeitas a condicionantes bem como nas
zonas sujeitas a valorizações ambientais
(REN/RAN/Linhas de água/Mancha florestal)



Monitorização
da
qualidade
subterrâneas e superficiais.



Plano de monitorização da flora a preservar,
nomeadamente com especial referência os
montados.



Avaliação das medidas de valorização das linhas
de água.



Acompanhamento para garantir a conformidade
com o DL nº 155/2004



Plano de monitorização da biodiversidade da
fauna e seus habitats (nomeadamente a mancha
florestal e valorização da linhas de água)



Levantamento da fauna de quirópteros presente
durante o período de maior actividade
(Primavera/Verão).



Acompanhamento dos trabalhos de preservação
do conjunto referente á Ermida de Nossa Senhora
dos Anjos.

Condicionantes de ordenamento

Hidrogeologia

Flora

Fauna
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5. Conclusões
Compridas todas as fases da AAE do PU – UP4, de acordo com o
previsto no DL nº 232/2007, e parecer favorável do presente plano pela
CCDR – LVT (em anexo), foi elaborada a presente DA.
O presente documento resulta da parceria entre os consultores
da empresa Naturagest – Estudos, Gestão e Ordenamento, Lda. e a
equipa responsável pelo plano de Urbanização, coordenado pela
A.SANTO, Empreendimentos Industriais e Turísticos, S.A. e o
Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Santarém.
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