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Dono de Obra

Empreiteiro

Fiscalização

ESTALEIRO DE OBRA:
Estrada Municipal 504
Lugar da Abelheira
4540-291 ESCARIZ

Novembro 2021
EN 326 – Trecho 1 – Feira (A32/IC2) / Escariz

EN 326 – Trecho 1 – Feira (A32/IC2) / Escariz

FOLHETO INFORMATIVO

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPREITADA

INFORMAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHOS

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DA EMPR EITADA

No decorrer da execução da empreitada EN 326 - TRECHO 1 -

O troço em execução insere-se na EN 326 – Feira (A32/IC2) / Mansores, e
ligará a A32/IC2 na zona do Nó de Pigeiros a Escariz com uma extensão de

FEIRA (A32/IC2) / ESCARIZ, e com o objetivo de encurtar o
período de tempo de execução, minimizando o tempo de

aproximadamente 7km.

exposição da população ao incomodo causado pela cosntrução da

O traçado do Trecho desenvolve-se no sentido Oeste/Este em direção a

obra de arte situada na Rua de Gaiate, vai ser alargado o horário

Escariz.

laboral. Assim o horário autorizado (Licença Especial de Ruído) é:

O Troço cruzará o Rio Antuã, recorrendo a uma Ponte, e cruzará com a rede

Dias úteis e feriados: 20:00h às 08:00h

viária existente incorporando para isso 2 Passagens Agrícolas, 2 Passagens
Inferiores e 3 Passagens Superiores, além de mais 4 Viadutos.

A presente empreitada, quer em projeto de execução, quer em fase de

A ligação a Escariz será efetuada de nível recorrendo para o efeito a uma

construção está sujeita às medidas de minimização constantes da DIA

rotunda.

(Declaração de Impacte Ambiental) do RECAPE (Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução) e DECAPE
(Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução).
A obra tem no seu Plano de Gestão Ambiental, o Plano de Controlo de
Redução do Ruído, plano destinado a monitorizar o descritor ambiental
ruído, onde estão contempladas as medidas de prevenção e redução do
ruído, no sentido de minimizar eventuais situações de incomodidade à
população.
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