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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0367/2009, apresentada por Helena Isabel Coelho, de nacionalidade 
portuguesa, sobre o projecto de auto-estradas da concessão “Douro Litoral”

1. Síntese da petição

A peticionária refere-se ao projecto de auto-estradas da concessão “Douro Litoral” e aponta a 
existência de algumas infracções às normas ambientais em vigor no caso das expropriações 
dele decorrentes, previstas para Aguiar de Sousa (Porto), envolvendo, designadamente, a
poluição de água destinada ao consumo humano e a destruição de vários habitats. Tendo já 
recorrido, sem êxito, para o Ministério do Ambiente português, a peticionária vem pedir a 
intervenção do Parlamento Europeu.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 18 de Junho de 2009. A Comissão foi instada a prestar informações 
(n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 11 de Maio de 2010.

A petição

A peticionária expõe algumas preocupações relacionadas com um lanço do projecto de 
auto-estradas da concessão “Douro Litoral”, na Região Norte, em Portugal.

A peticionária teme que este projecto rodoviário venha a afectar a sua propriedade.
Aparentemente, a expropriação das suas terras em benefício da concessionária está prevista no 
projecto correspondente ao Trecho 2, entre o nó A32/A41 e Aguiar de Sousa, no Concelho de 
Paredes. A peticionária realça o impacto negativo no ambiente da auto-estrada projectada,
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especialmente no que se refere à fauna, à flora, às terras de cultivo e às condições das casas de 
habitação. Salienta a existência de possíveis alternativas menos nocivas, tanto a nível 
ambiental, como social.

Observações da Comissão sobre a petição

Os serviços da Comissão analisaram as informações fornecidas pela peticionária à luz do 
direito da UE eventualmente aplicável ao caso em apreço.

A Directiva 85/337/CEE1 alterada (a chamada “Directiva relativa à avaliação do impacto 
ambiental” ou “Directiva AIA”) prevê a realização de AIA em determinados projectos 
públicos e privados. A Directiva AIA distingue entre os chamados “projectos do anexo I”, 
sempre obrigatoriamente sujeitos a um procedimento de AIA, e os “projectos do anexo II”, 
relativamente aos quais os Estados-Membros devem decidir, caso a caso e/ou de acordo com
os limiares ou critérios estabelecidos na legislação nacional de transposição, se são ou não 
sujeitos a AIA.

Note-se que os projectos de auto-estradas são referidos na alínea b) do ponto 7 do anexo I da 
Directiva e que, portanto, a AIA é obrigatória.

O procedimento de AIA garante que os efeitos dos projectos no ambiente são identificados e 
avaliados antes da aprovação da autoridade competente. Todos os cidadãos podem expressar a 
sua opinião, e todas as consultas devem ser tidas em conta. Os cidadãos também devem ser 
informados sobre o teor do documento de aprovação.

De acordo com as informações disponíveis, o projecto da concessão “Douro Litoral” refere-se 
a uma nova auto-estrada com portagem na área metropolitana do Porto, nas proximidades do 
Rio Douro. Inclui a construção de 129 km de estrada – 76,5 km com portagem – ao abrigo de 
um contrato de concessão da concepção, construção, financiamento e exploração.

A entidade promotora do projecto é o Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I.P., adstrito
ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. O consórcio vencedor desta 
concessão é a “AEDL – Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A.”.

Importa notar que este projecto de auto-estradas foi sujeito a um procedimento de AIA,
realizado entre Novembro de 2002 e Julho de 2003 e que incluiu uma fase de consulta 
pública, a análise das alternativas, a aprovação de medidas de correcção e minimização, etc. A 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do lanço de auto-estrada a que a petição se refere foi 
emitida em Julho de 2003. Nos termos da legislação portuguesa que transpôs a Directiva AIA, 
as conclusões do controlo e seguimento das diferentes medidas previstas na sequência da AIA 
são expostas no chamado relatório RECAPE.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175 de 5.7.1985), com a redacção que lhe foi dada pelas Directivas 97/11/CE
(JO L 73 de 14.3.1997), 2003/35/CE (JO L 156 de 25.6.2003) e 2009/31/CE (JO L 140 de 5.6.2009).
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O relatório RECAPE referente a este projecto, datado de 2008, está acessível através da 
Internet na página Web da Agência Portuguesa do Ambiente respeitante aos procedimentos de 
AIA.
Importa salientar que o traçado dos projectos e a escolha de uma dada alternativa são da 
responsabilidade do Estado-Membro em causa, que tem de assegurar a conformidade com a 
legislação da UE aplicável.

Sublinhe-se igualmente que a responsabilidade pela correcta aplicação da legislação da UE
cabe, em primeira linha, aos Estados-Membros. Nos termos do Tratado, a Comissão não tem 
competências para se substituir às autoridades dos Estados-Membros no planeamento e nas 
decisões relativas, por exemplo, à aprovação do projecto de auto-estradas em questão.

Atendendo ao exposto, a análise das informações disponíveis não permite apurar, no caso em 
apreço, qualquer infracção à Directiva AIA.

Finalmente, quanto à expropriação de uma propriedade privada e à fixação de uma 
indemnização justa, note-se que são matérias que estão fora do âmbito da legislação da UE e 
em relação às quais a Comissão não tem, portanto, competências para intervir. As situações 
expostas pela peticionária a este propósito são reguladas pela legislação do Estado-Membro 
em causa. Se a peticionária pretende contestá-las, poderá utilizar as vias de recurso previstas 
na lei portuguesa.

Conclusões

Com base nas informações disponíveis, a Comissão não apurou, no caso em apreço, qualquer 
infracção à legislação da UE em matéria de ambiente.


