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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) relativo ao Itinerário Complementar 3 (IC3) – Lanço Chamusca / Almeirim que se 
encontra contemplado no Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 e que irá assegurar a 
ligação entre o IC3 – Vila Nova da Barquinha / Chamusca, a Norte, que se encontra em 
fase de Projecto de Execução e a Auto-Estrada n.º 13 (A13) construída entre Almeirim e 
a Marateca e o IC10, a Sul em fase de Estudo Prévio. 
 
O projecto que se encontra em fase de Estudo Prévio tem como principal objectivo a 
análise dos corredores alternativos para o estabelecimento deste itinerário complementar, 
que se desenvolve nos concelhos da Chamusca, Alpiarça e Almeirim, localizados na 
margem esquerda do rio Tejo (FIG. 1). 
 
A sua extensão total é de 27 km ou 29 km, dependendo da alternativa. 
 
Na FIG. 2 apresenta-se o enquadramento regional do projecto que contempla no 
essencial duas grandes alternativas com a possibilidade de estas se articularem entre si 
em dois pontos distintos.  
 
A entidade responsável pelo projecto e posteriormente também pela sua construção é a 
EP – Estradas de Portugal, EPE. A entidade licenciadora é o Ministério das Obras 
Públicas, Transportes e Habitação, representado pela EP – Estradas de Portugal, que 
tem como principais funções o planeamento, construção e administração da Rede 
Nacional de Estradas (RNE). 
 
O projecto foi elaborado pela empresa VIAPONTE – Projectos e Consultoria de 
Engenharia, Lda. e o Estudo de Impacte Ambiental pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE 
Consultores, S.A..  
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Os estudos iniciaram-se em Fevereiro de 2003, tendo sido concluídos em Maio de 2005. 
Posteriormente, o estudo foi reformulado no sentido da actualização legislativa e da 
caracterização da situação actual, dado que o projecto não sofreu alteração, tendo o 
estudo na actual versão sido concluído em Março de 2007. 
 
O presente Resumo Não Técnico pretende, de uma forma simples e concisa, apresentar 
as informações, conclusões e recomendações de maior relevo do Relatório do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA). 
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O lanço do IC3 em estudo, Chamusca / Almeirim, inicia-se no fim do IC3 – Lanço Vila 
Nova da Barquinha / Chamusca e tem o seu final no IC10, a Sul de Almeirim, dando 
continuidade ao troço do IC3 – Marateca / Almeirim, também classificado como A13.  
 
Permitirá ao longo do seu desenvolvimento o acesso directo às sedes de concelho de 
Chamusca, Alpiarça e Almeirim e a melhoria da acessibilidade regional desta margem 
esquerda do rio Tejo a eixos viários fundamentais, como são o IP6 / A23 (Peniche / 
Castelo Branco), a Norte, o IP7 / A6 (Lisboa / Caia), a Sul e o IP1 / A1 (Porto / Lisboa), a 
Oeste. 
 
Esta via está prevista nas intenções do Plano Rodoviário Nacional, assim como, no 
ordenamento dos três concelhos atravessados. 
 
Do ponto de vista local este lanço constituirá uma alternativa muito importante à actual 
EN118, que atravessa os centros urbanos dos três municípios mencionados e que tem 
actualmente volumes de tráfego significativos (Quadro 1), nomeadamente de veículos 
pesados, que são responsáveis por impactes negativos elevados ao nível da qualidade 
de vida destes centros urbanos, uma vez que a EN118 funciona como o principal 
arruamento urbano. 
 
 

Quadro 1 – Volumes de Tráfego Médio Diário (TMD) na EN118 em 2005 

 
TMD (Veículos / dia) Posto de 

Contagem 
Tipo de 
Veículo Diurno (16 h) Nocturno (8 h) Dia Útil (24 h) Anual (24 h) 

Velocípedes 86 7 96 93 

Ligeiros 5107 631 5902 5738 

Pesados 787 94 1101 881 
Almeirim 
(km 77,5) 

Total 5980 732 7099 6712 

Velocípedes 0 0 0 0 

Ligeiros 3887 538 4188 4425 

Pesados 662 120 955 782 
Alpiarça 

(km 88,65) 

Total 4552 660 5148 5212 

 
 
 
Face à actual situação, a implantação do IC3 revela-se assim como uma acção positiva 
na melhoria das acessibilidades internas desta região do Ribatejo e da sua ligação ao 
exterior. A melhoria das acessibilidades traduz-se num aumento da qualidade de vida das 
populações que aqui residem e trabalham pela diminuição de tempos de percurso e 
melhores condições de segurança, assim como, potenciam o desenvolvimento 
económico tornando mais atractiva a instalação de novas empresas e a rentabilidade das 
existentes devido à maior facilidade em escoar produtos e receber matérias primas. 
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Esta via será de grande importância também para o tráfego de passagem com orientação 
Norte – Sul, constituindo uma boa alternativa aos percursos pela margem Norte do Tejo, 
uma vez que a sua extensão e com portagens será sempre superior ao percurso pela 
margem Sul do Tejo, através da A23 / IC3 / A13. Por esta razão, o Estudo de Tráfego 
realizado prevê volumes de tráfego significativos que justificam a adopção de duas vias 
de circulação em cada sentido no IC3. 
 
Deste modo, conclui-se que o projecto em estudo será importante para a região e a sua 
envolvente contribuindo para o seu desenvolvimento socioeconómico. 
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3. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Este lanço do IC3 entre Chamusca e Almeirim foi objecto de um Estudo Prévio integrado 
na designada Variante à EN118 entre Porto Alto e Chamusca, datado de 1987, 
correspondendo a um traçado muito próximo das áreas urbanas e com apenas uma via 
por sentido. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental elaborado na altura teve parecer negativo pela então 
designada Direcção Geral do Ambiente (actual Instituto do Ambiente), que considerou 
não reunir as condições necessárias à sua aprovação, recomendando a sua 
reformulação e a respectiva actualização do Estudo Prévio. 
 
Contudo, aquando da realização dos Planos Directores Municipais (PDM) dos três 
municípios atravessados, reservou-se um corredor para o IC3, com base numa das 
soluções desse estudo prévio (Solução A). 
 
Mais recentemente e devido à contestação do traçado pelas Câmaras Municipais da 
Chamusca e Alpiarça, por limitar o crescimento das áreas urbanas e industriais existentes 
ou a ampliar (ex.: Zona Industrial de Alpiarça), o ex-ICOR (actual EP) lançou em 2002 um 
Concurso Público para a realização de um novo projecto para o Lanço do IC3 – 
Chamusca / Almeirim, de que resultou o Estudo Prévio agora em avaliação no presente 
EIA. 
 
As soluções de traçado desenvolvidas tiveram assim em conta estes antecedentes, 
tendo-se avaliado uma vasta área no sentido de encontrar alternativas que minimizassem 
os impactes da implantação do IC3 e que fossem de encontro às intenções de 
ordenamento dos municípios atravessados. 
 
Assim, no início do presente Estudo Prévio foram realizados reconhecimentos de campo, 
em que se identificaram os principais condicionamentos existentes, nomeadamente os 
aspectos de planeamento territorial e ordenamento urbano, ocupação agrícola e florestal, 
valores patrimoniais arqueológicos e construídos, recursos hídricos, recursos geológicos, 
equipamentos sociais e valores ecológicos, em termos da situação existente e prevista, 
que permitiram no seu conjunto a identificação de zonas sensíveis ou aspectos críticos 
que sendo evitados contribuiriam para o desenvolvimento de traçados com impactes mais 
reduzidos. 
 
Procedeu-se também à consulta de um vasto número de entidades para o fornecimento 
de informações sobre a zona e parecer acerca do projecto, e em que se incluem as 
Câmaras Municipais. 
 
Com a informação recolhida, foi elaborado um Estudo de Viabilidade Ambiental de 
Corredores no qual se considerou o corredor definido nos PDM, que coincide com a 
Solução A do Estudo Prévio de 1987 e se apresentaram dois novos corredores, tendo-se 
identificado as principais condicionantes ambientais associadas a cada um deles. 
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Com base neste primeiro estudo concluiu-se pelo abandono de parte da solução dos 
PDM e optimização de outra parte face aos seus elevados impactes em termos de 
afectação de áreas urbanas e comprometimento da expansão de áreas industriais e pela 
manutenção das novas soluções apresentadas mas onde se teriam que introduzir 
correcções. 
 
Estes dois novos corredores corresponderam sempre às duas Soluções 1 e 2 agora em 
avaliação, mas que foram sendo progressivamente ajustadas em função das opiniões 
das Câmaras Municipais, da recolha de informação, de levantamentos de campo e do 
desenvolvimento de cartografia mais pormenorizada. 
 
Assim as soluções finais que se integram no presente Estudo Prévio são consideradas 
como mais favoráveis face a todos os condicionamentos existentes e às opiniões das 
várias entidades contactadas, onde se destaca o papel das Câmaras Municipais. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O projecto em estudo inicia-se após a futura travessia do Tejo, a realizar a Norte da 
Chamusca e integrada no Lanço IC3 – Vila Nova da Barquinha / Chamusca, que se 
encontra em Projecto de Execução. Desenvolve-se em duas grandes alternativas com 
uma orientação Nordeste – Sudoeste e com uma extensão compreendida entre 27 km e 
29 km, dependendo da alternativa. 
 
Na FIG. 3 apresenta-se uma representação esquemática de conjunto das duas 
alternativas em estudo que são possíveis de se articular entre si através de 3 ligações. 
Na FIG. 4 apresenta-se, à escala 1: 25 000 e sobre a carta militar, o desenvolvimento das 
alternativas de traçado com as três ligações possíveis entre as mesmas, os 
restabelecimentos da rede viária interceptada e os viadutos previstos. 
 
A Solução 1  corresponde à alternativa que se desenvolve mais a Nascente, estando por 
isso mais afastada das malhas urbanas e das zonas com maior potencial agrícola. Nesta 
solução o atravessamento das principais linhas de água é favorecido pelo maior 
afastamento ao Vale do Tejo. A sua extensão total é de aproximadamente 28,7 km. 
 
A Solução 2  desenvolve-se a Poente da Solução 1 e acompanha sempre que possível o 
corredor definido nos PDM’s, sendo que por isso se desenvolve mais próxima das malhas 
urbanas. Nesta solução os atravessamentos das principais linhas de água são mais 
extensos devido à maior proximidade ao Vale do Tejo. Em contrapartida, as ligações à 
rede viária existente são mais reduzidas e a sua extensão total é menor que a da solução 
anterior – 27,7 km. 
 
As duas soluções são coincidentes nas suas partes iniciais e finais, onde existe uma 
sobreposição de cerca de 2 km, uma vez que os pontos de início e fim são fixos e iguais 
para as duas alternativas. No restante traçado, a Solução 1 desenvolve-se sempre a 
Nascente da Solução 2 existindo três ligações entre elas para permitir a sua articulação: 
 • Ligação 1 e Ligação 2, localizadas a meio dos traçados, cerca do km 14+000 na 

zona da ribeira de Vale de Carros, servindo a primeira para articular a  
Solução 2 com a Solução 1 e a segunda ligação para articular a Solução 1 com a 
Solução 2; 

 • Ligação 3, localizada já na parte final dos traçados e que permite de novo a 
articulação da Solução 1 com a Solução 2 criando uma terceira alternativa 
(Solução 3) desde a zona de Vale de Carros até ao final do traçado. 

 
Está ainda prevista a implantação de quatro nós desnivelados para articular o IC3 com a 
rede viária existente e servir as principais localidades. As designações destes nós e as 
suas localizações aproximadas são as seguintes: 
 • Nó 1 localizado a Sul da Chamusca e com ligação à EN118; • Nó 2 localizado a Norte de Alpiarça e com ligação à respectiva Zona Industrial e 

desta à EN118; • Nó 3 localizado entre Alpiarça e Almeirim, com ligação ao CM1370; • Nó 4 localizado a Sul de Almeirim, com ligação à EN114, à A13 e ao IC10. 
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O projecto contempla viadutos nas travessias dos principais cursos de água 
interceptados (Quadro 2): ribeira de Arraiolos, ribeira de Ulme, ribeira Vale de Carros, 
Vala do Marquês e Vale da Atela, com extensões compreendidas entre 75 e 1 090 
metros. 
 

Quadro 2 – Viadutos Existentes em Cada Uma das Soluções 

Solução 1 Solução 2 
Designação 

Linha de Água Extensão 
(metros) Linha de Água Extensão 

(metros) 

Viaduto 1 Ribeira de Arraiolos 75 Ribeira de Arraiolos 75 

Viaduto 2 Ribeira de Ulme 
EN118 850 Ribeira de Ulme 

EN118 1 090 

Viaduto 3 Ribeira de Vale de Carros 255 Ribeira de Vale de Carros 305 

Viaduto 4 Vala do Marquês 100 Vala do Marquês 130 

Viaduto 5 Vale de Atela 280 Vale de Atela 650 

 
 
A rede viária local interceptada, que inclui estradas nacionais e municipais e caminhos 
agrícolas será restabelecida, mantendo assim no essencial as actuais acessibilidades. No 
total, prevêem-se 49 restabelecimentos, na Solução 1, e 52 restabelecimentos na 
Solução 2, 
 
O lanço do IC3 terá um perfil transversal tipo com duas faixas de rodagem e duas vias de 
circulação em cada sentido, com uma largura total de 27 metros. Está prevista a 
existência de vias de lentos, nos troços em que existem maiores inclinações, aumentando 
nesses locais o número de vias para três, o que representa também um aumento de 3,5 
metros em relação à largura normal da plataforma: 
 

 Solução 1 
 • Km 4+390 – km 5+580 (via de lentos à esquerda); 

• Km 6+400 – km 8+600 (via de lentos à direita); 

• Km 11+750 – km 13+900 (via de lentos à esquerda). 

 
 Solução 2 

 • Km 2+900 – km 4+590 (via de lentos à esquerda); 

• Km 11+320 – km 12+550 (via de lentos à esquerda). 

 
Em termos do movimento de terras associado à sua construção prevê-se a necessidade 
de recorrer a terras de empréstimo, sendo esse valor mais baixo na Solução 1 (cerca de 
143 000 m3). 
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No Quadro 3 apresentam-se os volumes de escavação e aterro associados à globalidade 
das Soluções 1 e 2, uma vez que face à sua reduzida extensão estes valores são 
insignificantes no caso das Ligações 1, 2 e 3. 
 

Quadro 3 – Volumes de Terras Movimentadas 

Designação Escavação 
(m3) 

Aterro 
(m3) 

Diferença 
(m3) 

Solução 1 2 352 645 - 2 495 881 - 143 236 

Solução 2 2 262 467 - 2 665 990 - 403 523 

 
A velocidade base do projecto é de 100 km/hora para qualquer das alternativas. 
 
Quanto ao tráfego previsto, nos Quadros 4 e 5 apresentam-se as previsões do Tráfego 
Médio Diário (TMDA) para o ano 2010, 2020 e 2030 para as duas soluções. 
 

Quadro 4 – Estimativa de Tráfego para a Solução 1 

TMDA (veículos/dia/2 sentidos) no ano:  
2010 2020 2030 Secção  

Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total 

NÓ 0 – NÓ 1 15100 2390 17 490 22300 3320 25620 27500 4420 31920 

NÓ 1 – NÓ 2 16100 2440 18540 23700 3380 27080 29200 4500 33700 

NÓ 2 – NÓ 3 15500 2600 18100 23000 3640 26640 28700 4860 33560 

NÓ 3 – NÓ 4 15300 2400 17700 22800 3340 26140 28700 4500 33200 

Tráfego 
Médio 

15500 2458 17958 22950 3420 26370 28525 4570 33095 

Nota: Nó 0 – Início do lanço do IC3 em estudo 

 

Quadro 5 – Estimativa de Tráfego para a Solução 2 

TMDA (veículos/dia/2 sentidos) no ano:  
2010 2020 2030 Secção  

Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total 

NÓ 0 – NÓ 1 17800 2940 20740 25600 3990 29590 30600 5100 35700 

NÓ 1 – NÓ 2 18100 2790 20890 26300 3810 30110 31500 4940 36440 

NÓ 2 – NÓ 3 16800 2890 19 690 24700 4010 28710 29900 5280 35180 

NÓ 3 – NÓ 4 16800 2720 19 520 24800 3760 28560 30200 4970 35170 

Tráfego 
Médio 17375 2835 20210 25350 3893 29243 30550 5073 35623 

Nota: Nó 0 – Início do lanço do IC3 em estudo 

 
 
O lanço do IC3 entre Chamusca e Almeirim disporá de vedação, prevendo-se que entre 
em exploração no ano 2011. O tempo de duração previsto para a construção será de 
cerca de 2 anos. 
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Seguidamente apresenta-se uma descrição mais pormenorizada e justificativa dos 
traçados face aos condicionamentos existentes. 
 
Solução 1  
 
O traçado da Solução 1 (assim como da Solução 2)  inicia-se na continuação do lanço 
anterior, atravessa a ribeira de Arraiolos em viaduto (Viaduto 1) e desenvolve-se, com 
orientação Norte – Sul, na encosta Poente desta ribeira até ao km 2+000, ponto em que 
inflecte para Nascente, desligando-se da Solução 2  e do corredor definido no PDM. 
O Nó 1, que assegura a ligação à EN118, será implantado aproximadamente ao  
km 3+000 na proximidade da Cabeça Alta, num local com uma topografia menos 
acidentada e, como tal, mais favorável à sua execução. 
 
A travessia da ribeira de Ulme será assegurada pelo Viaduto 2 (850 metros). Segue-se a 
descida até à ribeira de Vale de Carros, onde se optou por fazer passar o traçado num 
local totalmente oculto relativamente à localidade da Caniceira, razão pela qual se 
contorna o monte do Carvalhal por Nascente / Sul. Com esta implantação do traçado 
corresponde-se, também, às expectativas da Câmara Municipal da Chamusca, que vão 
no sentido de passar o traçado do IC3 o mais a Nascente possível relativamente a esta 
localidade. 
 
O atravessamento da ribeira de Vale de Carros será assegurado pelo Viaduto 3, que tem 
255 metros de comprimento. A Solução 1 é coincidente com a Solução 2  no 
atravessamento desta ribeira, assegurando assim a possibilidade de combinar as duas 
soluções entre si através da Ligação 2. 
 
Após a travessia da ribeira de Vale de Carros, o traçado evita dois pivots de rega de 
grandes dimensões localizados na zona de Águas Vivas e inflecte ligeiramente para 
Poente com o objectivo de aproximar mais a via e o Nó 2 da Zona Industrial de Alpiarça 
e, simultaneamente reduzir a extensão da travessia da Vala do Marquês, para a qual está 
prevista a construção do Viaduto 4, com cerca de 100 metros de comprimento. 
 
A seguir ao Nó 2 o traçado inflecte para a esquerda, de modo a passar a Nascente da 
localidade do Casalinho, numa zona com pouca visibilidade a partir desta povoação e 
que permite, simultaneamente, uma boa inserção do Viaduto 5 sobre a Ribeira da Atela. 
Este viaduto tem 280 metros de comprimento. 
 
A seguir ao Vale da Atela, o traçado da Solução 1  desenvolve-se em terrenos planos 
caracterizados pela actividade agrícola, mas sem ocupação por elementos edificados. 
Como tal, a principal condicionante numa extensão de aproximadamente 5 km são os 
limites das parcelas existentes, tendo-se procurado implantar a via no limite das mesmas, 
o que se conseguiu de forma satisfatória entre o km 22+000 e o km 25+000. 
 
O Nó 3 localiza-se aproximadamente ao km 23+000, na intersecção com o CM1370, 
caminho este que se afigura como uma ligação privilegiada à zona Norte de Fazendas de 
Almeirim e que, apoiado na EN118, serve adequadamente Alpiarça por Sul e Almeirim 
por Norte. 
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A partir do km 26+000 e até ao fim do traçado, a Solução 1  volta a ser coincidente com a 
Solução 2 , uma vez que as muitas condicionantes de ocupação existentes a partir do  
km 25+500 e a proximidade do fim do traçado justificaram a adopção de um único 
corredor para esta zona, o qual se manteve dentro da faixa de protecção prevista no 
PDM. 
 
Perante a impossibilidade de passar o IC3 em escavação nesta zona, procurou-se que 
este passa-se superiormente às principais vias existentes, de modo a não alterar 
significativamente o traçado das mesmas e a facilitar a realização da obra. No entanto, no 
caso do restabelecimento da EM578 (Restabelecimento 20), pela proximidade desta 
travessia à malha urbana, optou-se por fazer passar o IC3 inferiormente de modo a 
minimizar o efeito barreira resultante de uma eventual passagem em aterro. 
 
A partir do km 27+500, o traçado das duas soluções afasta-se novamente do corredor do 
PDM para viabilizar a implantação do Nó 4 que assegura a ligação do IC3 à EN114, ao 
IC10 e à A13. 
 
 
Solução 2  

 
A Solução 2  resulta de uma adaptação do corredor reservado nos PDM’s dos três 
municípios atravessados, ao qual foram introduzidas alterações em função da informação 
recolhida e dos reparos efectuados pelas autarquias. 
 
Como já se referiu, a Solução 2  é igual à Solução 1  até ao km 2+000, a partir do qual se 
separam, mantendo esta solução um traçado que acompanha o corredor do PDM, 
passando por Poente do monte da Cabeça Alta. 
Sensivelmente ao km 3+000, tal como na primeira solução, está prevista a implantação 
do Nó 1, com ligação à EN118. Segue-se uma descida até ao vale da ribeira de Ulme, no 
qual se verifica um ligeiro afastamento em relação ao corredor do PDM uma vez que este 
previa o aproveitamento da EN118 neste local, enquanto que na Solução 2  o 
atravessamento faz-se a Poente dessa via. 
 
A travessia da ribeira de Ulme será assegurada pelo Viaduto 2, com extensão total de 
1090 metros. Após a transposição da ribeira de Ulme, a solução desenvolve-se a meia 
encosta até à ribeira de Vale de Carros. 
 
Antes de Vale de Cavalos, a Solução 2  desliga-se do corredor do PDM e inflecte para 
Sul, de modo a poder passar a Nascente da Caniceira. A passagem a Nascente desta 
localidade apresenta contudo alguns problemas e que são agravados pela necessidade 
de restabelecer o CM1383, resultando na existência de um aterro e uma escavação de 
grandes dimensões entre o km 11+000 e o km 12+000. 
 
A travessia da ribeira de Vale de Carros cerca do km 12+700 foi já descrita na Solução 1, 
uma vez que a mesma se efectua no mesmo local, de modo a permitir a articulação das 
soluções entre si através da Ligação 2. No entanto, no caso da Solução 2, o Viaduto 3 
resulta ligeiramente maior (305 metros). 
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Após a travessia da ribeira de Vale de Carros, o traçado passa entre dois grandes pivots 
de rega localizados na zona de Águas Vivas e volta a aproximar-se do corredor do PDM, 
passando pelo Pinhal das Sesmarias, que é limitado pela Vala do Marquês, cuja travessia 
é assegurada pelo Viaduto 4, com 130 metros de comprimento. 
 
Após a passagem por esta linha de água será inserido o Nó 2, com ligação à Zona 
Industrial de Alpiarça. Neste local, a Solução 2  mantém um certo afastamento ao 
corredor do PDM para viabilizar a implantação deste nó de ligação.  
 
Segue-se a passagem junto a Vale de Cigana, que resulta na separação da localidade do 
Casalinho da Vila de Alpiarça, o que constitui uma desvantagem da Solução 2  
relativamente à primeira solução, embora esteja previsto, para este local, o 
restabelecimento de todas as vias intersectadas. 
 
Na passagem por Vale de Cigana, a Solução 2  mantém um certo afastamento 
relativamente ao corredor do PDM, situação plenamente justificada pelo facto deste 
último atravessar uma área com muitas casas dispersas (Vale de Cigana e Vale dos 
Tejeiros).  
 
A partir do km 19+000, o traçado desta solução retoma o corredor do PDM, situação que 
se mantém até ao final do traçado. Na passagem pelo Vale da Atela, foi feito um ligeiro 
desvio a este corredor, de modo a garantir uma melhor implantação para o Viaduto 5 que 
tem 650 metros de comprimento. 
 
O Nó 3, tal como na primeira solução, também se articula com o CM1370 e localiza-se 
sensivelmente ao km 22+000. Este caminho permite uma ligação privilegiada à zona 
Norte de Fazendas de Almeirim e, apoiado na EN118, serve adequadamente Alpiarça por 
Sul e Almeirim por Norte. 
 
Entre o km 23+000 e o km 24+000 a Solução 2  diverge ligeiramente do corredor do PDM 
de modo a evitar algumas afectações de edifícios e a optimizar a ocupação das parcelas, 
procurando localizar-se pelo limite das mesmas. 
 
A partir do km 25+000 e até ao fim do traçado, a Solução 2  volta a ser coincidente com a 
Solução 1 , cuja descrição já foi realizada. 
 
 
Solução 3  

 
A Solução 3 , como referido anteriormente, resulta da articulação da Solução 1 como a 
Solução 2, através de uma ligação com 1,3 km de extensão (Ligação 3) que se inicia no 
km 23+110 da Solução 1 e termina no km 23+400 da Solução 2. Esta solução 
corresponde assim a uma terceira alternativa desde Vale de Carros até ao final do 
traçado. 
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5. DESCRIÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

A área em estudo localiza-se entre Chamusca e Almeirim, na margem esquerda do rio 
Tejo. 
 
Em termos de relevo, a zona de desenvolvimento dos traçados é em geral constituída por 
um relevo pouco acidentado ou mesmo plano, sendo que a Norte se observam as 
altitudes mais elevadas (150 metros) com uma maior movimentação do relevo e a Sul as 
altitudes mais baixas (30 a 50 metros) com a ocorrência de planícies. 
 
As rochas presentes são constituídas por materiais essencialmente detríticos sendo 
pouco compactas. Dominam as argilas, os arenitos e os conglomerados. 
 
Esta região insere-se numa zona de forte sismicidade (zona de intensidade sísmica 
máxima de grau XI – escala de Mercali modificada). 
 
Os solos apresentam reduzido a elevado valor agrícola com algumas manchas incluídas 
em área de Reserva Agrícola Nacional. Os solos com maior aptidão (aluviossolos) 
predominam a Oeste dos traçados em estudo, associados à lezíria do Tejo e, na parte 
final, a Sul de Alpiarça. 
 
Junto às principais linhas de água, os solos que são totalmente integrados na Reserva 
Agrícola Nacional, também apresentam média a elevada aptidão agrícola. 
 
Em termos climáticos, a região em análise pode ser classificada como apresentando 
Invernos e Verões moderados, em termos de temperatura e precipitação. Destaca-se 
ainda como característica local a ocorrência significativa de nevoeiros desde o Outono 
até à Primavera. 
 
Os traçados desenvolvem-se na margem esquerda do rio Tejo, de Nordeste para 
Sudoeste, numa direcção paralela a este mas com grande afastamento, atravessando 
algumas linhas de água afluentes do Tejo, como a ribeira de Ulme e a ribeira de Arraiolos 
e alguns afluentes da margem esquerda da ribeira de Ulme, como Vale de Carros e Vale 
da Atela. 
 
A qualidade da água é influenciada pelos efluentes domésticos e industriais e as 
explorações agrícolas e pecuárias. A água superficial é classificada como poluída. As 
águas subterrâneas apresentam de um modo geral uma qualidade razoável, 
necessitando de tratamento físico e desinfecção para serem usadas para consumo 
humano. 
 
As captações de água presentes na zona em estudo são de origem subterrânea e são 
utilizadas para o consumo humano (exclusividade no abastecimento público – cerca de 
26 captações nos 3 concelhos), na rega (cerca de 300 captações e furos licenciados, 
para além de pivots de dimensões razoáveis) e para consumo industrial (24 captações). 
 
Quanto à qualidade do ar, verifica-se que esta zona se insere numa região caracterizada 
por baixas concentrações de poluentes atmosféricos, constituindo a circulação rodoviária 
a principal fonte de poluentes. 
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Em termos de ruído, identificam-se duas situações distintas. A primeira corresponde aos 
locais próximos da estrada nacional (EN118) e de outras vias rodoviárias existentes na 
envolvente dos traçados em estudo, que têm um ambiente sonoro ruidoso pelo ruído 
emitido pela circulação rodoviária e a segunda relativa aos locais afastados das vias 
rodoviárias principais, que revelam um ambiente sonoro pouco perturbado. 
 
No âmbito dos factores ecológicos e biológicos, a vegetação da área de estudo 
caracteriza-se por uma “riqueza biológica” média. Existe um domínio da grande 
propriedade sobretudo com uma exploração do solo exaustiva, ligada quer ao montado 
de sobro (com interesse ecológico), quer a plantações de pinheiro e eucalipto ou ainda a 
povoamentos mistos destas espécies que se associam a um baixo valor ecológico. As 
zonas de matos são de diversidade florística muito reduzida e a vegetação das linhas de 
água, de maior valor, é muito pontual. 
 
Quanto à fauna, esta região apresenta uma diversidade elevada, embora sem valores 
muito especiais. A proximidade da área em estudo à Lezíria do Tejo e ao Paúl do 
Boquilobo reflecte-se contudo na riqueza da avifauna. 
 
Os traçados em estudo atravessam três grandes unidades de paisagem – zona de 
Fazendas e Foros, Campos da Lezíria do Tejo e Charneca da Bacia Terciária do Tejo. A 
primeira unidade corresponde a zonas de pequena propriedade das periferias urbanas 
ocupadas por policulturas e com povoamento disperso, onde a amplitude visual é 
relativamente pequena. Esta área domina na parte final dos traçados. 
 
Na zona da Lezíria, localizada em toda a faixa a Oeste e a Noroeste de Almeirim, com 
grande alargamento entre Vale de Cavalos e Chamusca, ocorrem os regadios de carácter 
industrial e zonas húmidas ribeirinhas com interesse sendo a amplitude visual elevada, 
com exposições de grande profundidade que se prolongam para a margem direita de rio 
Tejo. 
 
A charneca da Bacia Terciária do Tejo compreende zonas de relevo ondulado sobretudo 
presentes na parte inicial do traçado até à zona de Vale de Carros, com um coberto 
vegetal dominado por montados de sobro e povoamentos florestais de pinheiro bravo e 
eucalipto, que foram em grande parte devastados nos incêndios ocorridos em 2003. 
 
Fora destas unidades, referem-se ainda as manchas urbano-industriais correspondentes 
aos principais aglomerados Chamusca, Alpiarça e Almeirim), com uma expansão urbana 
e industrial recente e significativa. 
 
Os concelhos abrangidos pelo projecto registam crescimentos populacionais diversos, 
sendo que os concelhos de Chamusca e Alpiarça se caracterizam por uma diminuição da 
população média anual, ao contrário do concelho de Almeirim. Globalmente, constata-se 
o predomínio do grupo etário dos 25 aos 64 anos, ou seja, o grupo da população activa. 
A densidade populacional nesta região registou na última década o seu aumento mais 
significativo em Alpiarça e o valor mais baixo no concelho de Chamusca, estando aqui o 
povoamento limitado às zonas de carácter urbano (freguesias). 
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As actividades económicas ligadas à indústria e aos serviços apresentam uma forte 
predominância, embora o sector agrícola ainda tenha um peso determinante em termos 
de absorção de mão-de-obra. Algumas das principais industrias que se localizam nestes 
concelhos encontram-se ligadas ao sector alimentar, empregando um número 
considerável de habitantes. A estrutura do sector terciário é dominada, na região em 
estudo, pelos serviços ligados às actividades económica, serviços de colectividade e 
comercial, bancos e seguradoras. 
 
Em termos da rede viária da região, destaca-se o IC10, a Sul, que efectua a travessia do 
Tejo na direcção de Santarém e a A13 que permite a ligação à A2 – Auto-estrada do Sul. 
Como estradas nacionais, realçam-se as EN118 e EN368, bem como um conjunto de 
estradas transversais à EN118 que permitem o acesso ao interior dos concelhos em 
estudo. 
 
Como condicionantes, refira-se a existência de áreas extensas de Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN). Para além destas, surgem outras 
condicionantes como a presença de manchas de montado de sobro e azinho e de 
algumas infraestruturas (rede eléctrica, pivots de rega e infraestruturas de abastecimento 
e saneamento de água). 
 
Relativamente ao património, a região é rica em vestígios de diferentes épocas, com uma 
ocupação do território desde o Paleolítico até aos dias de hoje. Destacam-se, pela maior 
proximidade aos traçados, um cemitério do século XIX, na Chamusca, um aqueduto 
(Arneiro de Baixo) e uma ermida (Santa Margarida), ambos de período indeterminado. 
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6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

6.1 Análise por Áreas Temáticas 

Far-se-á seguidamente uma análise dos impactes identificados dentro de cada área 
temática evidenciando-se a alternativa mais favorável.  
 
Para a comparação das alternativas recorreu-se à divisão do traçado em dois troços, cujo 
ponto de separação ocorre na zona de Vale de Carros onde as Soluções 1 e 2 se 
articulam.  
 
Formaram-se assim as seguintes alternativas para avaliação (FIG. 5): 
 − No Troço 1 (desde o inicio do lanço até à zona de Vale de Carros), as Soluções 1 

e 2; 
 − No Troço 2 (desde Vale de Carros até ao final do lanço), as Soluções 1 e 2 e uma 

terceira solução (Solução 3) que resulta da articulação das duas primeiras através 
de uma ligação (Ligação 3) que se estabelece entre o km 23+110 da Solução 1 e 
o km 23+400 da Solução 2. 

 
Esta estrutura permite de forma directa identificar a solução mais favorável em cada troço 
estando garantida a sua articulação. 
 
Na Geologia  os principais impactes derivam da fase de construção e estão relacionados 
com a alteração do relevo devido à criação da plataforma da via e à existência de taludes 
de escavação e de aterro. Na sequência destas acções serão movimentadas terras que 
serão no entanto insuficientes para as necessidades da construção. Esta situação é 
comum a todas as alternativas sendo, no entanto, a que tem um valor mais favorável a 
Solução 1 (com cerca de 143 000 m3 de terras a obter em empréstimo). Esta solução é a 
que apresenta também de um modo geral menores alterações na morfologia, verificam-
se, pontualmente, alturas máximas dos taludes de 17 m. Na Solução 2, essas alturas são 
em média maiores, sendo que pontualmente se atingem 24 m de altura. 
 
Globalmente, a Solução 1  é assim a mais favorável  e tendo em conta os dois troços do 
traçado em que se dividiu a avaliação. 
 
Relativamente aos Solos  identificaram-se diferenças sensíveis entre os dois troços da 
avaliação, já que no primeiro ocorrem essencialmente solos de reduzido valor agrícola, 
enquanto no Troço 2 são predominantes os solos de elevado valor agrícola, que se 
encontram também classificados como Reserva Agrícola Nacional. 
 
Em termos de impactes, no Troço 1 a solução ligeiramente mais favorável é a 
Solução 2  por afectar uma menor área de solos de elevado valor agrícola (16,1 ha em 
relação aos 19 ha na Solução 1). No Troço 2, as Soluções 1 e 3 são também 
ligeiramente mais favoráveis  por terem menor afectação de solos em RAN (50,3 ha em 
relação aos 48,8 ha na Solução 2). Neste troço existem bastantes solos que apesar de 
não terem uma elevada aptidão natural para a agricultura estão classificados na Reserva 
Agrícola Nacional devido a processos de fertilização a que são sujeitos (78,3 ha nas 
Solução 1 e Solução 3 e 80,8 ha na Solução 2). 
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Globalmente , considera-se assim a Solução 1  como a mais favorável e tendo em conta 
os dois troços do traçado em que se dividiu a avaliação. 
 
Em termos do Clima  a área em estudo desenvolve-se numa zona com características 
microclimáticas semelhantes, onde o maior condicionalismo corresponde aos nevoeiros 
associados ao vale do Rio Tejo e aos principais vales interceptados pelos traçados 
(Ribeira de Ulme, Vale de Carros e Vale da Atela) e que constitui uma característica de 
toda a região. Considerou-se assim que este descritor se apresenta indiferente para as 
várias alternativas . 
 
Ao nível dos Recursos Hídricos e da Qualidade da Água  verifica-se a intercepção de 
várias linhas de água, em que algumas têm associados amplos vales e com uso agrícola, 
constituindo zonas inundáveis (Ribeira de Ulme, Vale de Carros e Vale da Atela) e 
portanto sujeitas a cheias, tendo-se compatibilizado a altura dos viadutos com as cotas 
de referência existentes para situação de cheia. 
 
Em toda a zona, em especial, nas áreas mais baixas e planas nos concelhos de Alpiarça 
e Almeirim identificam-se numerosos furos e captações subterrâneas destinadas a rega, 
consumo industrial e doméstico, sendo o próprio abastecimento público dos concelhos 
feito através de captações subterrâneas. 
 
Da análise realizada, verificou-se que do ponto de vista dos recursos hídricos e qualidade 
da água e considerando os parâmetros de análise, as alternativas têm impactes 
semelhantes ou as diferenças entre elas são muito próximas. 
 
No Troço 1  a alternativa ligeiramente mais favorável é a Solução 1  decorrendo essa 
diferença de ter em relação à Solução 2 um menor atravessamento de linhas de água  
(3 ribeiras para as 4 na Solução 2), uma menor impermeabilização de zonas de recarga 
de aquíferos (0,2 ha em relação a 0,9) e não ter afectações do nível freático nem de 
captações. 
 
No Troço 2  as alternativas ligeiramente mais favoráveis são a Solução 1 e a  
Solução 3  (que são coincidentes na maior parte da extensão) decorrendo a diferença 
para a Solução 2, do facto de terem uma menor afectação de infraestruturas hidráulicas 
(3 captações face às 9 captações, um reservatório e um pivot na Solução 2), uma menor 
impermeabilização de zonas de recarga de aquíferos (0,1 ha para 0,2 ha, que é aliás uma 
diferença mínima) e impactes ligeiramente mais reduzidos na qualidade da água. De 
referir também que a Solução 2 passa próximo de uma captação de água para 
abastecimento público, no Casalinho (cerca do km 18+100) embora fora da área da área 
de protecção imediata que tem um raio de 30 m em torno da captação. 
 
Em termos globais , a Solução 1  pode considerar-se como a globalmente mais 
favorável  e tendo em conta os dois troços do traçado em que se dividiu a avaliação. 
 
Em termos de Qualidade do Ar , a zona de desenvolvimento dos traçados apresenta uma 
ocupação habitacional muito reduzida no Troço 1, sendo que no Troço 2 existe já um 
número significativo de receptores dispersos pela zona envolvente aos traçados. Verifica-
se que a Solução 2 por se posicionar mais Oeste e na periferia dos aglomerados 
principais (Vale de Cavalos, Caniceira e Alpiarça) regista uma maior presença de 
receptores sensíveis face à Solução 1. 
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Assim, em termos dos impactes, no Troço 1 a Solução 1 considera-se ligeiramente 
mais favorável , pois apesar das emissões de poluentes serem semelhantes, a Solução 2 
passa contudo mais próximo de receptores. No Troço 2, a Solução 3 é ligeiramente 
mais favorável  por originar concentrações de poluentes ligeiramente inferiores à  
Solução 1. 
 
Em termos globais, a conjugação mais favorável é assim a Solução 1 seguida da 
Solução 3 , não sendo contudo as diferenças para as outras alternativas muito 
significativas, tanto mais que em nenhuma delas ocorre violação dos limites legais. 
 
Ao nível do Ambiente Sonoro , os traçados atravessam zonas com características rurais 
com um ambiente sonoro sossegado. No Troço 1 a ocupação humana é praticamente 
inexistente, registando-se no Troço 2 uma ocupação humana dispersa intercalada com 
áreas agrícolas e florestais e muito pontualmente áreas industriais. As principais fontes 
de ruído relacionam-se com o ruído de tráfego rodoviário que circula nas vias existentes, 
nomeadamente na EN118 e estradas locais. O Troço 1 regista uma menor ocupação 
humana, assim como, ao longo da Solução 1 ocorre também uma menor concentração 
habitacional.  
 
Em termos dos impactes esperados é assim a Solução 1 que se apresenta 
globalmente mais favorável pela existência de menores pontos críticos e de 
necessidade de medidas para a minimização de impactes. Estima-se no Troço 1 somente 
a ocorrência de impactes negativos na Solução 2 (cerca de 180m de extensão sujeita a 
impacte negativo). No Troço 2, a extensão de traçado com impactes negativos para a 
envolvente é de 4250m na Solução 1, 12 000 na Solução 2 e 7400m na Solução 3). 
 
Em termos da Ecologia , os traçados desenvolvem-se, até à zona de Alpiarça, numa 
zona de charneca ribatejana, caracterizada pela presença de um relevo ondulado a que 
está normalmente associado o montado de sobro. Salienta-se, contudo, o facto desta 
área ter sido atingida por incêndios florestais em 2003, o que afectou os ecossistemas. 
 
A partir de Alpiarça até Almeirim, os traçados desenvolvem-se no denominado vale do 
Tejo – Lezíria em zonas mais planas onde domina uma policultura moderadamente 
intensiva. A zona é classificada como tendo uma riqueza biológica média. 
 
Os impactes prendem-se sobretudo com a destruição da vegetação e a perturbação 
sobre a fauna pelas acções de obra durante a construção e efeito de barreira criado à 
mesma durante a exploração. 
 
Do ponto de vista dos impactes, no Troço 1  a solução que se apresenta mais favorável  
é a Solução 2.  No Troço 2  é a Solução 3, embora aqui a opção entre flora e fauna não 
seja coincidente, já a que a opta pela Solução 3 e a fauna pela Solução 1. Não sendo a 
diferença muito significativa e uma vez que para a fauna existem medidas de 
minimização no projecto, como passagens hidráulicas de grande dimensão e viadutos, a 
escolha de alternativa mais favorável recaiu na opção da flora (Solução 3), onde a 
minimização de impactes é mais difícil de conseguir. 
Em termos globais, resulta assim uma conjunção da Solução 1 seguida da  
Solução 3. 
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Ao nível da Paisagem , a área em estudo caracteriza-se pela ocorrência de várias 
unidades de paisagem, compreendendo zonas de relevo ondulado com um coberto 
vegetal em que predominam os montados de sobro e também os povoamentos de 
pinheiro bravo e eucalipto constituindo um sistema visualmente fechado e que ocorre na 
parte inicial dos traçados. Mais a Sul surgem os regadios em malha muito aberta e 
descontínua onde a acessibilidade visual é elevada com manchas de vegetação 
ribeirinha com interesse. Seguem-se zonas mais planas de pequena propriedade da 
periferia urbana de Almeirim, ocupadas por policultura onde predomina o povoamento 
disperso e com uma amplitude visual relativamente pequena devido à disseminação de 
elementos construídos e maciços arbóreos que funcionam como limites visuais. 
 
Em termos de impactes, a Solução 1  apresenta-se significativamente mais favorável no 
Troço 1 , pela menor extensão de troços visíveis para o exterior e menor interferência 
com zonas agrícolas e terrenos de maior acessibilidade visual. No Troço 2, a Solução 2  
é a solução ligeiramente mais favorável . Em termos globais resulta assim uma 
conjugação da Solução 1 seguida da Solução 2. 
 
As características da Ocupação do Solo  estão já descritas nos dois descritores 
anteriores identificando-se um predomínio de áreas florestais no Troço 1 que dá lugar a 
uma ocupação agrícola dominante no Troço 2. O povoamento é disperso, sendo 
praticamente inexistente no Troço 1 e mais significativo no Troço 2 devido à passagem 
nas periferias urbanas de Alpiarça e Almeirim. 
 
No Troço 1, a Solução 1 afigura-se como a mais favorável  dado a menor afectação de 
áreas agrícolas de uso mais sensível em termos socioeconómicos e afastamento a áreas 
urbanas e habitações na sua proximidade. No Troço 2, é a Solução 2  que se apresente 
ligeiramente mais favorável . Em termos globais resulta assim uma conjugação da 
Solução 1 seguida da Solução 2. 
 
Ao nível da Socioeconomia , as características da zona atrás descrita e para qual houve 
uma grande preocupação na definição dos traçados (ver descrição do projecto) evitando 
impactes directos sobre habitações e áreas industriais e minimizando a afectação de 
áreas agrícolas, levam a considerar a Solução 1 como globalmente mais favorável nos 
dois troços, sobretudo em termos da ocupação urbana. Esta solução revela maior 
afastamento às duas povoações próximas à zona dos traçados: Caniceira (Chamusca) e 
Casalinho (Alpiarça), assim como, a habitações dispersas ao longo de determinados 
trechos dos traçados. 
 
Ao nível de Ordenamento  são essencialmente interceptados os espaços florestais e 
agrícolas, sendo que a opção para o desenvolvimento dos traçados foi a de encontrar 
corredores que minimizassem os impactes existentes com o corredor do PDM em termos 
da intromissão em áreas urbanas e industriais, tal como ficou patente da consulta das 
autarquias. Ao nível das condicionantes, as principais dizem respeito à RAN e REN que 
tem uma alargada distribuição por toda a zona. 
 
Face a esta situação, a solução considerada mais favorável é a Solução 2  que 
apresenta uma menor afectação de áreas legalmente condicionadas (RAN e REN) além 
de que é a que se mantém mais próxima do corredor do PDM. 
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Na área de desenvolvimento do traçado não existe a afectação de qualquer sítio de 
interesse patrimonial , pelo que os impactes são nulos para qualquer uma das soluções 
sendo portanto indiferente este descritor para a escolha da solução mais favorável . 
 
 
6.2 Síntese da Avaliação por Alternativas 

Traduzindo a síntese realizada para uma forma gráfica, obtém-se o Quadro 6 onde se 
representa a distribuição da escolha realizada pelos descritores considerando os dois 
troços em que se dividiu o traçado com as respectivas alternativas. 
 

Quadro 6 – Síntese das Escolhas dos Descritores para os dois Troços de  
Avaliação de Alternativas 

Áreas Temáticas Troço 1 Troço 2 Conjugação Final 

Geologia Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Solos Solução 2 Solução 1 + Solução 3 Solução 2 + Solução 1/ 3 

Climatologia Indiferente Indiferente Indiferente 

Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água Solução 1 Solução 1 + Solução 3 Solução 1 + Solução 1 / 3 

Qualidade do Ar  Solução 1 Solução 3 Solução 1 + Solução 3 

Ambiente Sonoro Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Ecologia Solução 2 Solução 3 Solução 2 + Solução 3 

Paisagem Solução 1 Solução 2 Solução 1 + Solução 2 

Ocupação do Solo Solução 1 Solução 2 Solução 1 + Solução 2 

Socioeconomia Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Ordenamento e 
Condicionantes Solução 2 Solução 2 Solução 2 

Património Indiferente Indiferente Indiferente 

 
 
Verifica-se assim, que no Troço 1  existe um maior número de descritores  que escolhe 
a Solução 1 (7). A Solução 2 é escolhida em 3 descritores. Existem ainda dois 
descritores que se apresentam como indiferentes  nessa escolha que são o Clima e o 
Património. 
 
No Troço 2  existe também um menor número de descritores  a escolher a Solução 1  
(5), embora em dois deles a opção possa, ser também a Solução 3, de que resulta para 
esta última solução uma opção em 4 descritores. 
 
A Solução 2 é escolhida por três descritores, havendo mais 2 em que a opção é 
indiferente. Concluiu-se assim que neste troço a opção da melhor solução não é tão 
marcada em relação a uma alternativa específica (embora as Soluções 1 e 3 são as que 
reúnem mais consenso, sendo o seu traçado praticamente semelhante, com excepção de 
um troço de cerca de 2 km). 
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Nesta análise introduziu-se ainda um factor de importância nos descritores em análise, 
uma vez que face às características da zona alguns deles se apresentam mais 
determinantes em termos dos impactes criados, e assim, mais decisivos para uma 
escolha ponderada. 
 
Assim face às características mais desabitas do Troço 1 e ao seu carácter mais florestal 
com predomínio de montado, os aspectos mais determinantes para a avaliação 
assumem-se como sendo a Ecologia e a Paisagem. 
 
No Troço 2, também bastante uniforme, mas com um tipo de ocupação diferente, mais 
agrícola e mais habitado, os aspectos mais determinantes consideram-se ser os Solos, 
Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Ambiente Sonoro e a Socioeconomia pela 
ligação mais directa que têm com estes aspectos. 
 
Estes descritores (Ecologia, Paisagem, Recursos Hídricos e Qualidade da Água, 
Ambiente Sonoro e a Socioeconomia ) são assim integrados num primeiro grupo em 
termos de importância para a avaliação . 
 
Num segundo grupo  integram-se aqueles que têm pouca influência em termos da 
decisão: Geologia, Qualidade do Ar, Ocupação do Solo e Ordenamento e 
Condicionantes . 
 
O Clima e o Património  apresentam-se indiferentes  para qualquer solução e estão 
portanto à parte da discussão. 
 
Face aos cinco descritores do primeiro grupo  e com maior importância em termos da 
avaliação, verifica-se que no Troço 1 a Solução 1  é escolhida por um maior número de 
descritores (Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Ambiente Sonoro, Paisagem e 
Socioeconomia). Apenas os Solos e a Ecologia optam pela Solução 2. 
 
No Troço 2 , a solução escolhida por um maior número de descritores é também a 
Solução 1 (Solos, Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Ambiente Sonoro e 
Socioeconomia). A Ecologia escolhe a Solução 3 e a Paisagem, a Solução 2. 
 
Desta segunda análise chegou-se também à mesma conclusão em relação à maior 
favorabilidade global da Solução 1. 
 
Na FIG. 6 apresenta-se a Carta dos Principais Impactes, onde se localiza sobre os 
traçados em estudo os principais impactes identificados 
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7. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, todos os factores de interesse 
ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e exploração para 
as soluções alternativas em estudo de modo a fornecer os dados sobre os impactes 
associados à sua implantação e à escolha da solução que melhor estabeleça o equilíbrio 
entre os diversos factores envolvidos. 
 
Em termos globais, verificou-se que nenhum factor se apresentou como crítico e 
impeditivo da implantação da nova infraestrutura. 
 
O desenvolvimento das soluções apresentadas beneficiou da forte articulação com as 
autarquias que contribuíram de forma activa e positiva para o estabelecimento dos 
traçados, que vão assim de encontro às actuais pretensões e intenções de ordenamento 
e pretendem uma minimização de impactes com a sua passagem. 
 
Da análise realizada conclui-se pela maior favorabilidade da Solução 1 . 
 
Independentemente da solução escolhida, o lanço Chamusca / Almeirim será no entanto 
importante para a resolução de uma situação de impacte negativo na região relacionada 
com o atravessamento de todo o tráfego local e regional pela EN118 e que tem 
passagem no interior das sedes de concelho.  
 
A este tráfego está associada uma significativa percentagem de veículos pesados que 
contribuem para um maior congestionamento e diminuição da qualidade de vida no 
atravessamento destes núcleos urbanos, que têm na EN118 a principal via urbana. 
 
Complementarmente o IC3 permitirá uma melhor acessibilidade desta região ao exterior, 
pela articulação que terá com outros eixos viários principais, como: a A13 e o IC10, a Sul, 
que permitem ligações para Sul e Oeste e o lanço anterior do IC3 (Vila Nova da 
Barquinha / Chamusca) que assegurará a continuidade deste itinerário complementar 
para Norte até à A23 e daqui para todas as direcções (Norte, Este e Oeste). 
 
Por esta razão, o percurso criado pela A13 / IC3 / A23 pela margem esquerda do Rio 
Tejo constituirá uma alternativa importante nas deslocações Norte – Sul, em relação às 
tradicionalmente utilizadas pela margem direita do Tejo e que envolvem a A1, pois 
representam um trajecto mais curto e com menores portagens. 
 
A melhoria da acessibilidade será ainda importante para a melhoria geral da qualidade da 
população, assim como, para uma maior atractividade destes concelhos para a instalação 
de actividades económicas, em especial as industriais que se encontram relacionadas 
com a actividade agrícola, sendo por isso uma via considerada importante pelas Câmaras 
Municipais de Almeirim, Alpiarça e Chamusca. 
 
Na fase de Projecto de Execução e em função da alternativa escolhida será possível 
proceder a rectificações pontuais que melhorem o traçado, minimizando impactes 
directos e se introduzam as medidas adequadas para a melhor inserção ambiental do 
projecto e que se podem sintetizar em: 
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 • Realizar um Projecto de Integração Paisagística, tendo em conta a minimização 
dos impactes visuais; 
 • Realizar estudos de pormenor relativos às medidas de protecção  
acústica a adoptar para minimizar os impactes do ruído gerados pelo tráfego 
em vários locais já identificados, e que da análise efectuada assumem maior 
extensão na Solução 2; 

 • Realizar as simulações da qualidade da água tendo em conta o projecto de 
drenagem final e em função dos resultados poder eventualmente desenvolver 
medidas para a minimização de impactes; 

 • Proceder a ajustamentos no traçado dentro de faixa de 400 metros do corredor 
aprovado, de modo a minimizar impactes, nomeadamente de carácter 
socioeconómico (proximidade a habitações particularmente na parte final dos 
traçados) e de proximidade a infra-estruturas de abastecimento publico de 
água, como é o caso da captação de Casalinho, próxima do km 18+100 da 
Solução 2; 

 • Minimização do efeito de barreira através de eventuais restabelecimentos e 
caminhos paralelos que se verifiquem como necessários, particularmente na 
parte final dos traçados onde se verifica uma maior fragmentação da 
propriedade e eventualmente na parte da Solução 2 a Sul da Ribeira de Ulme; 

 • Adoptar na fase de construção as medidas de gestão de obra que conduzem a 
uma minimização de impactes negativos, nomeadamente nos solos e áreas 
agrícolas, nas linhas de água, na vegetação, na fauna, na qualidade de vida e 
segurança das áreas habitacionais próximas e que promovam ainda a 
maximização de impactes positivos, como o uso de mão-de-obra local; 

 • Adopção de um Programa de Monitorização que avalie a evolução das relações 
de estrada com o meio e permite introduzir ou rectificar as medidas de 
minimização mais adequadas. 

 
 
 
 
 


