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ESTRADAS DE PORTUGAL, EPE 

 
VARIANTE À EN249-4 

LIGAÇÃO ENTRE O NÓ DA A5 (IC15) E A ABRUNHEIRA  

ESTUDO PRÉVIO 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

(Setembro2007) 

 

1 -  APRESENTAÇÃO  E METODOLOGIA 

1.1 -  APRESENTAÇÃO 

O presente documento, designado por Resumo Não Técnico (RNT), reúne de forma clara e 

simples os principais aspectos considerados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), relativo 

ao Estudo Prévio  da Variante à EN249-4 - Ligação Entre o Nó da A5 (IC15) e a Abrunheira 

(também designada por Variante à EN249-4 ou, simplesmente, Variante), e nele se destacam 

as informações, conclusões e recomendações de maior importância originadas no EIA. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) , foi elaborado por forma a dar satisfação às 

especificações do proponente - Estradas de Portugal, EPE, bem como à legislação aplicável 

em vigor, nomeadamente do Decreto-lei n.º 69/2000 de 3 de Maio (estabelece o regime jurídico 

da Avaliação do Impacte Ambiental em Portugal), com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 197/05 de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril (indica as normas 

técnicas do EIA). 

Para além deste documento, onde se apresenta uma síntese dos estudos ambientais 

efectuados, foram elaborados: o Relatório Síntese (Volume IV - Tomo 4.1) e respectivos 

Anexos (Volume IV - Tomo 4.4) e Peças Desenhadas  (Volume IV - Tomo 4.3). 
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1.2 -  METODOLOGIA ADOPTADA 

O EIA realizado teve como objectivo avaliar os impactes ambientais associados à 

construção e exploração da Variante à EN249-4 - Ligação Entre o Nó da A5 (IC15) e a 

Abrunheira e foi desenvolvido de acordo com os seguintes aspectos: 

♦ caracterização do ambiente na área a ser afectada, na situação actual e futura, sem o 
empreendimento; 

♦ identificação dos impactes ambientais mais significativos associados à implantação do 
empreendimento, quer na fase de construção, quer na fase de exploração; 

♦ indicação de medidas de controlo dos impactes mais significativos, com vista a evitar, 
reduzir, ou compensar eventuais impactes negativos, ou valorizar e reforçar os 
aspectos positivos do empreendimento; 

♦ e, ainda a comparação das soluções de traçado: Solução A, Solução B e Solução C. 

Um estudo desta natureza requer a participação de uma equipa multidisciplinar de 

especialistas, capazes de abordar com a necessária profundidade cada um dos temas em 

análise. Para a realização do EIA foi mobilizada uma equipa de técnicos de diversas 

especialidades, tais como: sócio-economia, qualidade do ar, ruído, paisagem, património, etc..  

Além da análise das informações existentes e disponíveis sobre o projecto e a região (ex.: 

cartas, estudos e relatórios), recorreu-se a levantamentos de campo e a consultas a entidades 

locais, para a recolha de informações adicionais. 

2 -  CARACTERIZAÇÃO E OBJE CTIVOS DO EMPREENDIMENTO 

2.1 -  CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A actual EN249-4 faz parte da rede nacional complementar enquanto estrada nacional 

destinando-se esta rede, segundo o Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de Julho, a assegurar “...a 

ligação entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou 

supraconcelhia, mas infradistrital.”  

O projecto da Variante à EN249-4 desenvolve-se nos concelhos de Cascais, Oeiras e Sintra, 

sendo que, apenas nos concelhos de Cascais e de Sintra a Variante à EN249-4 faz parte da 

rede viária prevista (Figura 1 ), com o objectivo de possibilitar a ligação transversal entre dois 

sectores radiais da Área Metropolitana de Lisboa Norte (AMLN): o IC 19 e a A5 (IC15), território 

densamente ocupado, onde se registam volumes muito intensos de tráfego rodoviário , 

possibilitando a sua redistribuição entre a actual EN249-4 e a futura variante . 
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2.2 -  OBJECTIVOS DO EMPREENDIMENTO 

A Variante à EN249-4 tem como principais objectivos os 

que seguidamente se referem: 

♦ melhoria de acessibilidade  às (e entre as) 

áreas industriais, localizadas a sul do concelho 

de Sintra (Abrunheira, Albarraque, Tabaqueira e 

Varge Mondar) e a norte do concelho de Cascais 

(Abóbada e Trajouce), constituindo-se como um 

importante eixo viário de articulação Norte-Sul; 

♦ o descongestionamento da actual rede viária 
entre a A5 e o IC19 , constituindo uma nova 

ligação transversal entre estes dois eixos, no 

sentido Sul-Norte, de forma a evitar o 

atravessamento de aglomerados populacionais 

proporcionando, assim, melhorias significativas 

na qualidade de vida da populaça que neles 

reside; 

♦ articulação com a rede viária existente e 
prevista , sendo de destacar as futuras ligações 

da Variante à EN249-4 com as seguintes vias 

programadas: 

→ Via Oriental de Cascais (VOC); 

→ Via Longitudinal Norte (VLN); 

→ EN249-4 - Variante Abrunheira-Albarraque 
(VAA); 

→ e, ainda, a Circular a Poente do Aeródromo;  

A actual EN249-4 devido ao crescente desenvolvimento 

urbano e industrial do território onde se insere, 

apresenta-se como uma via urbana, em quase toda a 

sua extensão, com elevado tráfego, nomeadamente de 

pesados, onde os congestionamentos são uma 

constante, potenciando o risco de acidentes para os 

utentes e residentes, bem como a incomodidade 

resultante dos elevados níveis de ruído e poluição 

atmosférica que se registam.  
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Perante as condições de circulação que a EN249-4 actualmente apresenta, e face ao 

crescimento contínuo da ocupação urbano-industrial que se espera vir a acontecer ainda 

durante alguns anos, é previsível que, a par deste comportamento, venha a aumentar 

significativamente o volume de tráfego rodoviário que nela circula, pelo que se justifica como 

necessária e urgente introduzir melhorias significativas na sua capacidade de segurança de 

circulação. 

Assim, no sentido de assegurar os objectivos propostos, a futura Variante à EN249-4 

apresentará um perfil tipo de 2 x 2 vias, proporcionando uma velocidade base na ordem dos 

60 km/h. 

3 -  DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO EM AVALIAÇÃO 

3.1 -  ESTUDOS ANTERIORES 

Os estudos rodoviários e ambientais relativos à Variante à EN249-4  datam da década de 

90, uma vez que, já nessa altura se constava a necessidade de construir uma via alternativa à 

actual EN249-4. 

Esta nova estrada deveria, por um lado, responder à deficiente e morosa 

acessibilidade/mobilidade entre Lisboa e Cascais e, por outro, assumir a figura de instrumento 

de gestão e ordenamento do território, face à ocupação de génese ilegal que se registou na 

área metropolitana de Lisboa (AML), a partir dos anos 60, como reflexo dos fluxos migratórios 

nacionais e mais tarde, no final da década de 70, função do regresso das ex-colónias de 

milhares de portugueses. 

Seguidamente apresenta-se no Quadro 1 uma síntese dos principais aspectos relacionados 

com os estudos anteriormente elaborados. 
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Quadro 1 - Síntese dos Estudos Elaborados 

Proponente e 
Autor 

Proponente: JAE  - Junta Autónoma das Estradas. 

Autor do EIA: TRIFÓLIO, Estudos e Projectos Ambientais e Paisagísticos, Lda 

Descrição do 
Estudo 

Os Estudos respeitavam a uma variante à actual EN249-4, entre o Nó de Carcavelos da A5 (Auto-Estrada da Costa do Sol) e o Nó da Abrunheira no 
IC19 (Via Rápida de Sintra. 

Neste estudo foram desenvolvidas três soluções de traçado. 

O traçado das três soluções, então propostas, coincidia com o traçado da actual da EN249-4, até próximo de Matos Cheirinhos, cerca do km 1+100. 
Após esta zona as três soluções apresentavam traçados alternativos à EN249-4, desenvolvendo-se, de uma forma geral, em espaços agrícolas e 
espaços naturais e culturais, sendo que as três soluções voltavam, próximo de Trajouce, a coincidir, em cerca de 900 m, sobre o traçado da actual 
EN249-4 até ao seu término, junto ao Nó da Abrunheira, (Figura 1.4.1). 

Este estudo foi então submetido a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Parecer 

Após apreciação do EIA, foi emitido parecer pela Comissão de Avaliação que referia explicitamente: 

♦ deveriam ter sido estudadas verdadeiras alternativas de traçado entre a A5 (IC15) e o IC 19, em vez de ter sido apresentada a variante à EN249-
4 com pequenas derivações à actual estrada; 

♦ as alternativas deviam cumprir o objectivo de ligação entre a A5 (IC15) e o IC 19, conforme designação do EIA, situação que não se verificava 
dado que terminavam antes do IC 19. 
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Decisão (Fevereiro de 1997) o EIA apresentado deveria ser reformulado e estudadas novas soluções de traçado.  

 

 

 

 

 

 

Esquema Figurativo 1 – Extracto do Esboço Corográfico do Estudo Prévio da EN249-4 - Variante entre o Nó de Carcavelos da A5 (IC 15) 
e o Nó da Abrunheira   
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Quadro 1 - Síntese dos Estudos Elaborados (Cont.) 

Proponente e 
Autor 

Proponente: IEP - Instituto das Estradas de Portugal 

Autor do EIA: COBA S.A ., Consultores de Engenharia e Ambiente 

Descrição do 
Estudo 

Os Estudos desenvolvidos integraram para além do traçado actual da EN249-4, o estudo e análise de diversas soluções de traçado.  

Assim, foram estudadas 3 Soluções de traçado:  

♦ Solução A  - solução inteiramente nova, apresentando duas alternativas – Alternativa A2 e Alternativa A3. A Alternativa A1 foi abandonada por se 
revelar inviável dada a presença de um loteamento no território onde a mesma se desenvolvia. 

Esta Solução desenvolvia-se entre a A5 e acompanhava de muito perto o percurso da ribeira da Laje até ao B.º de A-do-Franco, inflectindo para 
Poente, para terminar no Nó da Variante Abrunheira-Albarraque. 

♦ Solução B - esta Solução desenvolver-se sobre o traçado da actual EN249-4 entre o B.º de Além das Vinhas e o B.º25 de Abril (cerca de 1 km). 
Inflecte para poente perseguindo nas traseiras da EN249-4, até às proximidades do aglomerado de Cabra Figa, onde volta a inserir-se sobre o 
actual traçado, e termina junto às instalações da Tabaqueira. Em Varge Mondar. 

♦ Solução C  - solução inteiramente nova, apresentando uma alternativa – Alternativa C1. 

Esta Solução desenvolve-se a partir da A5, junto ao B.º Conde de Monte-Real, contorna por Poente o Aeródromo de Tires/Cascais, até, 
sensivelmente, Carrascal de Manique, onde inflecte para Nascente indo terminar na Solução B, próximo do aglomerado de Cabra Figa. 

Este estudo foi submetido a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em Julho de 2006.. 

Parecer 

Após apreciação do EIA, foi emitido parecer pela Comissão de Avaliação no qual esta expressou a seguinte conclusão: 

♦ “Tendo por base a análise efectuada considera-se que o EIA não permite atingir cabalmente os objectivos fundamentais da avaliação de impacte 
ambiental, sendo que as lacunas e incorrecções identificadas, bem como as dúvidas suscitadas, não permitem uma adequada predição de 
impactes e/ou não permitem validar a avaliação efectuada no EIA.” 
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Decisão (Outubro de 2006) - Declaração de Desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental . 
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3.2 -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

3.2.1 -  Localização da  Variante à EN249-4 

A Variante à EN249-4 localiza-se na Região de Lisboa, sub-Região da Grande Lisboa, nos 

concelhos de Cascais (freguesias de Alcabideche e S. Domingos de Rana), Oeiras (freguesias 

de Porto Salvo e Oeiras S. Julião da Barra) e Sintra (freguesias de Rio de Mouro e S. Pedro de 

Penaferrim), que por sua vez, fazem parte da Área Metropolitana de Lisboa Norte (AMLN) e 

desenvolve-se no sentido Sul-Norte entre a Auto-estrada de Cascais (A5) e a localidade de 

Albarraque/Abrunheira, na proximidade do IC19 (Esquema Figurativo 2 ). 

3.2.2 -  Considerações Gerais 

O estudo que agora se apresenta, constitui uma reformulação do EIA  que foi submetido a 

processo de AIA em Julho de 2006. Neste estudo foram integrados e desenvolvidos os 

aspectos identificados no Parecer da Comissão de Avaliação (Setembro 2006) que esteve na 

origem da Declaração de Desconformidade emitida em Outubro de 2006 (ver Quadro 1 ).  

Assim, o presente EIA desenvolve e analisa diversas soluções de traçado , bem como o 

traçado actual da EN249-4 , tendo sido igualmente considerada a interligação das soluções 

estudadas com as vias complementares  cujos corredores estão reservados no âmbito dos 

Planos Directores Municipais dos Concelhos de Cascais, Sintra e Oeiras. 

Neste sentido, os traçados da futura Variante à EN249-4  que constam do presente do Estudo 

Prévio, apresentam-se como resultado das seguintes acções: 

♦ reuniões de trabalho  entre os elementos da equipa do EIA, os técnicos da EP-EPE e 
das Câmaras de Cascais, Oeiras e Sintra, as quais contribuíram decisivamente no 
sentido de respeitar as condicionantes e os compromissos já firmados pelos órgãos do 
poder local; 

♦ diversos reconhecimentos de campo  efectuados pela equipa do EIA e, em alguns 
dos quais participaram os técnicos da EP-EPE,  

♦ pareceres às soluções em estudo  que as diversas entidades com interesses no 
empreendimento vieram a emitir.  

Para além destes contactos e trabalho de campo foi, igualmente, avaliada toda a informação 

recolhida junto das diversas entidades contactadas, nomeadamente no que respeita ao 

ordenamento e gestão do território, tendo sido considerados os Planos Municipais de 

Ordenamento do Território  (PMOT’s) em vigor ou em estudo.  
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Esquema Figurativo 2 - Enquadramento Local da Variante à EN249-4
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Para além dos Planos Directores Municipais (PDM’s) dos concelhos de Cascais, Oeiras e 

Sintra, avaliaram-se outros instrumentos de gestão territorial, destacando-se os Planos de 

Urbanização (PU’s) e Planos de Pormenor (PP’s) presentes nos 3 concelhos. ainda que os 

mesmos se encontrem em diferentes fases de desenvolvimento.  

Com efeito, os condicionalismos e os compromisso existentes  (PU’s e PP’s, loteamentos 

alvarás e acções de recuperação de Áreas Urbanas de Génese Ilegal – AUGI’s) , bem como os 

objectivos  que se pretende ver cumpridos pela futura Variante à EN249-4 (constituir uma 

efectiva ligação entre a A5 e o IC19, através da ligação à variante Abrunheira-Albarraque que 

contribua para o descongestionamento/distribuição do tráfego e melhoria significativa da 

qualidade de vida da população que reside ao longo da actual EN249-4) conduziram a que, as 

Soluções propostas se restringissem, no essencial, às que se apresentam e, relativamente às 

quais se definiram traçados alternativos em trechos localizados 

Refira-se, por último que se considerou de importância primordial obter uma exaustiva 

avaliação do quadro social, económico e de ocupação do solo, actual e em perspectiva  

(com base em figuras de planeamento), para os espaços existentes na área de influência 

directa do empreendimento, por forma a suportar a análise de impactes ambientais 

associados à construção e exploração da futura Variante à EN249-4 . 

3.2.3 -  Descrição dos  Traçados em Análise 

No Estudo Prévio da Variante à EN249-4 foram consideradas três Soluções  de traçado que 

resultaram, no essencial, do estudo pormenorizado dos aspectos relacionados directamente 

com a implantação da Variante, quer em termos técnicos, quer do ambiente a ser afectado, 

quer ainda dos compromissos assumidos pelas autarquias atravessadas pela Variante.  

As Soluções consideradas desenvolvem-se ao longo da actual EN249-4 e, a Nascente e a 

Poente desta estrada, nomeadamente: 

♦ Corredor a Nascente da actual EN249-4 - Solução A e Alternativas A2 e A3; 

♦ Corredor parcial sobre a actual EN249-4 - Solução B; 

♦ Corredor a Poente da actual EN249-4  - Solução C e Alternativa C1. 

A Soluções que seguidamente se apresentam, consideraram ligações, quer às vias existentes 

quer às vias projectadas, recorrendo a restabelecimentos e ligações de nível – Rotundas, ou a 

ligações desniveladas – Viadutos, conforme pode ser observado na Figura 2 . 
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 SOLUÇÃO A 

A Solução A apresenta uma extensão total de 7,744 km, e uma orientação Sul-Norte, 

desenvolvendo-se ao longo do vale da ribeira da Laje.  

O traçado da Solução A tem origem no Nó 1A (ver Esquema Figurativo 3 ). Este Nó 

estabelece a ligação da Solução A com a A5 (IC15), junto ao Bairro do Pinhal. Trata-se de um 

Nó terminal cujos movimentos permitem a ligação da Variante EN249-4 a Lisboa, e de Lisboa à 

Variante através da A5 (IC15), localizando-se a praça de portagem no concelho de Oeiras.  

A Rotunda 1A estabelece a ligação da Variante com a Variante Oriental de Cascais (VOC), a 

qual no âmbito do processo de AIA obteve Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 

condicionado. Através desta ligação será possível ligar a Variante à EN249-4 à A5 no sentido 

de Cascais. 

A Rotunda 2ª permitirá a ligação à rede local servindo os bairros de Outeiro da Polima, Polima 

e Bairro da Cova do Coelho. 

Até cerca do km 3+200, a 

Solução A desenvolve-se 

acompanhado o percurso 

da ribeira da Laje, sendo 

que através da Rotunda 

3ª esta estabelece uma 

ligação de nível com uma 

via projectada, a Via 

Longitudinal Norte (VLN), 

a qual é da 

responsabilidade da 

Câmara Municipal de 

Cascais (CMC) e 

atravessa 

longitudinalmente o 

Concelho. 

Após a VLN, o traçado da Solução A inflecte para Nascente, contornado uma pedreira 

existente no local, voltando a seguir paralelamente a ribeira da Laje a partir do km 3+900.  
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Esquema Figurativo 3 - Esquema Geral dos Traçados da Variante à EN249-4
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Entre o km 4+000 e o km 4+770 a passagem entre a encosta onde se localizam as instalações 

da Tratolixo (Central de Tratamento de Resíduos Sólidos) e a Subestação de Trajouce ambas 

a Poente, e a ribeira da Laje a Nascente, é feita através de um viaduto (viaduto VA3), com um 

comprimento de cerca de 700 m e uma altura máxima de 15 m, por forma a não afectar: 

♦ para Nascente, a zona do leito da cheia da ribeira da Laje;  

♦ e, para Poente, os 

terrenos adjacentes à 

Tratolixo (que constituem 

uma lixeira selada). 

A Solução A, atravessa o vale 

onde se encaixa o ribeiro do 

Marmelo e o CM1290, que liga 

Varge Mondar a A-dos-Francos, 

sendo a transposição do ribeiro 

do Marmelo e do CM1290 

efectuada através de um viaduto 

(VA5). O restabelecimento com 

CM1290 é efectuado por 

intermédio de duas Rotundas 

Um pouco antes do final do traçado da Solução 

A, são restabelecidos, um caminho rural que 

permite a ligação à Quinta da Azenha de Baixo.  

O final da Solução A, ocorre junto a 

Albarraque, onde se fará a ligação à rotunda 

prevista no Projecto de Execução da EN249-

4 - Variante Abrunheira - Albarraque, da 

responsabilidade da Câmara Municipal de 

Sintra (CMS).  
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Esta Solução apresenta duas pequenas alternativas, nomeadamente: 

 ALTERNATIVA A2 

A Alternativa A2 apresenta uma extensão de 1,5 km e desenvolve-se a Nascente da 

Solução A onde tem a sua origem ao km 2+113, junto a Bairro da Cova do Coelho, e 

termina ao km 3+955 da mesma Solução, junto à pedreira, a Norte da EM579.  

 ALTERNATIVA A3 

A Alternativa A3 apresenta uma extensão de 0,7 km, tendo a sua origem no km 6+992 da 

Solução A, junto a Varge Mondar, a partir da qual inflecte para Poente e termina com uma 

ligação de nível, através de uma rotunda prevista no Projecto de Execução da EN249-4 -

 Variante Abrunheira - Albarraque. 

 SOLUÇÃO B  

A Solução B tem a sua origem na Rotunda existente sobre a actual EN249-4, logo após a saída 

do Nó de Carcavelos da A5 (IC15 e o seu término na rotunda final prevista no Projecto de 

Execução da EN249-1 - Variante Abrunheira - Albarraque. A Solução B não considerou troços 

alternativos. 

Esta Solução apresenta uma extensão de 4,922 km, sendo que os primeiros 850 m do traçado, 

assim como os 1 400 m finais se desenvolvem sobre a actual EN249-4, constituindo uma 

duplicação do seu perfil actual.  

Refira-se que até cerca do km 

1, a actual EN249-4 se 

encontra ladeada por 

edificações de uso residencial, 

residencial/comercial e 

industrial que correspondem 

aos Bairros de Além das 

Vinhas, das Faceiras e da 

Pedra.  

 

                       uso residencial 
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uso industrial  
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Ponto de inflexão da Solução B 

 

Nos 2 500 m seguintes, 

sempre inflectindo para 

Poente, até ao km 3+500, a 

Solução B desenvolve-se 

numa zona livre de 

edificações à qual 

corresponde uma área de 

incultos e matos.  

 

 
Actual EN249-4 

Solução B 
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Contudo, ao longo deste 

percurso a Solução B estabelece 

diversas ligações/intercepções, 

quer com a rede viária existente, 

quer com a prevista, 

nomeadamente estabelece 

diversas ligações/intercepções, 

quer com a rede viária existente, 

quer com a prevista. 

Ao km 3+500 a Solução B, 

inflecte para Nascente, 

retomando o traçado da EN249-4 

ao km 3+750, estabelecendo uma ligação de nível com a EN249-4, através da Rotunda 4B. A 

té ao seu final, junto ao Bairro da Tabaqueira em Albarraque, o traçado da Solução B, insere-se 

novamente sobre o actual traçado da EN 249-4, encontrando-se a mesma, ladeada por 

diversas unidades industriais, com as quais estabelece várias ligações. 

Ao km 4+400, a Solução B contorna uma unidade industrial, cujos edifícios não são afectados, 

sendo ladeada pelo Sintra Retail Park (km 4+650) e a Tabaqueira (km 4+750). A Poente, nesta 

zona o perfil transversal tipo foi reduzido, por forma a não afectar a regularização do ribeiro do 

Marmelo que se insere na propriedade da Tabaqueira contornando as suas instalações. 

Contudo, o Pontão existente 

junto à Tabaqueira (km 4+750), 

que recebe as águas 

provenientes  da regularização 

ribeiro do Marmelo de Poente 

para Nascente, terá que ser 

alargado de modo a poder 

suportar o novo perfil transversal. 

Por fim a Solução B têm o seu 

término na rotunda final prevista 

no Projecto de Execução da 

EN249-4 - Variante Abrunheira -

 Albarraque 
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 SOLUÇÃO C 

A Solução C, apresenta uma extensão total de 4,023 km de orientação SW-NE, tem origem no 

Nó 1C que estabelece a ligação da Solução C com a A5 (IC15), junto ao Alto do Moinho Velho. 

Esta Solução localiza-se a Poente do traçado da EN249-4 e desenvolve-se, em parte, ao longo 

do vale da ribeira de Caparide.  

Entre os km´s 0+250 e 0+750, esta Solução afecta parcialmente a zona de protecção da Villa 

Romana de Miroiços. Assim, se esta Solução for escolhida, o seu traçado poderá ser 

optimizado, podendo desenvolver-se mais próximo ou sobre a Solução C1. 

Ao km 1+750 o traçado 

inflecte para Nascente de 

forma a estabelecer uma 

ligação de nível com EN247-

5, junto ao Aeródromo de 

Cascais/Tires, por meio da 

Rotunda 1C.  

Ainda para Nascente cruza, 

cerca do km 2+200 a EM589 

e a VLN através da Rotunda 

2C. 

O seu término faz-se ao 

km 3+763 da Solução B, 

através de uma intercepção 

de nível por meio da Rotunda 

4C.  

A partir desta rotunda, a 

Solução C desenvolve-se 

sobre a actual EN249-4 para 

permitir a ligação à rotunda 

final prevista no Projecto de 

Execução da EN249-4 -

 Variante Abrunheira -

 Albarraque. 
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A Solução C considerou uma alternativa, a saber: 

 ALTERNATIVA C1 

A Alternativa C1, com uma extensão de 1,258 km e orientação SW-NE, têm origem ao 

km 0+348 da Solução C da qual dista cerca de 150 m, em pleno vale da ribeira de 

Manique, e tem o seu término ao km 1+767 da mesma Solução, junto à Rotunda sobre a 

EN247-5, (Rotunda 3C1), próximo do Aeródromo de Cascais/Tires. 

Em síntese, é possível afirmar em função da descrição anteriormente efectuada que a Solução 

A e as suas alternativas, das quais resultam as combinações que se referem no Quadro 2 , ao 

estabelecer ligações, com a Via Longitudinal Norte (VLN) e Via Oriental de Cascais (VOC), 

constituem uma boa alternativa, para o desvio do tráfego pesado, gerado pelas unidades 

industriais que se desenvolvem, particularmente na parte final da actual EN249-4, como sejam 

a Tabaqueira, o Sintra Retail-Park, entre outras.  

Quadro 2 - Extensão das Soluções e Alternativas e Combinações 

Soluções - Alternativas 
Combinações Designação Extensão (m) 

Solução A A 7 744 

Alternativa A2 A2 1 552 

Alternativa A3 A3 719 

Solução B B 4 922 

Solução C C 4 023 

Alternativa C1 C1 1 256 

Combinação 1 A-A2-A 7 425 

Combinação 2 A-A2-A-A3 7 391 

Combinação 3 A-A3 7 711 

Combinação 4 C-B 5 182 

Combinação 5 C-C1-C-B 5 048 

A Solução A, bem como as combinações resultantes apresentam extensões de traçado que 

variam entre os 7 300 e os 7 800 m, sendo as que apresentam maiores extensões quando 

comparadas com as restantes. 

O corredor onde se desenvolve a Solução B , do ponto de vista orográfico, não apresenta 

dificuldades, conferindo a esta Solução boas características em planta e em perfil longitudinal, 

como atrás referido. É a solução que apresenta a extensão menor, 4 922 m. 
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A maior parte desta Solução desenvolve-se sobre a actual EN249-4, pelo que se considera que 

esta não constitui uma verdadeira variante à mesma. Com o seu traçado apoiado em grande 

parte sobre a actual EN249-4, e com isso a necessidade de duplicar o perfil da existente, torna-

se assim inevitável a ocupação de logradouros das habitações e de parte dos terrenos das 

unidades industriais que existem ao longo da mesma. As entradas e saídas das habitações e 

unidades industriais, terão que ser mantidas, situação que do ponto de vista da segurança 

rodoviária se mostra desaconselhável. 

A Solução C e a Alternativa C1, combinadas com a Solução B, desenvolvem-se numa zona 

orográfica pouco movimentada, conferindo às mesmas boas características para a velocidade 

pretendida. A sua localização a Poente da actual EN249-4, posiciona-a numa situação 

favorável, de acesso a uma infra-estrutura muito importante, o Aeródromo de Tires. 

A sua interligação com a VLN, permite igualmente que a distribuição de tráfego na área de 

influência em estudo para esta Solução seja efectuada com uma boa fluidez, ainda que a parte 

final do seu traçado se desenvolva sobre a actual EN 249-4, onde os inconvenientes são os 

referidos para a Solução B. 

3.2.4 -  Outros Aspectos dos Traçados 

Os traçados das três soluçõe s em estudo consideram como principal objectivo o 

descongestionamento da EN249-4, e da restante rede vária entre a A5 (IC 15) e a 

Abrunheira , contribuindo desta forma para reduzir os elevados volumes de tráfego, 

nomeadamente pesado, e, simultaneamente, minimizar os riscos de os utentes e residentes, 

bem como incomodidade resultante dos elevados níveis de ruído e poluição atmosférica.  

Para assegurar os objectivos, a futura Variante apresenta um perfil longitudinal  que respeita, 

em toda a sua extensão, a velocidade base de 60 km/h  e, um perfil transversal, englobando 

uma faixa de rodagem com duas vias em cada sentido.  

O perfil transversal tipo adoptado , em secção corrente, tem uma largura total de 21,00 m, 

Solução A e C, e 21,60 m para a Solução B sem passeios, e 17,00 m para a Solução B com 

passeios, englobando uma faixa de rodagem com duas vias em cada sentido, de acordo com 

os resultados obtidos no Estudo de Tráfego, para um nível de serviço aceitável para uma 

variante com estas características: 

♦ Uma faixa de rodagem com 7,0 m de largura, com duas vias em cada sentido com 

3,50 m cada; 
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♦ Na Solução B com passeios, devido a constrangimentos de espaço a faixa de rodagem 

engloba duas vias em cada sentido, com 3,25 m cada; 

♦ Duas bermas direitas pavimentadas, ou passeios com 2,50 m de largura cada um. Em 

zonas de aterro, as bermas e passeios terão mais 0,60 m de largura não pavimentados 

contribuindo para melhorar a visibilidade lateral e para a colocação de painéis de 

sinalização e outros equipamentos, como por exemplo, guardas de segurança, cabos 

de telecomunicações, etc., conforme indicado nos perfis transversais tipo; 

♦ Na solução B com passeios, e devido a constrangimentos de espaço, os passeios têm 

1,70 m de largura cada; 

♦ Duas bermas esquerdas, com 0,50 m de largura cada, e com 1,00 m na Solução B sem 

Passeios. 

♦ Na Solução B com passeios, devido a constrangimentos de espaço foram dispensadas 

as bermas esquerdas, nos intervalos indicados nos desenhos respectivos, dos perfis 

transversais tipo; 

♦ Em escavação adoptar-se-á uma valeta em betão com 1,20 m de largura, seguida de 

uma transição de 1,00 m a 10%, para melhor concordância com o talude, esta valeta 

ficará localizada imediatamente a seguir à berma pavimentada ou passeio conforme a 

situação; 

♦ Um separador central não galgável, com 1,00 m de largura, e com 0,60 m para a 

Solução B com passeios, sobre este separador será colocado uma vedação para 

reforçar a segurança em caso de atravessamento.  

Uma vez que, os traçados das Soluções em análise se desenvolvem numa zona de 

características predominantemente urbanas , onde os diversos bairros e aglomerados são 

servidos por uma rede viária existente, houve a necessidade de manter essas mesmas 

ligações recorrendo ao uso de intersecções de nível, do tipo rotunda , ou mesmo ao 

desnivelamento  de outras vias, ou ainda proceder à construção de obras de arte especiais  

agruparam-se todas as obras, pontes e viadutos, com comprimento total superior a cerca de 

100 m, e que, por essa razão, justificam tratamento específico detalhado. 

Procurou-se ter uma perspectiva de conjunto em relação às pontes e viadutos da Variante à 

EN249-4, procurando uniformizar-se as soluções apresentadas, o que é desejável em obras 

que se inserem num mesmo grupo. Assim, relativamente às soluções e alternativas proposta 

regista-se a necessidade de proceder à apresentação de 9 obras de arte especiais, conforme 

consta do Quadro 3 

 



COBA  
 

23 
1029 VABR.  VARIANTE À EN249-4 - LIGAÇÃO ENTRE O NÓ DA A 5 (IC15) E A ABRUNHEIRA. ESTUDO PRÉVIO.  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RESUMO NÃO TÉCNICO. Agosto/Setembro 2007. 

Quadro 3 – Obras de Arte Especiais 

Localização Solução 
/ 

Alternativa 
Obra de Arte 

Início Final 

Comprimento 
(m) 

Viaduto 1A 0+790 1+021 231 

Viaduto 2A 2+320 2+722 402 

Viaduto 3A 4+060 4+777 717 

Viaduto 4A 5+455 5+581 126 

Solução A 

Viaduto 5A 6+056 6+287 231 

Viaduto 1A2 0+210 0+577 367 
Alternativa A2 

Viaduto 2A2 0+795 0+882 87 

Solução B Viaduto 1B 2+387 2+531 144 

Solução C Viaduto 1C 1+036 1+154 118 

Assim, e ainda que o presente estudo tenha sido desenvolvido em fase de Estudo Prévio, 

houve já a preocupação de repor criteriosamente as circulações existentes, por forma a 

interferir o menos possível com as interacções entre conjuntos humanos e sociais 

existentes . 

O Estudo de Tráfego  teve como objectivo definir os volumes e composição do tráfego, 

expresso em Tráfego Médio Diário Anual (TMDA), que procurará a Variante à EN249-4. Os 

fluxos de tráfego considerados, referem-se ao Cenário Optimista  do ponto de vista da 

exploração..  

No que se refere às diferentes Soluções e Alternativas estudadas, os valores de tráfego 

estimados apontam a Solução B , como aquela em que circulará um maior número de 

veículos . 

Pela natureza linear do empreendimento, a par da morfologia do terreno, será necessário 

recorrer a escavações e aterros com alguma expressão, registando-se um considerável volume 

de movimento de terras; para o caso dos aterros refere-se que se houve a necessidade de 

considerar diversas obras de arte do tipo viadutos, pelo que se regista, no cômputo global das 

terraplanagens, um excesso de materiais que será necessário levar a depósito. Assim, prevê-

se o seguinte volume global de escavações e aterros relativamente a cada uma das Soluções 

estudadas (Quadro 4 .  
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Da análise dos valores, regista-se um desequilíbrio significativo entre o volume de 

materiais de aterro e de escavação , dando origem a que, na globalidade da execução da 

Variante à EN249-4 se verifique um excesso de terras.  

Efectivamente, estima-se que da Solução A resulte o maior excesso de terras,  e da 

Solução B o menor , dado que a mesma se desenvolve, em grande parte, sobre a via 

existente, registando-se, contudo, a necessidade de identificar locais que recebam as terras 

sobrantes. No entanto, prevê-se que parte dos excedentes possa ser utilizada na construção 

dos aterros da Variante à EN249-4, pelo que não haverá necessidade de se recorrer a áreas 

de empréstimo. 

Refere-se ainda que, os valores relativos aos volumes de terraplanagens agora apresentados 

deverão ser ajustados na fase seguinte dos estudos, uma vez que, haverá lugar a cálculos 

mais minuciosos e a cartografia de maior pormenor prevendo-se, assim, que os mesmos sejam 

menos expressivos. 

Quadro 4 - Movimentos de Terras 

Variante EN249-4 
Relação 

Escavação 
Aterro 

Solução 
 /  

Variante 

Extensão 
(m) 

Desmatação
(m3) 

Decapagem (m3) Escavação (m3) Aterro (m3) Total (m3) 

Solução A 7 744 337 936 68 856 557 938 237 400 320 538 

Solução B 4 922 180 878 33 591 82 350 74 798 7 553 

Solução C(1) 4 023 --- --- --- --- --- 

Solução C-B  5 182 200 906 38 506 196 289 58 553 137 736 

(1) Por terminar na Solução B, a Solução C é considerada como Solução C-B, ou seja integrando o troço 
terminal da Solução B onde são coincidentes. 

Quanto a áreas de estaleiro e depósito de materiais , dado que a futura Variante se 

desenvolve numa área de características urbanas, preconiza-se a minimização das áreas a 

afectar a estes usos nas proximidades do empreendimento, bem como a minimização do 

número de movimentos rodoviários para transporte de materiais. 

Para a construção da Variante EN249-4 prevê-se uma duração aproximada de 2 anos . 

Durante o horizonte temporal de 20 anos (ano horizonte-2028) prevê-se que a Variante venha 

a necessitar apenas de obras de manutenção, nomeadamente do pavimento, nos taludes de 

escavação e de aterro e, eventualmente, nas obras de arte especiais.  

Quanto à desactivação do empreendimento , e dada a sua natureza, tal não é igualmente 

expectável num horizonte temporal inferior a 100 anos, a não ser que se venham a registar 
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alterações tecnológicas, ambientais e sociais profundas, de difícil previsão, que deixem de 

justificar acessibilidade por rodovias. 

4 -  CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO  DE INSERÇÃO DA VARIANTE À 
EN249-4 E O SEU AMBIENTE 

A Variante à EN249-4 localiza-se na Região de Lisboa, sub-Região da Grande Lisboa, nos 

concelhos de Cascais  (freguesias de Alcabideche e S. Domingos de Rana), Oeiras  (freguesias 

de Porto Salvo e Oeiras S. Julião da Barra) e Sintra  (freguesias de Rio de Mouro e S. Pedro de 

Penaferrim), que por sua vez, fazem parte da Área Metropolitana de Lisboa Norte (AMLN) e 

desenvolve-se no sentido Sul-Norte entre a auto-estrada de Cascais (A5) e o IC19. 

A região localiza-se muito próximo do mar pelo que apresenta um clima ameno, sem 

temperaturas e condições atmosféricas extremas . Predominam os ventos do quadrante 

Norte , ocorrendo em cerca de 45% dos dias do ano.  

O relevo caracteriza-se por apresentar formas marcadas pelo encaixe das linhas de água (ao 

longo do traçado da Solução A), ou áreas mais aplanadas e regulares (traçados das Soluções 

B e C). A nível geológico  são predominantes as formações calcárias. 

Os solos presentes na área de inserção da futura Variante à EN249-4, apresentam na sua 

maioria fraca capacidade agrícola  predominando classes de uso do solo do tipo C e C+D, que 

na sua maioria correspondem aos solos calcários. 

O território onde se insere a futura Variante à EN249-4 apresenta-se bastante 

desestruturado e com elevada desqualificação urbana e ambiental . O tecido construído 

cresceu de forma caótica à margem de qualquer plano urbanístico ou respeito pelo sistema 

natural (leitos de cheia, etc.), sendo frequente encontrarem-se lado a lado os mais diferentes 

tipos de usos do solo . 

Assim, coexistem em alguns locais as habitações, unidades industriais (Fotografias 1  e 2), 

explorações de animais, oficinas, armazéns, solos agrícolas, serviços e alguns equipamentos 

colectivos, sem ordenamento ou racionalidade de ocupação do espaço.  

Os pequenos aglomerados agrícolas tradicionais foram sendo substituídos pelos loteamentos 

clandestinos e, por vezes, por loteamentos legais com elevadas cérceas e desintegrados do 

meio onde se inseriram, destinando-se indiscriminadamente aos usos residencial, 

residencial/comercial e industrial.  
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Fotografia 1 - Uso Habitacional/comercial Fotografia 2 - Uso Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3 - Uso Comercial 

Como resultado da pressão urbanística que caracteriza a área de inserção do 

empreendimento, as áreas agrícolas  outrora presentes na região, foram sendo consumidas, 

dando origem a pequenos retalhos disseminados pelo território. Estas parcelas, muitas foram 

abandonadas (Fotografia 4 ), outras são ocupadas por pastagens, matos ou culturas anuais. 

Importa ainda referir a presença dos designados usos desqualificantes  do território, onde se 

incluem, as pedreiras, a lixeira selada e o aterro sanitário da Tratolixo e os depósitos de sucata 

(Fotografia 5 ) e de entulhos. Estes usos, não enquadrados no território, uma vez que não se 

perspectiva, nem a sua recuperação nem a sua integração paisagística, concorrem de forma 

determinante para desqualificar o meio em que se inserem, assim como representam fontes de 

poluição ambiental ao nível das poeiras/partículas em suspensão e da emissão de odores. 
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Fotografia 4 - Incultos (antiga área agrícola) Fotografia 5 – Depósito de Sucata 

Em síntese, o território onde se irá implantar a Variante à EN249-4, caracteriza-se por 

espaços urbanos onde se têm verificado fortes processos de pressão urbano-industrial , 

associados ao crescimento da região de Lisboa. 

A região de Lisboa caracteriza-se por elevado crescimento populacional nos últimos 20 anos, 

com algumas deficiências na adequação dos equipamentos e infra-estruturas de apoio a esta 

população, uma economia essencialmente baseada na indústria, comércio e serviços pessoais, 

enquanto que a agricultura, actividade que terá sido muito importante, tende a desaparecer a 

curto/médio prazo devido à alteração dos modos de vida e à pressão urbanística. Parte 

significativa da população residente exerce a sua profissão em Lisboa, verificando-se, contudo, 

uma progressiva consolidação dos centros urbanos, que evidenciam uma cada vez maior 

autonomia, como é o caso de Cascais e de Sintra. 

Assim, esta zona apresenta características de ocupação suburbana, com núcleos habitacionais 

de elevada densidade, a par de núcleos de habitação unifamiliar de génese clandestina e/ou 

degradada, determinando uma ambiência urbana pouco qualificada. 

A área de implantação do empreendimento apresenta ainda diversas e importantes estruturas 

rodoviárias existentes e programadas, com as quais a futura Variante irá estabelecer ligação, 

das quais, a um nível mais local, se destacam as seguintes: a A5(IC15), o IC19, a actual 

EN249-4, a EN 249-2, a EN247-5, a EM579 e ainda alguns caminhos que proporcionam a 

ligação entre estas vias e os bairros. 

Relativamente às acessibilidades verifica-se uma forte sobrecarga da procura nos eixos de 

ligação entre Lisboa-Sintra e Lisboa-Cascais, empreendendo-se actualmente diversas obras no 
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sentido de alterar os condicionamentos existentes, e melhorando previsivelmente a 

acessibilidade a Lisboa, das quais se destacam os alargamentos da A5 (IC15) e do IC19. 

Os principais aglomerados urbanos localizados nas proximidades do empreendimento são: 

♦ Corredor da Solução A  - Bairro do Pinhal, Bairro da Herança, Polima, Bairro da Cova 

do Coelho, Qta. Nova, Louceira, Cabra Figa, Varge Mondar, A-dos-Francos, C. do 

Moinho e Albarraque; 

♦ Corredor da Solução B  - Bairro das Faceiras, Bairro da Pedra, Matos Cheirinhos, 

Bairro 25 de Abril, Bairro 16 de Novembro, Bairro Cabeço Cação e Varge Mondar; 

♦ Corredor da Solução C  - Alto do Moinho, Bairro da Estrada, Bairro de Crês, Carrascal 

de Manique, Alto da Saúde e Varge Mondar. 

Como equipamentos  mais expressivos localizados nas imediações da futura Variante, mas 

que não serão afectados  pela futura Variante, registam-se os seguintes: 

♦ Corredor da Solução A  - 1 equipamento desportivo – Escola Profissional; 1 aterro 

sanitário – aterro de Trajouce; 1 subestação eléctrica – sub-estação de Trajouce. 

♦ Corredor da Solução B  - 2 escolas – uma escola secundária e um jardim de infância; 

3 equipamentos desportivos; 1 estabelecimento prisional – estabelecimento prisional 

de Tires; um reservatório de água. 

♦ Corredor da Solução C  - Neste corredor regista-se 1 equipamento - Escola dos 

Salesianos e 1 infraestrutura – Aeródromo de Tires/Cascais. 

No que respeita à qualidade do ar, verificam-se condições de degradação do ar, ainda que as 

situações mais expressivas sejam pontuais (tanto em termos de ocorrência anual como na sua 

distribuição espacial), dado que no geral não são ultrapassados localmente os níveis de 

concentração de poluentes legalmente admissíveis, o que também resulta das condições 

favoráveis de dispersão atmosférica, intimamente relacionadas com a proximidade Atlântica. 

As fontes poluentes mais relevantes encontram-se associadas à rede rodoviária local, bastante 

densa, determinando situações críticas no que respeita ao monóxido de carbono, poluente 

associado sobretudo ao tráfego automóvel. 

Quanto às condições acústicas, como seria de esperar verifica-se, de acordo com os valores 

medidos, alguma degradação característica de zonas urbanas e zonas periféricas suburbanas, 

com um ambiente acústico perturbado por tráfego de origem rodoviária que circula nos 

eixos viários existentes  e mesmo na actual EN249-4 . 
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No que respeita a áreas regulamentares e de uso condicionado para os concelhos 

atravessados, as mesmas encontram-se definidas de acordo com a legislação em vigor, 

estando plenamente eficazes. 

Relativamente ao valor e sensibilidade das unidades de paisagem a atravessar pelo 

empreendimento, não se identificaram zonas de interesse biofísico, em virtude da progressão 

da ocupação urbana e industrial, registando-se na generalidade, reduzido/médio valor e 

sensibilidade cénica. 

Em função da acessibilidade a Lisboa, existem diversos vestígios de interligação com a cidade, 

os quais poderão constituir elementos de interesse patrimonial mais ou menos importantes, 

como por exemplo, quintas agrícolas e/ou de recreio dos séculos XVIII e XIX. 

Existem, igualmente, diversos testemunhos da ocupação romana, sendo de destacar, enquanto 

património classificado , a villa romana de Miroiços. 

5 -  PRINCIPAIS IMPACTES NEGATIVOS ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO 

De acordo com os estudos efectuados verifica-se que a construção da Variante à EN249-4,  se 

traduzirá em impactes negativos locais, de natureza social, económica e patrimonial 

relacionados com a degradação das condições de habitabilidade nas suas imediações, 

nomeadamente no que respeita a poluição atmosférica, aumento dos níveis de ruído e 

alteração do caracter cénico da paisagem, traduzindo particular significância para os usos 

sensíveis - residencial e escolar, que se localizam na proximidade imediata do empreendimento 

em estudo (Figura 3 ). 

Na fase de construção identificam-se impactes ambientais negativos geralmente de 

magnitude moderada/elevada e significativos/muito significativos devido à sua natureza, 

relacionados com: 

♦ A afectação directa (com potencial de destruição/expropriação) de um número 
significativo de edificações de uso residencial, residencial/comercial, industrial e vários 
equipamentos escolares e desportivos. A importância destes impactes é mais 
significativa na Solução B devido à ocupação urbana existente ao longo da actual 
EN249-4; 

♦ afectação directa da Zona de Protecção de um elemento patrimonial classificado, a villa 
romana de Miroiços, caso seja escolhida a Solução C. 

Em síntese e como valores preliminares  podem estimar-se como afectações directas 

potenciais  as que constam do Quadro 5 . 
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Quadro 5 - Afectações Directas Potenciais 

Solução / 
Alternativa Afectação Directa (traçado e taludes) Afectação Directa (até 10 m da linha de talude) 

Uso Residencial- 17 
Solução A Uso Residencial - 4 

Uso Industrial - 3 
Alternativa A2 Uso Residencial - 2 --- 

Uso Residencial - 37 
Uso Residencial - 3 

Actividade Comercial - 8 
Equipamentos - 5 

Solução B 
Actividade Comercial -1 

Actividade Industrial -2 
Uso Residencial - 5 

Solução C Uso Residencial - 7 
Indústria - 3 

Alternativa C1 Uso Residencial - 4 Uso Residencial - 3 

Estes impactes justificam a adopção de medidas específicas para a população residente 

afectada, unidades produtivas, e equipamentos , e determinam um impacte irreversível e 

muito significativo  relativamente à villa de Miroiços . 

Nesta fase identificam-se também impactes negativos , afectando, de forma mais ou menos 

intensa, toda a população que habita ou trabalha na sua envolvente e, em particular, em função 

dos usos urbanos existentes na área a interferir, nomeadamente:  

♦ Movimentação de terras em função das características da via com considerável volume 
de excedentes, no caso da Solução A , implicando em impactes directos e indirectos; 

♦ degradação considerável das condições de habitabilidade numa faixa imediatamente 
adjacente, nomeadamente no que respeita a poluição atmosférica, aumento dos níveis 
de ruído e afectação da paisagem; 

♦ alteração dos circuitos pedonais e viários e aumento dos conflitos e tempos de 
percurso nas deslocações diárias perturbando um considerável número de pessoas e 
famílias na sua vivência diária casa / escola ou casa / trabalho, com expressão mais 
agravada na Solução B . 

Efectivamente, dada a intensidade da ocupação urbana, os impactes identificados na fase de 
construção e relacionados com a execução da obra serão na generalidade expressivos e 
significativos, devido aos usos sensíveis - residencial e escolar, que se localizam na 
proximidade imediata do empreendimento em estudo.  

Também na fase de exploração se identificam impactes negativos  relacionados com a 
proximidade à via de usos potencialmente sensíveis , nomeadamente, habitacionais, e 
unidades de ensino (com maior incidência na Solução B), registando-se perturbação 
acrescida em termos de poluição atmosférica (apenas nos primeiros anos de exploração) e 
acústica . 

Em síntese, os impactes negativos mais significativos  do presente empreendimento dizem 

respeito, essencialmente, a aspectos sociais e urbanos. 
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No que respeita à fase de obra , na qual se identificam impactes expressivos relacionados com 

a degradação das condições de habitabilidade, fruto de afectação da rede viária, poeiras e 

ruídos, torna-se extremamente importante adoptar medidas específicas.  

Por outro lado, dado o volume de terras a movimentar, torna-se importante definir os mais 

adequados locais para instalação de estaleiros, bem como de áreas de depósito dos materiais 

excedentários. Nesse sentido, dever-se-ão ocupar espaços de menor interferência com os 

espaços urbanos, e limitar a circulação de veículos afectos à obra na rede viária local. 

6 -  PRINCIPAIS IMPACTES POSITIVOS RESULTANTES DO EMPREENDIMENTO 

Apesar dos impactes negativos identificados para as fases de construção e exploração, ainda 

que na generalidade com incidência localizada, haverá impactes positivos significativos a 

muito significativos nível local e regional também em ambas as fases. 

Efectivamente, a nível local identificam-se impactes positivos nas fases de construção e 

exploração  relacionados, no essencial, com: 

♦ A qualificação de todo o espaço envolvente até então bastante desordenado, 
beneficiando, de forma mais ou menos intensa, toda a população que habita ou 
trabalha na sua envolvente, assegurando: 

♦ a reconversão dos espaços urbanos adjacentes, conferindo-lhes uma maior qualidade 
urbana; 

♦ e, consequentemente, uma valorização dos solos e o aumento da atractividade para 
que, áreas disponíveis se urbanizem com soluções de qualidade 

♦ verificando-se ainda a potencial densificação e requalificação dos espaços urbanos 
existentes. 

♦ melhoria na acessibilidade às áreas industriais. 

Na fase de exploração, identificaram-se ainda impactes positivos locais , que decorrem da 

transferência do tráfego  que actualmente circula na EN249-4 para a nova Variante à EN249-

4 (Soluções A e C, parcialmente), implicando um incremento positivo da qualidade de vida 

nos principais núcleos  urbanos que irão beneficiar, quer no que respeita à melhoria dos 

níveis acústicos e atmosféricos , quer no que respeita a uma melhor vivência social e 

económica . Os principais núcleos urbanos que deverão beneficiar da nova via são os 

seguintes: 

♦ Bairro das Faceiras;  

♦ Bairro da Pedra;  

♦ Matos Cheirinhos; 
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♦ Bairro 25 de Abril;  

♦ Bairro 16 de Novembro;  

♦ Bairro Cabeço Cação; 

♦ e Varge Mondar. 

♦ e ainda, todos os espaços envolventes à actual EN249-4, pela transferência de tráfego 
destas vias para a futura Variante, em estudo. 

Já os impactes positivos a nível regional terão uma incidência mais vasta e tanto mais 

significativa quanto mais completo estiver o sistema viário que será interligado com a nova 

Variante à EN249-4 , a qual assume uma importância decisiva para a melhoria da 

mobilidade nos concelhos que atravessa e entre os dois eixos estruturantes, a A5 e o 

IC19, potenciando a acessibilidade a Lisboa. 

7 -  COMPARAÇÃO AMBIEN TAL DE ALTERNATIVAS 

Para a selecção das soluções/combinações, foram apenas considerados os aspectos 

ambientais determinantes, ou seja aqueles que pelas características pudessem ser decisivos 

na escolha de uma ou outra solução/combinação de traçado. Foram também ponderados 

aspectos relativos ao projecto, nomeadamente a extensão dos traçados e ainda alguns 

aspectos construtivos. No presente EIA estão em análise, 3 Soluções de traçado, as quais, à 

excepção da Solução B, apresentam Alternativas: 

♦ Solução A - que apresenta duas Alternativas: A2 e A3; 

♦ Solução B; 

♦ Solução C - que apresenta um alternativa: C1 

dando origem às Soluções e Combinações que constam do Quadro 6 . 

Quadro 6 - Identificação de Soluções e Combinações 

Designação Extensão (km) 

Solução A 7 744 

Solução B 4 922 

Solução C 4 023 

Combinação 1 = A - A2 - A 7 425 

Combinação 2 = A - A2 - A - A3 7 391 

Combinação 3 = A - A3 7 711 

Combinação 4 = C - B 5 182 

Combinação 5 = C - C1 - C - B 5 048 
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Após, numa primeira fase, se ter realizado a comparação das Soluções e respectivas 

Alternativas, tendo sido seleccionadas as que se consideraram mais favoráveis em termos 

ambientais, procedeu-se, numa segunda fase, à comparação entre Soluções e Combinações, 

considerando as diferentes componentes ambientais que integraram o EIA. 

De acordo com a comparação e efectuada verifica-se que a Combinação 2 (A - A2 - A - A3), é 

a que reúne maior consenso enquanto traçado ambientalmente mais favorável para a maioria 

das componentes ambientais, conforme se pode observar no Quadro 7 . 

Quadro 7 - Síntese da Comparação de Soluções e Combinações 

Componentes Ambientais  Solução/Combinação 

Clima --- 

Geologia Solução B 

Solos e Uso do Solo Solução A /Combinação 2 

Recursos Hídricos Combinação 5 

Aspectos Ecológicos Solução B 

Qualidade do Ar Solução A / Combinação 4 

Ruído Solução A / Combinação 2 

Paisagem Combinação 2 

Ocupação do Território Solução A / Combinação 2 

Ordenamento Combinação 2 

Áreas Uso Condicionado Combinação 2 

Componente Social Combinação 2 

Património Cultural Combinação 2 

8 -  PRINCIPAIS MEDIDAS PROPOSTAS 

Como se pode retirar dos estudos ambientais efectuados, regista-se a necessidade de adoptar 

diversas medidas de minimização dos impactes relacionados, quer com a fase de construção, 

quer com a fase de exploração do empreendimento, por forma a minimizar alguns impactes 

negativos localizados. 

Na fase de construção, e face aos impactes identificados, recomenda-se, como medida de 

verificação e acompanhamento da adequada aplicação das medidas propostas, a adopção de 

um Programa de Acompanhamento Ambiental da obra, visando equacionar a adopção de 

cuidados muito restritivos associados às condições de laboração nas zonas de obra, quer 

naquelas a afectar ao empreendimento, quer nas áreas adjacentes, preconizando-se a 
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minimização da perturbação da população residente na envolvente. As principais medidas a 

adoptar deverão passar por: 

♦ articulação das medidas de gestão, localização e recuperação de áreas de estaleiro, 

acessos de e para a obra e áreas de depósito temporário e/ou definitivo de terras; 

♦ dissimulação das áreas de obras com barreiras esteticamente agradáveis que 

cumpram simultaneamente funções de protecção e segurança; 

♦ avaliação das condições acústicas e atmosféricas de execução a obra, nomeadamente 

no sentido de diminuição de poeiras e de restrição dos períodos de laboração, 

sobretudo quando estiver em causa a utilização de equipamentos ruidosos; 

♦ minimização dos percursos a afectar pela obra e definição de sinalização de obra 

adequada; 

♦ passagens pedonais adequadamente localizadas, em particular nas vias com 

população escolar expressiva (actual EN249-4); 

♦ adopção das medidas a nível do Património Cultural; 

♦ acompanhamento adequado da população directa e indirectamente afectada; 

♦ definição de um interlocutor privilegiado para apresentação de reclamações e 

resolução dos problemas identificados. 

Já no que respeita à fase de exploração , e por forma a minimizar a perturbação induzida pelo 

tráfego automóvel nos usos urbanos existentes na faixa imediatamente adjacente ao 

empreendimento, deverão ser cuidadosamente desenvolvidas as medidas mitigadoras 

propostas neste estudo, as quais passam, no essencial, pela adopção de medidas de 

protecção acústica e integração estética e paisagística da via, para além daquelas já 

consideradas ao nível de restabelecimentos, sinalização e segurança, entre outras: 

♦ barreiras acústicas poderão ser, à partida, adoptadas nas Soluções A e C devendo ser 

acompanhadas de um adequado arranjo paisagístico, por forma a dar continuidade ao 

espaço envolvente, promovendo a sua integração urbana; 

♦ adopção de pavimento drenante; 

♦ integração urbanística e de qualidade de vida, de forma a proporcionar uma melhor 

integração paisagística, estética e acústica do empreendimento. 

Convém sublinhar, igualmente, que haverá aspectos muito positivos em termos de melhoria 

das condições de vida urbana a nível local e regional, associados a uma  melhoria da 

acessibilidade e movimentação de pessoas e mercadorias, com benefícios ambientais, 

económicos e sociais ao nível de núcleos urbanos próximos da actual EN249-4, bem como nos 
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concelhos atravessados. Estes benefícios, relacionados com o descongestionamento do 

tráfego, verificam-se nos principais núcleos urbanos, em função da capacidade da Variante à 

EN249-4 poder vir a absorver parte do tráfego que circula na actual EN249-4 e vias de acesso 

e, serão tão ou mais significativos quanto a entrada em exploração da futura Variante possa 

garantir: 

♦ o funcionamento do sistema viário nos concelhos de Sintra e Cascais , 

articulando-se com a rede existente e com os projectados viários em desenvolvimento; 

♦ o descongestionamento do tráfego  entre a A5 (IC15) e o IC19, beneficiando os 

utentes e residentes, bem como potenciando o escoamento de mercadorias afectas às 

unidades industriais localizadas na área de estudo.  

Por último referem-se impactes residuais, de difícil/nula minimização, relacionados com a 

potencial afectação da Zona de Protecção da villa romana de Miroiços classificado como 

Imóvel de Interesse Público, caso seja adoptada a Solução C, a par de problemas localizados 

de poluição atmosférica e acústica, pela proximidade ao Aérodromo de Tires. 

Regista-se também que a não construção da futura Variante à EN249-4 também tem 

associados impactes residuais negativos , ao nível do ruído e poluição atmosférica, com 

consequências que se reflectem na deterioração da qualidade de vida da população 

residente  ao longo da actual EN249-4, não contribuindo para a requalificação urbana da área 

e envolvente territorial onde a mesma se insere. 

9 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conclusão, salienta-se que, na fase de construção do empreendimento  se poderão 

verificar, a nível local, impactes negativos , significativos , devido a degradação dos níveis 

acústicos e atmosféricos, estes nos primeiros anos de exploração e, consequentemente, 

das condições de uso e habitabilidade , face à presença de receptores sensíveis nas zonas 

residenciais e escolares localizadas nas proximidades, para os quais foram propostas medidas, 

com o objectivo de minorar os problemas decorrentes, visando subsidiar impactes residuais 

pouco expressivos. 

Por outro lado, convém sublinhar que haverá aspectos muito positivos em termos de melhoria 

das condições de vida urbana a nível local e regional, com benefícios de natureza 

ambiental , económica e social , nomeadamente no que se refere: 

♦ ao desanuviamento do tráfego no eixo A5 - IC19 que é, actualmente suportado pelas 

actuais EN249-4 e EN249-2 (ver Figura 3 ); 
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♦ ao não atravessamento de vários núcleos urbanos,  

♦ à atractividade que a nova via exercerá ao absorver parte do tráfego que circula nas 

actuais vias, garantindo uma redistribuirão dos veículos entre a nova via e as vias 

existentes; 

♦ ao incremento da acessibilidade e mobilidade, potenciando a instalação de novas 

unidades industriais nos parques já existentes e beneficiando as unidades já 

instaladas. 

Assim, dada a importância do empreendimento em termos sociais e económicos a nível local e 

regional, considera-se que o empreendimento é válido  e desejável , assumindo significância 

regional positiva elevada , registando-se contudo, impactes negativos, na sua maioria de 

incidência marcadamente local, para os quais foram propostas medidas mitigadoras 

consideradas eficazes, que compreendem, no essencial: 

♦ a adopção de pavimento drenante  e, potencial adopção de barreiras acústicas  para 

as Soluções A e C. 

Admitindo-se, contudo, a permanência de impactes residuais  no que respeita ao ruído , e na 

qualidade do ar  mas apenas no início da exploração, recomendou-se a implementação de: 

♦ Programa de monitorização do Ruído; 

♦ Programa de monitorização da Qualidade do Ar na Solução B. 

Por último e considerando a, potencial afectação da Zona de Protecção de um elemento 

patrimonial , o qual se encontra classificado como imóvel de interesse público - a villa romana 

de Miroiços, recomenda-se: 

♦ a adopção, de medidas de minimização no que respeita à possibilidade de escolha de 

para a Solução C do seu traçado alternativo - Alternativa C1 - ou, de ripagem do 

traçado da Solução C na fase de Projecto de Execução tendo por base cartografia mais 

detalhada (1:1000). 
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