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1. Introdução 

 

Deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a 6 de Março de 2008, para procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projecto Base 

(PB) da “EN8 - Variante a Alcobaça”, enviado pela Estradas de Portugal, SA, entidade com competência 

para autorizar o projecto, dando cumprimento à legislação em vigor sobre AIA – DL nº 69/2000, de 3 de 

Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 197/2005, de 8 de Novembro. O processo foi instruído ao 

abrigo do ponto 4 do Artigo 1º da referida legislação. 

 

As Estradas de Portugal, SA são o proponente do Projecto. 

 

A APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da referida legislação, a respectiva 

Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), Instituto da Água, IP (INAG, IP), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, 

IP (IGESPAR, IP), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR/LVT) e Direcção Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP/LVT).  

 

Os representantes nomeados por estas entidades são: 

� APA – Eng.ª Dora Balixa, que preside, Eng.ª Rita Cardoso, responsável pela Consulta Pública e Eng.ª 

Maria João Palma, responsável pela análise do factor ambiental Ambiente Sonoro. 

� INAG, IP – Eng.ª Ana Telhado. 

� IGESPAR, IP – Dr.ª Alexandra Estorninho. 

� CCDR/LVT – Eng.ª Isabel Marques.  

� DRAP/LVT – Dr.ª Maria João Saccás. 

 

O EIA em avaliação, da responsabilidade da empresa, AMB&VERITAS, Ambiente, Qualidade e Formação, 

foi desenvolvido entre Setembro e Outubro de 2007, tendo-se, no entanto, realizado trabalho de campo 

em 2006. O EIA é composto pelos seguintes volumes, aos quais se adicionaram os Aditamentos a seguir 

referidos: 

� Volume I - Resumo Não Técnico (reformulado - Junho de 2008). 

� Volume II - Relatório Síntese (Tomos 2.1 e 2.2) (Março de 2008). 

� Volume III – Anexos Técnicos (Março de 2008).  

� Volume IV – Peças Desenhadas (Março de 2008). 

� Volume V – Plano de Monitorização (Março de 2008). 

� Aditamento ao EIA (Junho de 2008). 

� Anexo I - Peças Desenhadas (Junho de 2008). 

� Aditamento ao EIA (Julho de 2008). 

 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspectos que se consideram relevantes na avaliação 

efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão relativamente ao 

Projecto Base em avaliação. 
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2. Antecedentes 

 

Em termos de antecedentes o EIA refere a elaboração de um EIA sobre o Estudo Prévio em 2000 e 2001, 

o qual não foi submetido a procedimento de AIA, por ter sido entendimento do ex-IEP que o projecto não 

se enquadrava nos termos definidos no Anexo II, alínea e) do DL 69/2000 de 3 de Maio. 

 

Nesse Estudo Prévio foram considerados cenários alternativos de perfil transversal e de tipos de 

interligações da Variante com a restante rede viária. 

 

As conclusões desse EIA apontaram como mais favoráveis as alternativas de traçado associadas aos 

cenários III e IV, ou seja as que consideram ligações de nível à rede viária existente, dada a menor área 

ocupada por este tipo de ligações, face à área ocupada pelos Nós desnivelados. No entanto, 

posteriormente, o ex-IEP determinou a adopção de um perfil transversal tipo de 1x2 vias, o que levou a 

que fosse desenvolvido em fase de Projecto de Execução (embora o EIA em avaliação seja sobre o 

Projecto Base) a Solução A para o cenário II (que corresponde à adopção de um perfil transversal tipo de 

1x2 vias e Nós de ligação desnivelados). 

 

Relativamente à inexistência de um espaço canal para a EN8 – Variante a Alcobaça contemplado em sede 

de PDM, o EIA refere que a partir da publicação da Declaração nº 94/2002 (2ª série) de 26 de Março, 

ficou legalmente reservada uma área non aedificandi com vista a permitir a optimização do traçado. Desta 

forma, o EIA do Projecto Base em avaliação apenas incidiu sobre o corredor reservado pela referida 

Declaração. 
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3. O Projecto 

 

3.1 Justificação e Enquadramento  

 

O Projecto Base da EN8 - Variante a Alcobaça tem por objectivo a criação de uma via alternativa à EN8, 

estrada que faz parte do PRN no âmbito na rede nacional complementar (estradas nacionais), pelo que 

terá de assegurar a articulação com a rede viária local.  

 

De acordo com o EIA a Variante terá como principal função possibilitar uma alternativa ao atravessamento 

da EN8 pelo centro urbano de Alcobaça, permitindo o descongestionamento do mesmo e uma maior 

fluidez de tráfego que utiliza a referida Estrada Nacional, melhorando também as condições de segurança 

de circulação da actual e, da nova infra-estrutura. 

 

Refere, também, que de modo a conseguir atingir com a máxima eficácia os objectivos referidos, a nova 

via deverá necessariamente garantir a articulação com a rede viária local e com o lanço 

Nazaré/Alcobaça/EN1 do IC9. 

 

Importa, no entanto referir que em resultado da requalificação arquitectónica que foi feita na envolvente 

do Mosteiro de Alcobaça, onde se promoveu a acessibilidade pedonal, o traçado da EN8 foi interrompido, 

deixando a via existente de ter as características necessárias para fazer parte do PRN. 

 

Não tendo o EIA feito referência à nova via urbana que existe com um perfil de 2x2 vias e uma extensão 

2650m, igualmente a Sul de Alcobaça (num trecho as duas vias não distam mais de 350m) e com ligações 

às mesmas vias que a Variante pretende ligar, a designada Via de Cintura Interna de Alcobaça (VCIA), foi 

questionado o proponente em sede de conformidade se as duas vias (VCIA e Variante) não teriam o 

mesmo objectivo. Saliente-se que actualmente o tráfego que circula na EN8 e que não tem por destino 

Alcobaça já não necessita de entrar na cidade, podendo utilizar a VCIA.  

 

Sobre este assunto o Aditamento, em resposta às questões colocadas pela CA, na fase de verificação de 

conformidade esclareceu que, embora as duas vias tenham o objectivo de desviar o tráfego do centro de 

Alcobaça e, inclusivamente, estejam articuladas com as mesmas estradas da rede viária local, as 

características de via urbana da VCIA (com diversas rotundas) não são compatíveis com o serviço 

pretendido assegurar numa estrada da rede completar do PRN. 

 

Nesta justificação não é explicitado porque motivo não se adapta, ou melhora, a VCIA no sentido da 

mesma assegurar a função pretendida. Acresce que tendo o projecto por objectivo constituir uma 

alternativa à EN8, na travessia de Alcobaça, não é perceptível a justificação para esta variante se iniciar no 

ponto proposto. 

 

Importa referir que o projecto da Variante foi considerado como um dos empreendimentos prioritários a 

desenvolver pela Estradas de Portugal, SA em regime Publico-Privado tendo sido integrado na Concessão 

do Litoral Oeste (RCM nº181/2007, de 11 de Dezembro). 
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O EIA, em termos de antecedentes, procede à descrição dos traçados e dos estudos que foram 

desenvolvidos para esta Variante, sem contudo detalhar a justificação para o início do traçado onde o 

tráfego previsto entre os Nós EN8-6 e EN8(S) é metade do restante (no ano horizonte de projecto). Esta 

questão é relevante para a análise dos impactes cumulativos quando esta Variante prevê um trecho, de 

cerca de 2km, paralelo à actual EN8 (com distâncias de 200m entre as duas estradas). 

 

 

3.2 Descrição do Projecto 

No anexo 1 apresenta-se o esboço corográfico do projecto. 

 

O projecto em avaliação, com uma extensão de cerca 7430m, foi concebido para uma velocidade de 

projecto de 80km/h e um nível de serviço C e irá completar a EN8 que, nesta data, se encontra 

interrompida, resultado da intervenção de requalificação e integração efectuada junto do Mosteiro de 

Santa Maria de Alcobaça, onde a circulação rodoviária foi substituída por uma zona pedonal. Tem a sua 

origem na Rotunda N1 do Nó com a EN8(S), sensivelmente ao km 0+112 da EN8, na freguesia de Bárrio e 

o seu términus após o Nó com a EN8(E), no futuro Nó com o IC9, a aproximadamente 2 km a Nordeste de 

Alcobaça e a Sudoeste de Aljubarrota. 

  

A Variante terá um perfil de 1x2 via com uma plataforma de 13,5m havendo, nalguns trechos, vias para 

lentos resultado da existência de traineís com inclinações até 6% (onde o perfil será de 2x1via) e, nos 

trechos associados aos Nós, o perfil será de 2x2vias tendo a plataforma uma largura de 21,6m.  

 

Tendo esta Variante de assegurar a articulação com a rede viária local para o efeito estão previstos 3 Nós, 

designados de:  

• Nó com a EN8(S) que corresponde a uma rotunda. 

• Nó com a EN8-6, com uma tipologia de “diamante” associada a duas rotundas na ligação dos ramos 

com a EN8-6.   

• Nó com a EN8(E), com uma tipologia de “semi-trevo” com  rotundas nas ligações à Estrada Nacional. 

 

A que acresce mais um Nó com o futuro IC9 com uma tipologia de “semi-trevo”. 

 

Para o restabelecimento das acessibilidades locais o projecto prevê restabelecer 16 vias: 3PS, 1 PI, 6 PA, 2 

sob os viadutos e 4 lateralmente.  

 

Como obras de arte especiais, que restabelecem linhas de água e caminhos, serão realizados 4 viadutos 

com alturas máximas de 38m, sobre os rios Baça, ribeira da Ribeirinha, rio Alcoa e Quinta das Inglesas. 

Relativamente às obras de arte especiais o EIA refere que nesta data ainda não existem projectos 

específicos com as soluções estruturais que irão ser adoptadas, daí que não tenham sido apresentadas 

plantas dos viadutos. 

 

Segundo o Aditamento, o viaduto do rio Alcoa, com uma altura de 17m, deverá ter dois vãos com 110m 

de comprimento. Contudo, e uma vez que sob este viaduto é necessário assegurar determinado gabarit 
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para o restabelecimento de um caminho, a cota da rasante poderá não ser suficiente, situação que não 

terá apenas implicações na obra de arte mas também na plena via.   

 

Nas movimentações de terra prevê-se um volume de 750 500m3 de escavação e 621 530m3 de aterro, de 

que resultará um excesso de terras de 168 970m3. O maior aterro terá uma altura de 15m ao eixo e a 

maior escavação 16m, sendo 4 as situações com 15m de altura ao eixo. Analisando-se as plantas 

verificam-se situações de escavações com 4 banquetas pelo que estes taludes poderão ter mais de 30m 

de altura. 

 

Para reduzir as dimensões dos taludes e proteger as construções existentes nas imediações estão 

previstos 6 muros de contenção, com extensões entre os 43 e 116m e, alturas até 7,5m.  

 

A drenagem foi dimensionada para um caudal de cheia centenário tendo-se usado nos cálculos a fórmula 

racional (com C=0,6) e as curvas de precipitação I-D-F de 1986, de que resultaram dimensões para as PH 

que variam entre 1m de diâmetro e 5x4m.  

 

Nos caudais apresentados não foram incluídos os valores relativos aos rios Baça e Alcoa, sendo apenas 

referido que os mesmos serão transpostos por viaduto, situação que não invalida que não se tivessem de 

apresentar os respectivos caudais, uma vez que os mesmos devem condicionar a fase de construção. 

Embora no EIA conste a referência de que os viadutos asseguram o escoamento dos caudais de ponta de 

cheia, no Aditamento veio esclarecido que a realização destas Obras de Arte Especiais não teve por base 

esta questão. 

 

O TMDA máximo será, em 2028, de 14177 veículos sendo 9% a percentagem de veículos pesados. 
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4. Procedimento de Avaliação 

 

A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de 

elementos adicionais nos seguintes capítulos: Justificação do Projecto, Descrição do Projecto, 

Hidrogeologia, Recursos Hídricos, Solos e Usos do Solo, Património e a reformulação do Resumo Não 

Técnico.  

� Análise dos elementos remetidos pela EP, tendo-se considerado que a informação contida no 

Aditamento e o RNT reformulado dava resposta, no geral, às questões formuladas. 

� Declaração da Conformidade do EIA a 11 de Junho de 2008. 

� Visita ao local do projecto, efectuada no dia 14 de Agosto de 2008. 

� Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes dos projectos e a possibilidade dos 

mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos factores ambientais foi efectuada tendo 

por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA emitiu parecer 

sobre Ambiente Sonoro, o INAG sobre os Recursos Hídricos e Qualidade da Água, a CCDR/LVT sobre 

Sócio-Economia, Ordenamento do Território, Sistemas Ecológicos e Qualidade do Ar, a DRAP/LVT 

sobre Solos Uso do Solo e o IGESPAR sobre Património. As considerações sobre os restantes factores 

ambientais foram efectuadas pela CA tendo em consideração o conteúdo do EIA e os elementos 

recolhidos na visita ao local. 

� Identificação dos factores ambientais considerados como mais relevantes para apoiar a tomada de 

decisão. Na avaliação dos impactes deste projecto foram identificados como mais relevantes os 

seguintes factores ambientais: Ordenamento do Território, Solos e Uso do Solo. 

� Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Antecedentes, 3. O Projecto, 

4. Procedimento de Avaliação, 5. Avaliação Ambiental do Projecto, 6. Consulta Pública e 7. 

Conclusões. 
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5. Avaliação Ambiental do Projecto 

Apresenta-se, de seguida, a apreciação efectuada pela CA relativamente aos impactes identificados para 

os factores ambientais considerados no EIA. Tendo a CA identificado impactes negativos e muito 

significativos no Ordenamento do Território, Solos e Uso do Solo estes factores ambientais foram 

considerados como sendo os mais relevantes para apoiar a tomada de decisão, pelo que a presente 

avaliação de impactes se inicia com a avaliação dos impactes destes factores ambientais. 

 

5.1 Factores Ambientais Mais Relevantes 

 

 

Ordenamento do Território 

Em termos de enquadramento do projecto face ao ordenamento do território e condicionantes, apresenta-

se a análise seguidamente descriminada: 

 

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) – Oeste 

De acordo com a Planta Síntese do PROF, a Variante atravessa, em viaduto, duas linhas de água principais 

– o Rio Baça e o Rio Alcoa - e atravessa numa extensão de 3 km um Corredor Ecológico, não se 

verificando o atravessamento de zonas classificados como Floresta Modelo ou Perímetros Florestais. 

 

De acordo com o artigo 10º do regulamento “os corredores ecológicos contribuem para a formação de 

metapopulações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objectivo conectar populações, núcleos 

ou elementos isolados, e integram os principais eixos de conexão, delimitados no mapa síntese com a 

largura máxima de 3 km.” 

 

Refere ainda o mesmo artigo que os corredores ecológicos devem ser objecto de tratamento específico no 

âmbito dos Planos de Gestão Florestal e devem ainda contribuir e ser ponderados no âmbito da definição 

da estrutura ecológica municipal no quadro dos PMOT. 

 

Plano Director Municipal 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM em vigor o projecto inicia-se com o Nó de ligação entre 

a EN 8 e a Variante, o qual se localiza sobre Espaços Agrícolas – RAN; desenvolve-se em cerca de 100 

metros sobre esta mancha RAN; atravessa, marginalmente e em cerca de 50 metros, um Espaço Urbano 

no qual se prevê um restabelecimento; desenvolve-se ao longo de uma extensa mancha de Espaço 

Agrícola – Outras Áreas Agrícolas, na qual se prevêem dois restabelecimentos e o atravessamento em 

viaduto do rio Baça e da mancha de RAN existente nas respectivas margens; ao km 2+900 o traçado 

entra numa extensa mancha de RAN, atravessa um Espaço Urbano junto ao seu limite sul, no interior do 

qual se prevê um restabelecimento, continua o seu percurso dentro da mancha de RAN no interior da qual 

se prevê um restabelecimento; atravessa em viaduto a Ribeira da Ribeirinha, a mancha de RAN marginal à 

mesma e parte de uma Área Urbanizável no interior da qual se prevê um restabelecimento; o viaduto 

termina ainda dentro da Área Urbanizável; o traçado desenvolve-se dentro de uma extensa mancha de 

Espaço Agrícola – Outras Áreas Agrícolas no interior da qual se prevê um Nó de ligação à EN8-6, sendo 

que uma das rotundas deste Nó se localiza em Área Urbanizável; e por fim atravessa em viaduto uma 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental  
“EN8 - Variante a Alcobaça” 
Projecto Base 
Setembro 08  8 

mancha de RAN; no final do viaduto localiza-se o Nó de ligação com o futuro IC 9 (que não integra o 

presente projecto). 

 

Analisadas as disposições regulamentares aplicáveis àquelas classes e categorias de espaço verifica-se que 

na generalidade as mesmas não obstam à realização do projecto.  

 

Plano de Pormenor Quinta das Freiras (em vigor) 

De acordo com a Planta de Implantação, a Variante atravessa o Plano junto ao seu limite noroeste. Trata-

se portanto de uma afectação bastante marginal que afecta directamente 3 edifícios (propostos) – um 

decorrente da construção da variante e dois da construção de um restabelecimento; afigura-se contudo 

que a eventual realização da obra inviabilizaria um maior número de edifícios (propostos) atento a 

necessidade de manter afastamentos mínimos às vias em causa (Variante e restabelecimento). 

 

Sobre este plano o Estudo refere que muito embora o mesmo esteja publicado, a Câmara Municipal de 

Alcobaça informou que vai accionar mecanismos para a suspensão do PP, tendo mesmo referido que este 

PP irá a curto prazo ser totalmente suspenso, por alterações significativas das perspectivas de 

desenvolvimento económico/social, incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no Plano.  

 

Loteamento Quinta das Freiras 

O loteamento da Quinta das Freiras está ainda em fase de licenciamento não existindo portanto alvará 

emitido. 

 

De acordo com a Planta Síntese do loteamento, a Variante atravessa em viaduto e de forma marginal uma 

área para Equipamento Colectivo, um Espaço Verde de Utilização Colectiva e uma Área Remanescente, 

não havendo uma interferência directa com os lotes. 

 

Licenciamento Turístico – Ecoparque dos Monges 

De acordo com o EIA o Ecoparque dos Monges consiste num parque temático que abrange uma área de 9 

ha que inclui um plano de água de 2,2 ha (associado ao Rio Alcoa que atravessa o terreno). 

 

O Ecoparque pretende ser um veículo de interpretação da paisagem, na sua perspectiva histórica, ligada à 

presença secular da Ordem de Cister na região, designadamente no Mosteiro de Alcobaça. O projecto visa 

ainda a recriação do vasto leque de artes e ofícios tradicionais exercidos pelos monges, num ambiente 

simultaneamente cultural e lúdico, onde se destaca a presença de grupos animadores, bem como a oferta 

de diversas actividades e jogos ao dispor dos visitantes, em consonância com a época e ambiências 

medievais. 

 

As principais componentes deste empreendimento de animação são – o Centro de Recursos Múltiplos, o 

Burgo Medieval, a Zona de Interpretação Ambiental e o Hotel Temático – todos alicerçados num Programa 

de Actividades Culturais delineado anualmente para todo o espaço. 

 

Segundo é referido no EIA: 
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� O projecto em questão já tem parecer de arquitectura aprovado encontrando-se em fase de 

apreciação os projectos de especialidades. 

� A CNREN emitiu parecer favorável a uma alteração da carta de REN – publicada em DR a 30/07/2004 

- que salvaguarda as edificações propostas. 

� O projecto possui uma declaração de Interesse Turístico, atribuída em 8 de Novembro de 2004 pela 

Direcção Geral de Turismo (que não contempla o estabelecimento hoteleiro nem a Galeria Comercial). 

� O projecto foi considerado Projecto âncora no âmbito do PITER II RTLF. 

 

A Variante atravessa em viaduto a área afecta ao projecto (este viaduto serve simultaneamente para se 

fazer o atravessamento do Rio Alcoa e da mancha de RAN adjacente). 

 

Domínio Hídrico  

O projecto atravessa algumas linhas de água, sendo que as principais – Baça, Ribeirinha e Alcoa – cujas 

margens integram a RAN são transpostas por viaduto. 

 

Reserva Ecológica Nacional   

Na área afecta ao traçado proposto a REN está genericamente associada às linhas de água e respectivas 

margens classificadas como áreas de máxima infiltração. 

 

O projecto visa o atravessamento daqueles ecossistemas em viaduto, exceptuando-se no caso do Rio da 

Junceira logo no inicio do traçado, onde o Nó de ligação à EN 8 e o restabelecimento previsto 

imediatamente a norte localizam-se sobre a mancha de máxima infiltração estando prevista uma 

passagem hidráulica para atravessamento da linha de água. 

 

Verifica-se ainda a afectação de uma mancha de máxima infiltração localizada imediatamente a norte do 

final do viaduto previsto para atravessamento do Rio Alcoa. 

 

Reserva Agrícola Nacional 

A generalidade das manchas de RAN são atravessadas por viaduto constituindo excepção o caso de uma 

mancha com cerca de 1 km localizada no Casal do Pereiro que é atravessada pela via proposta. 

 

Outras Infra-Estruturas 

Rede de Esgotos - O Nó de ligação à EN8-6 colide com o traçado de um emissário proposto. 

Rede Eléctrica - O traçado proposto é atravessado por quatro linhas de média tensão. 

 

Relativamente à análise de impactes, e no âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor 

verifica-se que o traçado da Variante não está contemplado no PP da Quinta das Freiras e colide com 

algumas parcelas para edificação definidas na planta de implantação. 

 

No que concerne ao PDM verifica-se que o mesmo prevê a construção de uma Variante Municipal de 

Alcobaça, contudo, o traçado em avaliação não coincide com o definido no Plano. 
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Por sua vez, com um traçado aproximado ao definido no PDM foi construída recentemente (inaugurada 

em 2008) a Via de Cintura Interna Alcobaça (VCIA). 

 

No âmbito do projecto da VCIA e porque esta não cumpriu integralmente o traçado definido na planta de 

ordenamento do PDM através da RCM nº 34/2004 publicada em DR a 20 de Março, foi suspenso o PDM na 

área do espaço-canal “variante municipal proposta” no troço compreendido entre o km 115,230 da EN8 e 

o km 0,600 da EN8-6, numa extensão de 2148m, até à entrada em vigor do primeiro PMOT que venha a 

abranger aquela área. 

 

Segundo é referido na mesma RCM, o município de Alcobaça fundamenta a suspensão parcial do PDM na 

verificação de circunstâncias excepcionais resultantes da alteração significativa das perspectivas de 

desenvolvimento económico e social local, por motivo das novas acessibilidades ao município e à cidade, 

criadas com a construção da A8 e do IC9, o que implica uma politica de modernização da rede viária da 

cidade de Alcobaça. Daí a necessidade de modificar o traçado do espaço-canal “variante municipal 

proposta” previsto no actual PDM, de modo a desviar o trânsito da envolvente do Mosteiro de Santa Maria 

de Alcobaça e possibilitar a progressiva pedonalização da área do centro histórico, no âmbito do processo 

de requalificação urbana. 

 

Atento ao exposto, afigura-se haver incompatibilidade com o PDM na medida em que este prevê uma 

infra-estrutura viária da mesma categoria – variante municipal a Alcobaça – com um traçado diferente do 

que é agora apresentado pela EP. 

 

Por sua vez, e não obstante as disposições regulamentares aplicáveis às classes de espaço interceptadas 

pelo projecto não inviabilizem objectivamente a realização do mesmo, merece relevância o facto do 

traçado proposto desenvolver-se em grande parte sobre áreas agrícolas, incluindo uma mancha com cerca 

de 1000 metros de RAN, que pela observação dos ortofotomapas estão perfeitamente parceladas e 

cultivadas.  

 

De relevar, ainda, o atravessamento numa extensão de cerca de 1000 metros de uma área urbanizável, a 

qual é também abrangida pela construção de dois ramos do Nó de ligação à EN8–6 e ainda três 

restabelecimentos. 

 

Avaliando agora os fundamentos apresentados no EIA que procuram justificar o projecto, salienta-se a 

referência a uma Declaração de 2002 publicada em DR que, para efeitos do disposto no DL nº13/94 de 

5/01, declara que, por despachado do Presidente do ex-IEP, foi aprovado o Estudo Prévio da EN8 – 

Variante a Alcobaça.  

 

Esta questão assume alguma relevância na medida em que foi emitida para efeitos do disposto nos pontos 

1 e 4 do artigo 3º do DL nº 13/94 de 15/01 que, segundo é referido, estabelecem faixas com sentido non 

aedificandi junto das estradas nacionais, constantes do PRN. 
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Importa clarificar que o EIA efectuado sobre o Estudo Prévio, não foi sujeito a procedimento de AIA, uma 

vez que o ex-IEP entendeu que à data - 2001 - aquele projecto não se enquadrava no Anexo II alínea e) 

do DL nº 69/2000 de 3 de Maio. 

 

Posteriormente, e porque aquele DL sofreu alterações através do DL nº 197/2005 de 8/11, o presente 

projecto enquadra-se agora no Anexo II deste diploma, pelo que a EP submeteu o projecto a 

procedimento de AIA. 

 

O referido Estudo Prévio avaliou 4 cenários alternativos, tendo-se optado pelo que é apresentado no EIA 

em avaliação, no entanto entende-se que os mesmos são muito semelhantes não constituindo alternativas 

significativas na estrutura da rede viária. 

 

Merece relevância na presente análise o facto do presente Projecto ser parte integrante da Concessão do 

Litoral Oeste. A concessão do Litoral Oeste, a par com as do Baixo Alentejo, Baixo Tejo, Alto Alentejo e 

Auto-Estradas do Centro, constitui um dos novos “empreendimentos prioritários”, a desenvolver pelas 

Estradas de Portugal, segundo o definido na RCM nº 181/2007 de 11/12. 

 

A concessão Litoral Oeste irá permitir a ligação em auto-estrada entre a A1 e a A8 na zona de Leiria 

(IC36) integrando ainda o IC9 entre a Nazaré e Tomar e o IC 2 na zona da Batalha.  

 

Analisado o traçado previsto para a EN8 - Variante a Alcobaça, bem como os fundamentos que procuram 

justificar o projecto, considera-se de salientar o seguinte: 

� O projecto integra a Concessão Litoral Oeste e segundo a RCM de 2007 é um “empreendimento 

prioritário”. 

� Em 2002 foi publicada uma RCM que declara a existência do Estudo Prévio para efeitos de aplicação 

do DL 13/94 de 15/01 o qual estabelece faixas non aedificandi, nomeadamente junto das EN previstas 

no PRN. 

� No PDM está prevista uma variante municipal a Alcobaça; neste espaço canal foi construída a Variante 

de Cintura Interna Alcobaça; uma vez que o traçado da VCIA não cumpre integralmente o espaço 

canal, o PDM foi suspenso na área correspondente ao troço que não foi cumprido. 

 

Segundo a RCM, o município de Alcobaça fundamenta a suspensão parcial do PDM na verificação de 

circunstâncias excepcionais resultantes da alteração significativa das perspectivas de desenvolvimento 

económico e social local, por motivo das novas acessibilidades ao município e à cidade, criadas com a 

construção da A8 e do IC9, o que implica uma politica de modernização da rede viária da cidade de 

Alcobaça. Daí a necessidade de modificar o traçado do espaço-canal “variante municipal proposta” 

previsto no actual PDM de modo a desviar o trânsito da envolvente do Mosteiro de Santa Maria de 

Alcobaça e possibilitar a progressiva pedonalização da área do centro histórico, no âmbito do processo de 

requalificação urbana. 

 

Atento ao exposto considera-se não haver dúvidas de que a construção da VCIA se enquadra no previsto 

em sede de PDM, e que a EN8 - Variante a Alcobaça não é compatível com o Plano. 
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Acresce que o projecto também não está previsto no Plano de Pormenor da Quinta das Freiras e a 

construção da Variante vai inviabilizar a construção de alguns dos edifícios previstos na Planta de 

Implantação. 

 

Assim, e muito embora as disposições regulamentares aplicáveis às classes e categorias de espaço 

abrangidas pelo traçado proposto não obstem à construção da via, entende-se haver incompatibilidade 

com os IGT em vigor. 

 

Considera-se, ainda, que existe uma interferência muito significativa com Áreas Agrícolas parceladas e 

cultivadas. 

 

Em termos de afectações, destaca-se ainda o atravessamento de uma extensa área urbanizável prevista 

no PDM, o que se considera ser totalmente contraditório com a filosofia de localização normalmente 

utilizada para as Variantes aos centros urbanos. 

 

Considera-se, também, que não está devidamente fundamentado o facto de a VCIA não poder 

desempenhar as funções previstas para a EN8-Variante a Alcobaça. 

 

Muito embora a VCIA apresente algumas rotundas de ligação ao centro da cidade que naturalmente 

obrigam à redução da velocidade, o seu traçado garante a ligação entre dois pontos da EN8, fora do 

centro da cidade; por sua vez, a ligação da EN 8 ao IC9, que parece ser perfeitamente defensável, está 

prevista junto a Aljubarrota. 

 

Os dois quilómetros iniciais da Variante são paralelos à EN8 donde resulta uma duplicação de vias com o 

mesmo trajecto. 

 

Um dos cenários estudados no Estudo Prévio propunha o inicio da Via aproximadamente ao km 1+500 (do 

presente projecto), sendo que não foi a opção escolhida, porque se considerou que o tráfego de 

passagem continuaria a circular numa zona de grande ocupação urbana, sem possibilidade de 

alargamento e com características geométricas e condições de circulação reduzidas. 

 

Considerando que o troço em causa é praticamente recto, não apresentando portanto locais de risco 

evidente para pesados – impondo-se apenas o abrandamento da velocidade, dado o atravessamento de 

uma localidade - e uma vez que o estudo nunca se refere a valores de tráfego significativos, considera-se 

que a duplicação de vias neste local, com os impactes que acarreta sobre as parcelas cultivadas, não está 

devidamente justificada. 

 

Assim, considerando que: 

- o projecto não é compatível com o PDM e com o Plano de Pormenor da Quinta da Freiras; 

- o projecto tem impactes significativos sobre parcelas agrícolas cultivadas; 

- o projecto atravessa uma extensa área urbanizável definida no PDM; 

- o estudo não comprova que a VCIA inaugurada em 2008 não possa cumprir as funções da Variante aqui 

em análise; 
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considera-se não haver fundamentos que justifiquem a emissão de parecer favorável ao Projecto em 

apreciação no âmbito do Ordenamento do Território. 

 

 

Solos e Uso do Solo 

O traçado da EN8-Variante a Alcobaça irá afectar cerca de 8,03 ha de solos da RAN e 3,5 ha de solos da 

REN. As áreas classificadas como RAN e REN encontram-se associadas aos vales e solos das principais 

linhas de água, nomeadamente dos rios Baça, Alcoa, Ponte do Jardim, Junceira e Pedralhos e da ribeira da 

Ribeirinha. 

 

Em termos de uso do solo a área de implementação do projecto caracteriza-se pelo uso agrícola e 

florestal, sendo que 63,91% da totalidade da área afectar corresponde a zonas de actividade agrícola, das 

quais 21 % correspondem a áreas de pomar.  

 

No que se refere aos solos da RAN que serão destruídos pelo projecto, considera-se muito gravoso o 

atravessamento destas manchas de solos de elevada capacidade agrícola. A Comissão Regional da 

Reserva Agrícola/Lisboa e Vale do Tejo (CRRALVT) consultada pela DRAPLVT considerou, também, 

preocupante a ocupação de solos da RAN quando, recentemente, esta Comissão emitiu parecer Favorável 

à ocupação de cerca de 5 ha de solos da RAN para a Via de Cintura Interna de Alcobaça, com traçado 

próximo e funções similares ao traçado agora em estudo. 

 

A duplicação de infra-estruturas rodoviárias acarreta impactes cumulativos em termos de ocupação de 

solos agrícolas,  inviabilização de explorações agrícolas e de outras actividades e bens, para além da forte 

intrusão na paisagem resultante da realização de duas vias tão próximas. Tendo presente a justificação 

apresentada para a obra, considera-se que a defesa do recurso solo em causa é prioritária neste contexto.   

 

Para além do impacte sobre estes solos, o traçado atravessa outras áreas agrícolas, em que o pomar tem 

forte expressão e com importância relevante para a fileira frutícola. De referir que estas e outras áreas 

agrícolas do concelho de Alcobaça são identificadas, no âmbito da aplicação dos Factores de Prioridade 

Regionais, do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER), pela sua importância para os produtos 

estratégicos - frutos e hortícolas, donde se destacam a “Maçã de Alcobaça - IGP” e a “Pêra Rocha do 

Oeste - DOP”.  

 

Acresce que, por outro lado, a avaliação dos impactes não se pode limitar à análise da área directamente 

inviabilizada para o cultivo (impactes directos), mas também ao efeito barreira e às parcelas sobrantes 

que a passagem da via produzirá (impactes indirectos), e que comprometem a viabilidade das explorações 

agrícolas. No presente caso, e tratando-se de uma zona de pequena propriedade, estes problemas far-se-

ão sentir de forma acentuada.  

 

De referir ainda que o traçado do IC 9 – Lanço Nazaré/Alcobaça/EN1, ao qual esta Variante se pretende 

ligar com um Nó, estando previsto mais um trecho após a EN8 para o efeito, recebeu parecer desfavorável 

por parte da Direcção Regional de Agricultura, por comprometer seriamente uma das melhores áreas de 
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regadio tradicional - os Campos de Maiorga e Valado dos Frades, para além de acarretar danos agro-

ambientais graves. 

 

Os impactes negativos e não minimizáveis identificados para este factor ambiental implicam a emissão de 

um parecer desfavorável ao projecto. 

 

 

5.2 Outros Factores Ambientais 

 

Apresenta-se de seguida a apreciação dos restantes factores ambientais. 

 

Uma vez que da apreciação dos descritores relevantes se considera que deverá ser emitido parecer 

desfavorável ao traçado proposto, não se efectua neste capítulo a análise das medidas de minimização e 

respectivos Planos de Monitorização propostos. 

 

Geomorfologia 

Resultado da orografia ocorrente, o projecto em avaliação, implica uma movimentação de terras 

significativa, com implicações ao nível geomorfológico, resultado da realização de aterros e de escavações. 

Em termos de escavações salientam-se pelas suas dimensões as seguintes: 

� Entre o km 1+720 e 1+880, com 160m de extensão e 15m de altura máxima ao eixo. 

� Entre o km 2+980 e 3+300, com 320m de extensão e 14m de altura máxima ao eixo. 

� Entre o km 4+380 e 4+650, com 270m de extensão e 16m de altura máxima ao eixo. 

 

Quanto aos aterros com maiores dimensões referem-se os seguintes: 

� Entre o km 1+625 e 1+720, com 95m de extensão e 13m de altura máxima ao eixo. 

� Entre o km 3+400 e 3+625, com 225m de extensão e 11m de altura máxima ao eixo. 

� Entre o km 4+65 e 5+025, com 375m de extensão e 15m de altura máxima ao eixo. 

� Entre o km 6+650 e 6+820, com 170m de extensão e 12m de altura máxima ao eixo. 

 

De salientar que as alturas dos taludes associados a estas escavações e aterros são significativos uma vez 

que os valores atrás indicados são relativos ao eixo da via. 

 

Em termos de movimentações de terras prevê-se, caso se utilize todo o material resultante das 

escavações, um excesso de terras a levar a depósito de cerca de 168 970m3. 

 

Foi apresentada no EIA uma listagem de potenciais pedreiras com licença em vigor, caso seja necessário 

obter materiais para a obra, bem como uma listagem de pedreiras inactivas para depósito de materiais. 

 

 

Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

Para a caracterização dos recursos hídricos o EIA utilizou a informação disponibilizada no Plano de Bacia 

Hidrográfica das Ribeiras do Oeste e, dados disponíveis no site do INAG. A área englobada por este Plano 

abrange nove bacias hidrográficas não constituindo portanto uma única bacia hidrográfica. 
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Assim sendo não é correcta a metodologia utilizada no EIA de se caracterizar e fazer referência à 

totalidade da área afecta a este plano como sendo a Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, uma vez 

que a cada uma destas ribeiras, ou rios, corresponde uma bacia com características hidrológicas próprias. 

Deste modo, a inclusão no item 4.5.6 relativo a situações hidrológicas extremas – cheias, de informação 

relativa a outras bacias hidrográficas deste plano (como a ribª de Colares, rio Sizandro...) não permite 

caracterizar a área em estudo relativa à bacia hidrográfica do rio Alcobaça. Mais se informa que existe 

informação mais actualizada do que a publicada no referido Plano (publicado no DR em 2002) havendo 

registo, em 2001, de inundação em Alcobaça (SNIRH). 

 

A inclusão nos EIA de listagens de diplomas legais em vigor só tem interesse se os mesmos forem 

considerados, quer na caracterização, quer na avaliação e predição de impactes, sendo portanto 

necessária a sua análise e interpretação. Tal como se tinha referido, aquando da verificação da 

conformidade do EIA, a legislação relativa ao Domínio Público Hídrico estava incorrecta e, desactualizada, 

daí que a Região Hidrográfica considerada não esteja de acordo com o quadro legal vigente, ou seja, a 

área em estudo situa-se na Região Hidrográfica nº 4 (DL nº 347/2007 de 19 de Outubro), designada de 

Vouga, Mondego, Lis e ribeiras do Oeste. 

 

Face ao exposto, e apesar de ter sido justificado que se optou, na caracterização hidrológica, pela estação 

hidrométrica de Ponte de Óbidos, no rio Arnoia, por esta dispor de maior número de dados, tal não 

significa que não se tivesse de fazer a extrapolação destes dados para a área em estudo onde o âmbito de 

análise deve ser o local e, não o regional, nem que não se pudessem apresentar os dados da estação de 

Fervença situada na bacia do rio Alcobaça e procedido à respectiva comparação. 

 

O desenho RHD-01 (Março 08), relativo à rede hidrográfica assinalou, incorrectamente, o rio de Pedralho, 

uma vez que o mesmo drena para o Nó com a EN8(S) como assinalado no desenho PGT-05 das 

Condicionantes (Junho de 08). 

 

Em termos hidrogeológicos existe, a Este da área em estudo e, associado às formações calcárias, o 

sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho onde a circulação das águas subterrâneas, ocorrendo 

pelas fracturas, é complexa e irregular ao longo de todo o carso, implicando que a vulnerabilidade à 

poluição seja elevada. Neste sistema ocorrem nascentes temporárias e perenes tendo, algumas delas, 

caudais significativos. Na área em estudo localizam-se as principais nascentes do sector da Serra de 

Candeeiros e Plataforma de Aljubarrota, as nascentes da Chiqueda (situadas no contacto entre os calcários 

e os calcários margosos das camadas de Montejunto). 

 

O EIA identificou, na área em estudo, 5 captações públicas para abastecimento de água, duas das quais 

no próprio corredor: JK5 - furo com 177m de profundidade que abastece a freguesia de Bárrio e RA11 

Chiqueda - Poço dos Frades composta por nascente e furo de 46m de profundidade que, em conjunto com 

as restantes captações da Chiqueda, abastecem Alcobaça. 

 

Foram apresentadas, à CCDRLVT, as propostas de perímetros de protecção para estas captações tendo 

por base o DL nº 382/99 embora o PDM contemple para todas as captações públicas, perímetros de 
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protecção que correspondem a um raio de 30m o perímetro de protecção próximo e, um raio de 100m, no 

perímetro de protecção à distância, excepto para as captações da Chiqueda que, por estarem associadas 

ao sistema cársico, têm um perímetro de protecção de 500m. 

 

Tratando-se de uma região onde os recursos hidrogeológicos são importantes foi realizado um inventário 

de pontos de água onde, para além das captações públicas foram identificadas outras captações a ter em 

atenção, umas licenciadas e outras identificadas no trabalho de campo. 

 

Os impactes na drenagem superficial resultam da alteração do relevo com a criação de aterros e 

escavações para a implantação da Variante e, com a impermeabilização do solo. Promove-se o 

escoamento superficial em detrimento da infiltração e, a concentração do escoamento num menor número 

de locais, resultado do efeito de barragem que a Variante irá criar.  

 

Segundo o EIA o projecto não será responsável por ocasionar impactes negativos em termos de 

drenagem, dado que a drenagem transversal foi dimensionada para caudais de cheia centenários. 

 

No que se refere ao dimensionamento foi usada a fórmula racional, para todas as sub-bacias, 

independentemente da área destas, o mesmo coeficiente de escoamento (0,6) e as curvas I-D-F 

estabelecidas por Matos, em 1987. Tal como já se informou por diversas vezes, e se deu conhecimento às 

Estradas de Portugal, para o dimensionamento da drenagem transversal é necessário considerar os dados 

mais recentes de curvas I-D-F desenvolvidas para diferentes partes do país (2001), bem como analisar as 

características de cada local não se podendo generalizar, por exemplo, o uso do valor C=0,6 mais 

adaptado a bacias hidrográficas impermeabilizadas resultado da urbanização, quando se tem de atender, 

por exemplo, às características agrícolas e à tipologia cársica.  

 

De acordo com as plantas do projecto, grande parte das PH não estão localizadas, nem alinhadas, de 

acordo com a directriz da linha de água implicando alterações nas condições e velocidade de escoamento 

sem que se tenha avaliado esta situação nas estruturas e secções de vazão situadas a jusante. Não tendo 

sido efectuado um levantamento das secções de vazão das estruturas existentes a jusante, nem do estado 

de conservação das mesmas, não se pode confirmar que a Variante não possa vir a ser responsável por 

impactes a jusante resultantes da concentração de caudais num menor número de locais. 

 

Por outro lado, e apesar do EIA considerar que os viadutos, por mitigarem as alterações na morfologia, 

implicam que os impactes nos recursos hídricos sejam de baixa significância, tal só se verifica se o 

projecto não interferir na directriz das linhas de água e não ocorrer a interrupção do escoamento mesmo 

que, temporariamente, situação que se desconhece dado não se dispor dos pormenores relativos aos 

viadutos, nem os processos construtivos dos mesmos.  

 

Na qualidade da água a simulação efectuada não indicia a ocorrência de impactes negativos significativos 

apesar de ainda não se dispor dos reais locais de descarga, razão pela qual o EIA apresenta 

recomendações para se evitar a descarga nas zonas hídricas sensíveis que foram identificadas. 
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A realização de terraplenagens com a alteração do relevo natural (escavações e aterros) será responsável 

pela interferência no sistema hidrogeológico quer por se alterarem as condições de circulação 

subterrâneas, quer por se alterarem as condições de infiltração e de recarga do sistema. Não se 

interferindo nas áreas afectas aos actuais perímetros de protecção definidos para as captações públicas, 

nem com as áreas propostas para perímetros de acordo com o DL nº 382/99, o projecto mitigou os 

impactes nesta factor, não querendo isto significar que não possam ocorrer alterações dos níveis freáticos 

com implicações nas captações mais próximas, tendo o EIA identificado 2 situações passíveis de afectação 

directa e 4 indirectas. 

 

Para os recursos hídricos as medidas de minimização consideradas são integradas no Aditamento.  

 

 

Sócio-Economia 

O EIA apresenta uma breve caracterização sócio-demográfica e económica da região e do concelho 

atravessado pelo projecto. O traçado enquadra-se na sub-região Oeste que se insere na Região Centro, 

localizando-se no distrito de Leiria e abrange o concelho de Alcobaça (freguesias de Bárrio, Cela, Évora de 

Alcobaça e Aljubarrota-Prazeres). Ao nível da mobilidade e transportes o EIA analisa a região, sub-região e 

concelho no que diz respeito às deslocações pendulares e aos modos de transporte e deslocação. Ao nível 

concelhio destaca-se o seguinte: 

� 51% da população trabalha ou estuda na freguesia onde reside.  

� 28% da população trabalha ou estuda noutra freguesia do concelho de residência. 

� 20% da população trabalha ou estuda noutro concelho. 

� 1% da população trabalha ou estuda no estrangeiro. 

� A maioria da população demora até 15minutos nas suas deslocações trabalho/casa. 

� A maioria da população utiliza o transporte individual nas suas deslocações diárias. 

 

Tendo por base o traçado em estudo e o estabelecimento de um corredor de análise de 200m para cada 

lado do eixo da via, o EIA refere as edificações existentes, especificando a tipologia da edificação/uso, a 

distância a que se encontra do eixo da via, a localização/km, e o lado da via correspondente. Verifica-se 

que ao nível de afectações directas ocorrem 9 situações referentes a barracões, anexos, habitações e 

armazém, e ao nível da proximidade da via as situações ocorrem entre os 14m e os 368m. Refere ainda, 

as vias que serão alvo de restabelecimento, especificando a sua tipologia e acessibilidades conferidas. 

O traçado/corredor em estudo atravessa áreas agrícolas, com uma afectação directa total de 26,55 ha. 

 

Segundo o EIA a Variante em estudo pretende ser uma alternativa à EN8 que actualmente atravessa o 

centro de Alcobaça, possibilitando assim: 

� Criar uma alternativa ao atravessamento da zona urbana de Alcobaça. 

� Maior fluidez de tráfego na EN8. 

� Melhorar as condições de segurança viária e pedonal (no caso do centro urbano de Alcobaça). 

 

No entanto verifica-se que a VCIA já é uma alternativa ao atravessamento do centro de Alcobaça. 
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Na fase de construção os impactes relacionam-se com as actividades de construção, verificando-se assim 

um aumento do tráfego de veículos pesados afectos à frente de obra e estaleiros, um aumento dos níveis 

de ruído e de poeiras em suspensão, bem como a alteração da paisagem e a criação de efeito barreira. 

Considera-se este impacte temporário, negativo e significativo.  

 

Nesta fase haverá a criação temporária de postos de trabalho, que tenderá a dinamizar o comércio local, 

bem como as empresas do sector da construção civil locais. Considera-se este impacte positivo, 

temporário e pouco significativo. 

 

Com a construção da via é previsível a ocorrência de impactes negativos, permanentes e significativos a 

muito significativos, nomeadamente: 

� A existência de 9 edificações afectadas directamente pelo projecto e que serão demolidas.  

� A existência de habitações localizadas a menos de 50m da via. Esta proximidade diminui a qualidade 

de vida e quotidiano dos residentes na sequência do aumento do ruído e degradação da qualidade do 

ar, levando à necessidade de implementar medidas de minimização adequadas.  

� A proximidade à edificação identificada no local 36. Este edifício diz respeito a uma antiga escola que 

actualmente está a ser utilizada no desenvolvimento de actividades de animação cultural, 

nomeadamente apresentação de espectáculos, animação de leitura e acções de formação na área do 

teatro e teatro de marionetas. Afectação directa de áreas agrícolas. Em fase de projecto de execução o 

traçado deverá, sempre que possível, ser optimizado/compatibilizado com o limite das propriedades de 

forma a não seccionar as mesmas. 

 

 

Qualidade do Ar 

A caracterização da situação de referência, em termos de qualidade do ar, foi realizada com base nos 

resultados das campanhas realizadas no âmbito da avaliação preliminar da qualidade do ar, enquadrada 

na Directiva 1999/30/CE e “Campanhas para a Avaliação preliminar da Qualidade do Ar em Portugal - O3 - 

Tubos de Difusão”, ambos de 2001.   

 

Foi também efectuada uma análise dos dados da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar, mais 

próxima, Rural Regional de Fundo, Estação da Ervedeira, Leiria, a qual se encontra a cerca de 40 km de 

distância. 

 

A descrição das principais fontes fixas existentes na área do projecto foi realizada com base nos resultados 

reportados através do exercício EPER 2004, para o concelho de Alcobaça. 

 

Durante a fase de construção, as partículas em suspensão serão os principais poluentes atmosféricos 

emitidos resultantes, nomeadamente, das seguintes actividades: 

� desmatação e decapagem do terreno; 

� movimentação de terras, incluindo aterros e escavações; 

� erosão eólica de solos desmatados; 

� circulação de máquinas e veículos pesados, em especial em vias não  pavimentadas; 

� funcionamento dos estaleiros, centrais de britagem, betão e betuminoso. 
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Salientam-se ainda as emissões de poluentes atmosféricos, provenientes dos veículos e máquinas afectos 

à obra e os compostos orgânicos voláteis resultantes da preparação e aplicação do asfalto betuminoso. 

 

Na fase de exploração os impactes previstos na qualidade do ar encontram-se associados às emissões 

decorrentes da circulação de veículos rodoviários, relevando-se o dióxido de azoto, monóxido de carbono 

e partículas. 

 

Para avaliar o comportamento dos poluentes emitidos, foram realizadas simulações com o software Caline 

versão 4, para os poluentes CO, N02 e PM10, nos receptores sensíveis identificados no EIA, para os anos 

2009 e 2028. Foram considerados dois cenários, um cenário típico, definido com base nos valores típicos 

da região, e um cenário crítico, que simulou condições de dispersão pouco favoráveis. 

 

Refira-se que no caso das partículas os valores simulados correspondem a valores médios horários e o 

valor limite aplicável a este poluente reporta-se a valores médios diários. 

 

Em ambos os cenários (típico e crítico), os valores das concentrações de poluentes atmosféricos 

inscrevem-se numa ordem de grandeza inferior aos valores limites definidos no normativo legal relativo à 

qualidade do ar, nomeadamente na Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, e no Decreto-Lei nº 111/2002, 

de 16 de Abril. No entanto, considera-se de ressalvar que estas estimativas têm um erro associado, 

devendo ser entendidas como valores indicativos.   

 

Acresce ainda, a este erro de estimativa, o facto das concentrações de fundo utilizadas na simulação, 

corresponderem aos valores médios medidos no ano de 2006, na estação de monitorização da qualidade 

do ar mais próxima, a 40 km, a Estação da Ervedeira, Leiria, dado não haver dados de qualidade do ar 

para a zona do projecto. 

 

Desta forma, considera-se que os impactes na fase de exploração são negativos, permanentes (emissões 

contínuas de poluentes). No entanto, de acordo com as estimativas de concentração de poluentes no ar 

ambiente apresentadas no EIA, mesmo em condições de dispersão adversas, inscrevem-se numa ordem 

de grandeza inferior aos valores limites. 

 

 

Sistemas Ecológicos 

Em termos de Elenco Florístico, de acordo com o EIA, para a área em estudo foram referenciadas 285 

espécies florísticas, das quais, cinco encontram-se incluídas nos Anexos do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de Fevereiro e três possuem estatuto de protecção, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 11/97, de 14 de Janeiro 

e do Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio. 

 

Deste modo, de acordo com o EIA, foram identificadas as seguintes espécies incluídas nos Anexos B-II e 

B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro: 

� Arabis sadina. 

� Iberis procumbens subsp. Microcarpa. 
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� Narcissus calcicola. 

� Silene longicilia. 

 

Para além das espécies referidas, segundo o EIA, foi identificada ainda a presença de Ruscus aculeatus, 

incluída no Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

 

O EIA identifica ainda como espécies presentes na área em estudo, e com estatuto de protecção, o 

Quercus suber e o Quercus rotundifolia, que se encontram protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 11/97, 

de 14 de Janeiro e a Olea europaea var. europaea protegida pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio. 

 

Das 285 espécies referenciadas foi possível a confirmação de 54 através do trabalho de campo, sendo que 

três são as espécies protegidas, Olea europaea var. europaea, Quercus suber e Ruscus aculeatus. 

 

Segundo o EIA não foi registada qualquer espécie incluída no Anexo I da Convenção de Berna. 

 

Em termos de Habitats, na área do projecto e sua envolvente próxima, é possível identificar 22 tipologias 

de habitats, verificando-se o predomínio de habitats não incluídos na Directiva 92/43/CEE (Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro), sendo que os habitats incluídos na referida Directiva se encontram 

associados a explorações florestais.  

 

Deste modo, esta área é constituída maioritariamente por habitats agrícolas, sendo os habitats florestais 

menos expressivos em termos de representatividade. Assim, os habitats predominantes são os de culturas 

anuais e pousios (36,44%) e os pomares de macieiras e pereiras (21,26%), em oposição ao habitat 

carvalhais mistos de Quercus suber e Quercus fagínea (0,30%).  

 

As zonas de maior valor florístico correspondem a associações dos habitats 6310 (Montados de Quercus 

spp. de folha perene) e 9240 (Carvalhais ibéricos de Quercus fagínea e Quercus canariensis). 

 

Em termos de Elenco Faunístico, para a área em estudo foram inventariadas 12 espécies de anfíbios 

(70,59% do total nacional), 17 espécies de répteis (62,96% do total nacional), 100 espécies de aves 

(32,89% do total nacional) e 42 espécies de mamíferos (65,63% do total nacional). 

 

Das 12 espécies de anfíbios referenciadas para a área em estudo, duas são endemismos ibéricos, o Tritão-

de-ventre-laranja (Triturus boscai) e a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), incluídas nos 

Anexos II e III da Convenção de Berna, sendo que esta última está incluída nos Anexos B-II e B-IV do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. Das 12 espécies de anfíbios referenciadas, não foi 

confirmada nenhuma através de trabalho de campo. 

 

Relativamente às espécies de répteis, das 17 espécies referenciadas, três apresentam estatuto de 

conservação – a Víbora-cornuda (Vipera latastei), o Cágado (Mauremys leprosa) e o Lagarto-de-água 

(Lacerta shreiberi), uma vez que estão incluídas no Anexo II da Convenção de Berna e, no caso das duas 

últimas espécies referidas, nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. Das 17 
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espécies de répteis referenciadas foi possível a confirmação de 3 através de trabalho de campo, sendo que 

nenhuma corresponde às espécies anteriormente referidas. 

 

No que concerne à avifauna, segundo o EIA, das 100 espécies referenciadas, 17 constam do Anexo A-I do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, das quais se destacam a Águia-de-Bonelli (Hieraaetus 

fasciatus), espécie prioritária ao abrigo do referido diploma, e o Tartanhão-caçador (Circus pygargus). 

Ambas com o estatuto de “Em Perigo” no Livro Vermelho dos Vertebrados. Segundo o EIA, apesar das 

referências bibliográficas indicarem a presença das espécies anteriormente identificadas, não é provável a 

sua existência dada a ausência de estruturas bióticas compatíveis. Das 100 espécies de aves referenciadas 

foi possível a confirmação de 25 através de trabalho de campo, sendo que nenhuma corresponde às 

espécies anteriormente referidas. 

 

Das 42 espécies de mamíferos de ocorrência provável salientam-se, pela sua importância em termos 

conservacionistas, uma vez que estão incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de Fevereiro, o Rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae) – também incluído no Anexo II da Convenção de 

Berna e com estatuto de conservação de Vulnerável – e a Lontra (Lutra lutra). Relativamente ao Rato-de-

Cabrera e segundo o EIA, de acordo com a prospecção efectuada, a área em estudo não apresenta uma 

estrutura ecológica compatível com as preferências desta espécie. Das 42 espécies de répteis 

referenciadas foi possível a confirmação de 4, através de trabalho de campo, sendo que nenhuma 

corresponde às espécies anteriormente referidas. 

 

O EIA apresenta uma análise da sensibilidade faunística dos habitats existentes, tendo em conta a sua 

raridade, naturalidade, diversidade e utilização faunística, estabilidade e resistência aos impactes. A 

metodologia utilizada permite classificar a sensibilidade dos habitats em reduzida, média e elevada. A 

classificação mais baixa é atribuída a habitats cuja importância para a fauna é reduzida, ou que, por serem 

muito vastos localmente, a sua afectação não é suficiente para se reflectir de forma significativa ao nível 

faunístico. Por outro lado, a classificação mais elevada é atribuída a habitats que pela sua naturalidade, 

ocorrência de espécies prioritárias, importância como área de alimentação, repouso ou reprodução, a 

intervenção nestes habitats poderá causar impactes muito graves ao nível faunístico. 

 

Deste modo, os habitats de maior sensibilidade faunística correspondem a associações dos habitats 6310 

(Montados de Quercus spp. de folha perene) e 9240 (Carvalhais ibéricos de Quercus fagínea e Quercus 

canariensis), fundamentalmente por corresponderem a zonas ocupadas com resquícios do coberto vegetal 

original, com elevada importância em termos de refúgio de biodiversidade e de disponibilidade alimentar. 

 

Da análise efectuada no EIA verifica-se a dominância de habitats de média a reduzida sensibilidade 

faunística (aproximadamente 83,80% da área em estudo). 

 

Os impactes previsíveis resultam das actividades intrínsecas à construção e exploração do projecto, sendo 

mais significativos nas zonas em que os habitats apresentam maior valor florístico e faunístico, como 

sejam as zonas das associações dos habitats 6310 (Montados de Quercus spp. de folha perene) e 9240 

(Carvalhais ibéricos de Quercus fagínea e Quercus canariensis), identificadas no EIA como sendo as 

seguintes: 
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Localização (pK) Habitat 

Entre o km 6+470 – 6+550 (Nó com a EN8 (E)). 6310/9240 

Carvalhais mistos de 

Quercus  suber e Quercus 

fagínea 
Rotunda 3 (Nó com a EN8 (E)). 

Entre o km 3+515 – 3+595. 83.31/83.42/6310/9240 

Floresta mista com 

árvores de produção e 

quercíneas 

(Eucaliptal/pinhal 

bravo/matagais com 

Quercus  suber/ carvalhais 

com Quercus fagínea) 

Entre o km 3+920 – 4+160 (viaduto sobre a Ribeira 

da Ribeirinha). 

Entre o km 4+590 – 4+715. 

Entre o km 4+760 – 4+810. 

Entre o km 5+605 – 5+625. 

Rotunda 4 (Nó com o IC9). 

Entre o km 0+160 – 0+200. 

83.42/6310/9240 

Floresta mista de pinheiro 

bravo e quercíneas (pinhal 

bravo/matagais com 

Quercus  suber/ carvalhais 

com Quercus fagínea) 

Entre o km 1+040 – 1+050. 

Entre o km 1+120 – 1+150. 

Entre o km 1+255 – 1+320. 

Entre o km 1+585 – 2+000 (parcialmente coincidente 

com o viaduto sobre o Rio Baça). 

Entre o km 2+190 – 2+280 (viaduto sobre o Rio 

Baça). 

Entre o km 2+290 – 2+830. 

Entre o km 3+690 – 3+795. 

Nó com a EN8-6. 

Entre o km 5+350 – 5+420. 

Rotundas N3.1 e N3.2 do Nó com a EN8 (E). 

Entre o km 6+740 – 6+800. 

Nó com o IC9. 

 

Assim, durante a fase de construção, os impactes previsíveis na flora e vegetação derivam da: 

� Destruição do coberto vegetal (desmatação e desflorestação) correspondendo a uma perda efectiva 

de habitats. 

� Degradação e substituição das comunidades vegetais (impacte negativo, de média magnitude e 

significância, permanente e irreversível). 

� Alteração das linhas de água (impacte negativo, de reduzida magnitude e significância, permanente e 

irreversível; para o caso das linhas de água transpostas por Passagem hidráulica, sendo que no caso 

das linhas de águas mais importantes, o EIA propõe a sua transposição por viadutos). 

 

Relativamente aos impactes sobre a fauna, para a fase de construção, são previsíveis os seguintes: 
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� Destruição de habitats naturais, devido à desmatação ou ocupação directa com destruição do coberto 

vegetal (impacte negativo, permanente, irreversível e de significância proporcional ao valor 

faunístico). 

� Perturbação ambiental, em virtude da circulação de trabalhadores e máquinas, do aumento do risco 

de ocorrência de derrames de poluentes para os solos, bem como a sua escorrência para os cursos de 

água. 

� Efeito barreira, pela criação de uma barreira não só física como comportamental, que poderá provocar 

o afastamento de algumas espécies como resultado do aumento da perturbação (impacte directo e 

permanente). 

 

Durante a fase de exploração, são previsíveis os seguintes impactes na flora e vegetação existente: 

� Diminuição da qualidade ambiental, em virtude da libertação de poluentes atmosféricos e derrame de 

óleos, com consequente alteração fisiológica nas plantas (impacte negativo, de reduzida magnitude e 

significância, permanente e irreversível). 

� Perda dos valores florísticos, em virtude da evolução sócio-económica da envolvente ao projecto, com 

o aumento da presença antrópica e da ocupação dos solos (impacte incerto de magnitude 

proporcional às áreas afectadas e de significância proporcional ao valor florístico dos habitats 

perdidos). 

 

Ainda durante esta fase, os impactes previsíveis para a fauna são: 

� Continuação do efeito barreira iniciado aquando da fase de construção, podendo ter como 

consequência a efectiva redução dos habitats disponíveis e a compartimentação dos espaços. Para 

minimizar este impacte o EIA propõe a existência de viadutos e pontes sobre os principais corredores 

ecológicos de forma a reduzir o efeito barreira e a fragmentação de habitats (impacte negativo, pouco 

significativo, permanente, irreversível e directo). 

� Risco de atropelamento/colisão de animais, que pode conduzir a uma diminuição dos seus efectivos. 

De forma a minimizar este impacte o projecto contempla a construção de uma vedação de rede ao 

longo da via (impacte negativo, de reduzida magnitude e significância). 

� Perda dos valores faunísticos, em virtude da evolução sócio-económica da envolvente ao projecto, 

nomeadamente através do reordenamento territorial, com consequente aumento da presença 

antrópica e da ocupação dos solos (impacte incerto de magnitude proporcional às áreas afectadas e 

de significância proporcional ao valor florístico dos habitats perdidos). 

� Diminuição da qualidade ambiental, em virtude do nível de ruído causado pelo tráfego rodoviário e 

libertação de poluentes atmosféricos. 

 

Em conclusão, verifica-se que os principais impactes do projecto referem-se à alteração/destruição do 

coberto vegetal existente, à fragmentação de manchas continuas de habitats relevantes do ponto de vista 

faunístico e florístico, e à afectação directa e indirecta das espécies animais presentes, sendo mais 

significativos nas zonas correspondentes a manchas de habitats com valor florístico e faunístico elevado. 
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Ambiente Sonoro 

Para efeitos de caracterização acústica da envolvente da rodovia em estudo, foram efectuadas medições 

de ruído ambiente em 16 pontos situados na sua área de influência.  

 

Os valores medidos nos diferentes pontos permitem concluir que, na situação actual, os locais avaliados 

apresentam valores de Lden entre 49 a 71 dB(A) e de Ln entre 42 e 63 dB(A). As rodovias são referidas 

como as fontes sonoras mais relevantes a nível local, destacando-se entre elas as EN8, EN(R)8-5 e 

EN(R)8-6 e as EM557 e EM556.  

 

Na ausência de classificação acústica por parte da Câmara Municipal de Alcobaça, atendeu-se ao prescrito 

no ponto 3 do Art.11º do Regulamento Geral de Ruído (RGR), considerando-se como valores limite de 

exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para os indicadores Lden e Ln, respectivamente.   

 

Assim, tendo em conta os valores medidos, verifica-se que os valores limite de exposição fixados pelo RGR 

são excedidos em cinco dos 16 locais analisados.  

 

Na fase de construção, a avaliação foi efectuada de forma qualitativa com base nos níveis médios de 

pressão sonora registados a diferentes distâncias dos equipamentos normalmente utilizados na construção 

de rodovias, prevendo-se que serão potencialmente afectados os receptores localizados num raio de 190m 

a partir da frente de obra. 

 

Na fase de exploração, a avaliação de impactes foi efectuada com base nos resultados da previsão dos 

valores de Lden e Ln para os anos de 2009, 2018 e 2028.  

 

A análise foi efectuada de duas formas distintas: 

� Cálculo dos valores de Lden e Ln resultantes (soma dos valores medidos com os previstos) para 21 

pontos de avaliação. 

� Elaboração de Mapas de Ruído para os indicadores Lden e Ln para o ano horizonte de projecto, 2028. 

 

O cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente do Critério de Exposição Máxima foi então 

avaliado, com base nos valores resultantes, obtidos para os diferentes pontos receptores. A análise 

realizada permitiu identificar as situações mais gravosas em termos de impactes sobre o ambiente sonoro.  

 

Estas situações são apresentadas no quadro seguinte para o ano de 2028, ano considerado 

posteriormente no projecto de medidas de minimização. 

 

Níveis sonoros mais elevados previstos para a Variante no ano de 2028:  

km Distância à via (m) Lden  dB(A) 
• Ln  

dB(A) 
∆VL dB(A) 

0+000 Dir./96 73 65 12 

0+200 Esq./10 70 62 9 
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0+250 Dir./96 do Nó da 
Lomba da Maia 

69 62 9 

4+500 Dir./137 66 57 4 

6+500 Dir./25 67 58 5 

Legenda: ∆VL – diferencial relativamente ao valor limite de exposição no período nocturno; 

 

 

Património  

A metodologia utilizada para a caracterização da situação de referência consistiu na pesquisa bibliográfica 

e documental, no levantamento toponímico e fisiográfico da área de estudo.  

 

Posteriormente, procedeu-se à prospecção do corredor e relocalização das ocorrências previamente 

identificadas. Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projecto e à fase em que este foi 

apresentado. 

  

Da aplicação da referida metodologia resultou o registo de 10 ocorrências patrimoniais (património 

arqueológico, arquitectónico e etnográfico). 

  

Como condicionante ao trabalho de campo verificou-se que de um modo geral o terreno se encontrava 

ocupado com campos agrícolas ou com vegetação rasteira ou de médio porte pelo que a visibilidade do 

solo era reduzida. 

  

Segundo o EIA as ocorrências 8 (Quinta dos Inglesas 1) e 10 (Ladeira) correspondem a vias de provável 

cronologia romana e a 7 (Quinta da Eva) a um caminho medieval. No caso da ocorrência 8, localizada a 

15m da via ao pK 7+250, esta coincide grosso modo com o local onde presentemente existe um caminho 

de terra batida não sendo, no entanto, visíveis quaisquer vestígios materiais que indiciem a presença de 

uma via romana já que o piso da estrada está coberto com tout vennant. 

  

É também de salientar a existência de um aqueduto que conduzia a água até ao Mosteiro de Alcobaça 

(ocorrência 4) que, contudo, não foi identificado durante o trabalho de campo devido à densa vegetação. 

  

Relativamente ao património arquitectónico ocorrem diversas estruturas habitacionais de época 

contemporânea, de reduzido valor patrimonial (ocorrências 1, 3 e 9). A ocorrência 5 corresponde a um 

moinho de água inserido numa casa de habitação igualmente de reduzido valor patrimonial. 

  

A execução do projecto implica acções durante a fase de construção que poderão causar impactes 

negativos a nível patrimonial. Face ao potencial da área não é de excluir a possibilidade de ocorrência de 

vestígios arqueológicos durante os trabalhos de desmatação e movimentações do solo. 

  

Prevê-se a afectação directa das ocorrências 5 (Chiqueda de Baixo 1) e 8 (Quinta das Inglesas 1) situadas, 

respectivamente, a 10m e 15m do eixo da via. No primeiro caso o seu valor patrimonial é reduzido e no 
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relativamente à Quinta dos Ingleses, como já foi referido, o caminho rural correspondente ao traçado da 

via não apresenta vestígios que remontem ao período romano. 

  

Relativamente ao aqueduto (ocorrência 4) o facto de se prever para a área um viaduto não faz prever a 

ocorrência de impactes directos. 

 

 

Paisagem 

Em termos paisagísticos a policultura é o principal uso do solo, onde domina a pequena propriedade e o 

povoamento disperso. O mosaico agrícola é constituído por pomares de macieiras e pereiras e vinha. O 

relevo é suave a movimentado nas cumedadas e abrupto nos vales das linhas de água (entre o km 1+000 

e 2+000 e cerca de km 2+000 e 5+500). 

 

Foram identificadas as seguintes unidades de paisagem: UP1 – Áreas agrícolas, UP2 – Áreas florestais e 

UP3 – Áreas urbanas. A unidade de paisagem predominante é a UP1, sendo notória e marcante a 

presença de pomares de pomoideas e prunoideas. 

 

Em termos das extensões de atravessamento das referidas unidades de paisagem, e se se considerar a 

Variante incluindo os restabelecimentos, verifica-se que a unidade UP1 – Áreas agrícolas será atravessada 

numa extensão de 18,61km, a UP2 – Áreas florestais em 1,8km e a UP3 – Áreas urbanas em 0,46km. 

 

Em termos de qualidade e sensibilidade da paisagem considerou-se que a unidade UP1, unidade 

atravessada em maior extensão, apresenta um valor elevado enquanto as restantes um valor médio. 

 

Em termos de avaliação de impactes, os impactes mais significativos ocorrerão na fase de construção 

associados à alteração da morfologia do terreno, à alteração da utilização e função dos espaços e à 

extracção e deposição de materiais de e para a obra. Estes impactes far-se-ão sentir com maior 

significância na unidade de paisagem com maior sensibilidade a UP1 – Área agrícola. 
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6. Consulta Pública 

 

A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, desde o dia 26 de Junho a 30 de Julho de 2008. 

 

No âmbito da Consulta Pública foi recebido 1 parecer de uma cidadã, residente na localidade de Capucho, 

solicitando o desvio de alguns metros da rotunda N 2.2., mais para o Ramo B. 

 

Informa que a referida rotunda se encontra praticamente nas traseiras da sua habitação e do muro de 

vedação da mesma, o que implica falta de visibilidade ao sair com uma viatura ou a pé. 

 

Na visita ao local foi identificada a referida habitação, bem como a envolvente, considerando-se adequada 

a pretensão requerida. 
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7. Conclusões  

 
A Estradas de Portugal, SA, enviou para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental o Estudo de 

Impacte Ambiental relativo ao Projecto Base da “EN8 - Variante a Alcobaça”, dando cumprimento à 

legislação em vigor sobre AIA – DL nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

197/2005, de 8 de Novembro.  

 

De acordo com o EIA, o Projecto Base da EN8 - Variante a Alcobaça tem por objectivo a criação de uma 

via alternativa à EN8, estrada que faz parte do PRN no âmbito na rede nacional complementar (estradas 

nacionais), pelo que terá de assegurar a articulação com a rede viária local.  

 

De acordo com o EIA, a Variante terá como principal função possibilitar uma alternativa ao 

atravessamento da EN8 pelo centro urbano de Alcobaça, permitindo o descongestionamento do mesmo e 

uma maior fluidez de tráfego que utiliza a referida Estrada Nacional. 

 

Em termos de antecedentes o EIA refere a elaboração de um EIA relativo ao Estudo Prévio, em 2000 e 

2001, o qual não foi submetido a procedimento de AIA, por ter sido entendimento do ex-IEP que o 

projecto, à data, não se enquadrava nos termos definidos no Anexo II, alínea e) do DL 69/2000 de 3 de 

Maio. 

 

Nesse Estudo Prévio foram considerados cenários alternativos de perfil transversal e de tipos de 

interligações da Variante com a restante rede viária. 

 

As conclusões desse EIA apontaram como mais favoráveis as alternativas de traçado associadas aos 

cenários III e IV, ou seja, as que consideraram ligações de nível à rede viária existente, dada a menor 

área ocupada por este tipo de ligações, face à área ocupada pelos Nós desnivelados. No entanto, 

posteriormente, o ex-IEP determinou a adopção de um perfil transversal tipo de 1x2 vias, o que levou a 

que fosse desenvolvido em fase de Projecto de Execução (embora o EIA em avaliação seja sobre o 

Projecto Base) a Solução A para o cenário II (que corresponde à adopção de um perfil transversal tipo de 

1x2 vias e Nós de ligação desnivelados). 

 

Consideraram-se, nesta avaliação, como factores ambientais mais relevantes o Ordenamento do Território, 

os Solos e o Uso do Solo, tendo-se identificado para estes factores ambientais impactes negativos 

significativos não minimizáveis. Para os restantes factores ambientais embora se previsse também a 

existência de impactes negativos significativos, estes não eram susceptíveis de inviabilizar o projecto. Em 

termos de consulta pública apenas se recebeu um parecer de uma cidadã, solicitando a ripagem de uma 

rotunda. 

 

Apresenta-se de seguida os principais impactes negativos identificados para os factores ambientais 

Ordenamento do Território e Solos e Uso do Solo: 
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Ordenamento do Território: 

� O projecto não é compatível com o PDM de Alcobaça. No que concerne ao PDM verifica-se que o 

mesmo prevê a construção de uma Variante Municipal de Alcobaça, sendo contudo que o traçado em 

avaliação não coincide com o definido no referido Plano. Com um traçado aproximado ao definido no 

PDM, foi construída recentemente (inaugurada em 2008) a Via de Cintura Interna Alcobaça (VCIA). 

 

No âmbito do projecto da VCIA e porque esta não cumpriu integralmente o traçado definido na planta 

de ordenamento do PDM através da RCM nº 34/2004 publicada em DR a 20 de Março, foi suspenso o 

PDM na área do espaço-canal “variante municipal proposta” no troço compreendido entre o km 

115,230 da EN8 e o km 0,600 da EN8-6, numa extensão de 2148, até à entrada em vigor do primeiro 

PMOT que venha a abranger aquela área. 

 

Segundo é referido na mesma RCM, o município de Alcobaça fundamenta a suspensão parcial do PDM 

na verificação de circunstâncias excepcionais resultantes da alteração significativa das perspectivas de 

desenvolvimento económico e social local, por motivo das novas acessibilidades ao município e à 

cidade, criadas com a construção da A8 e do IC9, o que implica uma politica de modernização da rede 

viária da cidade de Alcobaça. Daí a necessidade de modificar o traçado do espaço-canal “variante 

municipal proposta” previsto no actual PDM de modo a desviar o trânsito da envolvente do Mosteiro 

de Santa Maria de Alcobaça e possibilitar a progressiva pedonalização da área do centro histórico, no 

âmbito do processo de requalificação urbana. 

 

Assim, considera-se haver incompatibilidade com o PDM na medida em que este prevê uma infra-

estrutura viária da mesma categoria – variante municipal a Alcobaça – com um traçado diferente do 

que é agora apresentado pela EP. 

 

� O projecto não é compatível com o Plano de Pormenor da Quinta da Freiras. 

� O projecto tem impactes significativos sobre parcelas agrícolas cultivadas. 

� O projecto atravessa uma extensa área urbanizável definida no PDM de Alcobaça. 

� O EIA não comprova que a VCIA inaugurada em 2008 não possa cumprir as funções da Variante em 

avaliação. 

 

Solos e Uso do Solo: 

� No que se refere aos solos da RAN a afectar pelo projecto, considera-se muito gravoso o 

atravessamento das manchas de solos de elevada capacidade agrícola. Considera-se também 

preocupante a ocupação de solos da RAN, quando recentemente foi construída a Via de Cintura 

Interna de Alcobaça, com traçado próximo e funções similares ao traçado agora em estudo. A 

duplicação de infra-estruturas rodoviárias acarreta impactes cumulativos em termos de ocupação de 

solos agrícolas,  inviabilização de explorações agrícolas e outras actividades e bens, para além da 

forte intrusão na paisagem resultante da realização de duas vias tão próximas. Tendo presente a 

justificação apresentada para a obra, considera-se que a defesa do recurso solo em causa é 

prioritária neste contexto.   
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� Para além do impacte sobre estes solos, o traçado atravessa outras áreas agrícolas, em que o pomar 

tem forte expressão e com importância relevante para a fileira frutícola. De referir que estas e outras 

áreas agrícolas do concelho de Alcobaça são identificadas no âmbito da aplicação dos Factores de 

Prioridade Regionais, do Programa de Desenvolvimento Rural, pela sua importância para os produtos 

estratégicos - frutos e hortícolas, donde se destacam a “Maçã de Alcobaça - IGP” e a “Pêra Rocha do 

Oeste - DOP”.  

� Acresce que, por outro lado, a avaliação dos impactes não se pode limitar à análise da área 

directamente inviabilizada para o cultivo (impactes directos), mas também ao efeito barreira e às 

parcelas sobrantes que a passagem da via produzirá (impactes indirectos), e que comprometem a 

viabilidade das explorações agrícolas. No presente caso, e tratando-se de uma zona de pequena 

propriedade, estes problemas far-se-ão sentir de forma acentuada.  

 

Assim, e face ao acima exposto a Comissão de Avaliação considera que deverá ser emitido parecer 

desfavorável ao Projecto Base da EN8 – Variante a Alcobaça. 
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