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1. OBJECTIVOS 

O presente Aditamento tem como objectivo rectificar, justificar e complementar o 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da EN 238 Sertã/Oleiros, nos aspectos 
solicitados no âmbito do Pedido de Elementos Adicionais ao EIA, efectuados pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (consultar Anexo I), no procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental, o qual refere a necessidade de apresentação de 
elementos adicionais que considera relevantes, nomeadamente no que concerne a 
alguns aspectos relacionados com conteúdos específicos do EIA. 

O Aditamento que agora se apresenta, está consignado na legislação em vigor 

sobre o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental, no n.º 5 do artigo 13.º 
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro de modo a ser declarada a 
conformidade do respectivo EIA. 

 

2. METODOLOGIA 

Tendo como ponto de partida o processo de avaliação supra referido, procedeu-se 

a uma análise comparativa e pormenorizada entre os comentários e sugestões da 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o EIA sobre o qual incidiu o referido 
parecer, de forma a optimizar o conteúdo deste, e consequentemente a rectificação 
e reformulação dos conteúdos abordados. 

 

3. APRESENTAÇÃO 

De forma a optimizar os esclarecimentos solicitados, pretende-se com o Aditamento 

apreciar exclusivamente os elementos solicitados. 
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I ADITAMENTO AO EIA 

1. EIA 

• Tendo em conta os objectivos e a justificação do projecto deverá ser 
apresentado os benefícios ambientais a implementar neste projecto 

comparativamente com a via actualmente existente. 

Deverá ser explicitado, incluindo cartograficamente, quais os troços que 

serão objecto de desactivação e qual o uso que a via actualmente existente 
irá ter nesses locais bem como os troços coincidentes com o traçado actual. 

 

Conforme referido no EIA a actual EN238 apresenta um traçado sinuoso e pouco 

homogéneo, adaptada às condições orográficas difíceis da zona onde está 
implantada, reflectindo-se estas condições no traçado actual, que apresenta 
características geométricas inferiores à hierarquia de uma Estrada Nacional, 
nomeadamente em termos de planta e perfil longitudinal.  

Deste modo, os traçados propostos para a EN238-Sertã/Oleiros têm como base 
justificativa do seu lançamento, permitir estabelecer em condições de segurança e 

fluidez a ligação entre Sertã e  Oleiros, constituindo-se pela adopção de um perfil 
de estrada nacional e um traçado homogéneo, numa alternativa viável à actual 
estrada, a qual não  responde cabalmente às funções de uma via com hierarquia de 
estrada nacional, não permitindo desta forma estabelecer uma ligação eficaz entre 

as localidades de Oleiros e Sertã, de acordo com objectivos a seguir mencionados. 

 

A análise de traçados efectuada pela INTECSA, procuraram na generalidade 

responder aos seguintes objectivos: 

ü Ligação o mais directa possível entre Sertã e Oleiros; 

ü Definição de novos traçados junto às localidades, por forma a contorná-las, 
privilegiando o tráfego de passagem e a segurança rodoviária; 

ü Aproveitamento da plataforma existente na maior extensão possível; 

ü Diminuir a distância a percorrer entre as localidades de Sertã e Oleiros; 
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ü Efectuar uma ligação do Concelho de Oleiros aos principais eixos rodiviários 

regionais e nacionais (IC8), de um modo eficaz e seguro do ponto de vista 
rodoviário; 

ü Dotar a região de um eixo rodoviário com caracteristicas equivalentes ao 
nivel de serviço de uma estrada nacional; 

ü Estabelecer um eixo rodoviário estruturante e estratégico para a região, do 

ponto de vista social e económico. 

Relativamente à rede viária existente que articula com a actual EN238, à que referir 

que esta é marginada de algumas Estradas Municipais e Caminhos Municipais, de 
serventia às localidades situadas nas proximidades, nomeadamente a, EM 529, os 
CM 1158, CM 1159, CM 1108, e a  Estrada Nacional EN 238-1. De salientar ainda o 
elevado numero de caminhos rurais e serventias devido à ocupação marginal junto 

à actual EN238. 

 

Conforme se constata, os benefícios ambientais decorrentes da implantação dos 
traçados propostos para a EN238-Sertã/Oleiros, decorrem dos seguintes aspectos: 

• Afastamento dos principais aglomerados populacionais (Maxialinho, Cruz do 
Fundão, Troviscal, Fundão, Troviscainho, Vale do Laço, Chelhinhos e 
Mosteiro trazendo melhorias significativas no aspectos ambientais 
relevantes quando comparado com a situação existente – Qualidade do Ar, 

Ambiente Sonoro, Componente Social, Usos do Território;  

ü Potenciação do desenvolvimento económico e social da região, com a 

melhoria significativa das ligações rodoviárias entre duas sedes de 
Concelho (Sertã e Oleiros) melhorando a fluidez do tráfego de médio - longo 
curso, face à rede rodoviária local e regional;  

ü Da segurança rodoviária com a eliminação das condições operacionais 

penalizantes existentes actualmente, nomeadamente devido ao volume de 
tráfego de atravessamento, consequente da ocupação marginal e 

da acessibilidade lateral existente ao longo da actual EN 238; 

ü Possibilidade de optimizações e recomendações ambientais aos traçados 

propostos em Estudo Prévio, de modo a serem as mesmas tidas em 
consideração para o desenvolvimento do Projecto de Execução. 
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Tal como referido e através da análise global do Estudo de Impacte Ambiental 

conclui-se que não existem situações que inviabilizem a execução do projecto, no 
entanto, e uma vez que para algumas componentes se verificam impactes 

significativos e muito significativos, é fundamental que todas as medidas 
minimizadoras definidas sejam adequadamente implementadas e/ou adoptadas nas 
fases de projecto seguintes. 

São igualmente definidas, para cada componente estudada ao longo do Estudo de 
Impacte Ambiental, algumas recomendações para a fase de Projecto de Execução 

e do Acompanhamento Ambiental da Empreitada. 

 

Relativamente “aos troços que serão objecto de desactivação e qual o uso que a 
via actualmente existente irá ter nesses locais bem como os troços coincidentes 

com o traçado actual”, e em conformidade com as informações fornecidas pela 

Estradas de Portugal – S.A. e a equipa projectista de traçado, proceder-se-á da 
seguinte forma para as situações anteriormente referidas: 

ü A actual EN238 será desclassificada nos troços a suprimir e sobrepostos 

com as soluções de traçado, não se procedendo à sua remoção, se os 
mesmos servirem para garantir acessibilidades locais sendo mantidos em 

funcionamento para esse efeito, de modo a garantir as acessibilidades e 
circulação das populações locais, 

ü Caso se os mesmos não tiverem qualquer serventia serão objecto de 

remoção e será efectuada a respectiva recuperação dos solos afectos a 
essas zonas. 

Contundo importará referir que esta análise de pormenor será efectuada no âmbito 

do Projecto de Execução. 

No Anexo II do presente Aditamento, encontra-se as Plantas á escala 1/5.000 dos 

restabelecimentos, incluindo Caminhos Paralelos, bem como a sobreposição das 
soluções de traçado presentes no EIA com a actual EN238. 
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1.1. Caracterização da Situação de referência 

• Deverá ser indicada a altura acima do solo à qual foram realizadas as medições 
acústicas e sua duração aproximada em cada ponto. 

• Deverá ser esclarecido se as medições acústicas foram realizadas em, pelo 
menos, dois dias distintos, de acordo com o indicado no documento editado 
pelo IPAC, nomeadamente, a Circular Clientes nº 2/2007 (‘’Critérios de 

acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de 
acordo com o Decreto-lei nº 9/2007’’), que complementa a norma NP 
1730:1996, de forma a assegurar a representatividade das medições. 

 

Em conformidade com os dados indicados pela equipa técnica responsável pela 

elaboração do Estudo Acústico para o EIA (Acusticontrol, Consultores em 
Engenharia Acústica e Controlo de Ruído, Lda – Prof. Bento Coelho e Eng.ª 

Margarida Estevens), foram seguidas as recomendações descritas na normalização 
portuguesa aplicável, para a realização das medições acústicas, nomeadamente as 
constantes na NP-1730, "Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente". Partes 
1 e 2. 

As medições acústicas situaram-se a alturas que variaram, consoante a altura do 
receptor sensível, e que variou entre 1,5 m e 3,8 m de altura. 

Em cada período de referência, foram tomados diferentes amostras com tempos de 
integração variáveis, de acordo com as características do ambiente acústico nos 

locais, de forma a garantir a representatividade e estacionaridade temporal dos 
sinais sonoros. A duração aproximada para cada medição foi de 30 minutos. 

As medições acústicas foram realizadas em dois dias distintos em conformidade 
com a Circular Clientes nº 2/2007 do IPAC “Critérios de acreditação transitórios 
relativos à representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-lei nº 
9/2007”, que complementa a norma NP 1730:1996, de forma a assegurar a 

representatividade das medições. Importa ainda referir que as medições acústicas 
foram realizadas nos dias 11 e 12 do mês de Março de 2008 na vigência dos três 
períodos de referência, diurno (07h00-20h00), entardecer (20h00-23h00) e nocturno 
(23h00-07h00). 

As medições acústicas foram ainda efectuadas com um sonómetro digital 
integrador B&K 2260, cujo modelo se encontra aprovado pelo Instituto Português da 

Qualidade (Diário da República, III Série de 28-10-1993), munido de microfone 
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electret de alta sensibilidade e filtros de análise estatística. O microfone foi 
equipado com um protector de vento para evitar sinais espúrios de baixa frequência 
devidos ao vento. Qualquer energia residual assume importância irrelevante na 

medida em que todas as medições foram realizadas com malha de ponderação A. 

Foi utilizado ainda um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O 

equipamento foi convenientemente calibrado com o respectivo calibrador sonoro 
antes do início das medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão 
de medidas, não se tendo verificado desvios das posições de calibração.  

Foi ainda utilizado um termómetro – anemómetro digital Kestrel para registo dos 
parâmetros meteorológicos mais relevantes. 

 

• Os dados apresentados pelo EIA, relativos ao descritor ambiente sonoro, não 

permitem uma análise comparativa e respectiva selecção de alternativas. 
Considera-se necessária a apresentação de dados que fundamentem a 
selecção de uma das alternativas em detrimento das restantes, nomeadamente, 
a quantificação do número de receptores potencialmente afectados por cada 

uma das soluções em análise. 

 

Conforme referido no EIA as soluções projectadas para a EN238 – Sertã / Oleiros, 
desenvolvem-se em áreas com baixa densidade de ocupação dos solos com 

sensibilidade ao ruído. O tipo de usos do solo com sensibilidade ao ruído 
caracteriza-se por casas de habitação com 1 e 2 pisos do tipo unifamiliar, a 
distâncias de afastamento que variam entre os 10 e os 50 metros. Para além das 
casas de habitação existem diversos armazéns e anexos, ao longo das soluções. 

Até à data da realização do presente estudo ainda não tinha sido atribuída qualquer 
classificação acústica às zonas envolventes da EN238 – Sertã e Oleiros. De acordo 

com o ponto 3. do artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído, aplicam-se aos 
receptores sensíveis existentes na envolvente do traçado os valores limite de Lden 
igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

Importa, deste modo, analisar as condições acústicas existentes actualmente e 

perspectivar os níveis sonoros futuros no sentido de avaliar eventuais impactes da 
implementação do projecto no ruído ambiente local, tendo em conta os usos com 

sensibilidade sensível ao ruído existentes e previstos na envolvente. 
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A análise dos mapas de ruído, permitiu concluir que junto das casas de habitação e 

respectivos receptores sensíveis, os valores previstos para os indicadores de ruído 
Lden e Ln são sempre inferiores a 63 dB(A) e 53 dB(A), respectivamente. Esta 

situação é válida para os três anos em estudo, para as Soluções 1 e 2 e 
Alternativas 1 e 2, conforme se pode verificar no quadro seguinte: 

 

Quadro 1.1 – Número de receptores sensíveis com indicadores Lden e Ln superiores a 63 

dB(A) e 53 dB(A) respectivamente 

2015 2025 2035 

Solução Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

Solução 1 0 0 0 0 0 0 

Solução 2 0 0 0 0 0 0 

Alternativa 1 0 0 0 0 0 0 

Alternativa 2 0 0 0 0 0 0 

 

Deste modo e do ponto de vista exclusivamente acústica qualquer das Soluções ou 

Alternativas respeita a legislação vigente aplicável, não se prevendo assim 
impactes negativos significativos ou muito significativos no ruído ambiente local, 

decorrentes do normal funcionamento da EN238 – Sertã e Oleiros. 

Não se justifica assim e presentemente a adopção de medidas minimizadoras de 

ruído na fase de exploração, remetendo-se para as fases subsequentes (Projecto 
de Execução) a reavaliação do Estudo Acústico. 

Relativamente à análise global efectuada aos traçados das Soluções 1 e 2 e 

Alternativas 1 e 2 projectadas para a ligação entre a Sertã e Oleiros conclui-se que: 

• Os impactes de ruído gerados na fase de construção serão baixos a médios, 
junto aos receptores com utilização sensível ao ruído, situados na imediata 

proximidade da via projectada; 

• Os impactes de ruído gerados pela fase de exploração não ultrapassam os 
valores limite legalmente estabelecidos para zonas cuja classificação 
acústica ainda não tenha sido atribuída, em todas as Soluções (Solução 1 e 



 

 
 

 

EN238-Sertã/Oleiros – Estudo Prévio                                                                                                    9 
Estudo de Impacte Ambiental - Aditamento 
Proc.º n.º 058/EIAEP/1007 

Solução 2) e Alternativas (Alternativa 1 e Alternativa 2) conforme verificado 
no quadro anterior; 

• Poderão existir impactes negativos no ruído ambiente em zonas e/ou locais 

situados na envolvente dos traçados, pelo que poderá revelar-se necessário 
prever a eventual adopção de medidas minimizadoras de ruído. Esta 
situação deverá ser avaliada com pormenor em sede de Projecto de 

Execução. 

• Registar-se-ão impactes positivos nos locais próximos da actual EN.238, 
uma vez que algum tráfego que circula na referida estrada nacional será 
transferido para o novo Itinerário. Estes impactes não assumem contudo 

relevância; 

Relativamente ao solicitado presentemente pela Comissão de Avaliação, importa 

referenciar que em termos de análise comparativa das soluções estudadas, foi 
possível concluir que: 

Solução 1 

• A Solução 1 afecta, relativamente à Solução 2 e Alternativas 1 e 2, zonas 
com igual ocupação de usos do solo com sensibilidade ao ruído, embora a 
distâncias superiores. 

Solução 1 + Alternativa 1 + Solução 2  

• A Solução 1 afecta zonas com igual número de usos do solo com 

sensibilidade ao ruído comparativamente com as afectadas pela Solução 2, 
embora ambas as soluções se encontrem a distâncias de afastamento dos 
receptores sensíveis superiores consideráveis; 

• A Alternativa 1, que tem início ao km 5+216.382 da Solução 1 e termina ao 
km 8+575.000 da mesma solução possui receptores sensíveis ao longo do 
seu pequeno traçado. 

Solução 1 + Alternativa 2 + Solução 2  

• A Solução 1 afecta zonas com igual número de usos do solo com 
sensibilidade ao ruído comparativamente com as afectadas pela Solução 2, 

embora ambas as soluções se encontrem a distâncias de afastamento dos 
receptores sensíveis superiores consideráveis; 
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• A Alternativa 2, que tem início ao km 12+800.552 da Solução 1 e termina ao 

km 16+375.000 da mesma solução possui um número muito reduzido de 
receptores sensíveis ao longo do seu pequeno traçado. 
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Solução 2 

• A Solução 2 afecta, relativamente à Solução 1 e Alternativas 1 e 2, zonas 
com igual ocupação de usos do solo com sensibilidade ao ruído, embora a 
distâncias inferiores. 

Face ao anteriormente referido, conclui-se que o descritor Ambiente Sonoro não é 
decisivo na selecção da solução mais vantajosa do ponto de vista ambiental dado 

que em termos acústicos, as combinações das soluções anteriormente referidas 
são similares, com diferenças marginais, não ocorrendo deste modo uma selecção 
de uma das alternativas em detrimento das restantes.  

 

1.2. Previsão e Análise de Impactes   

• Solicita-se a indicação do software de previsão acústica utilizado e a 
apresentação dos parâmetros de cálculo considerados, nomeadamente, 
coeficiente de absorção, ordem de reflexão, raio de busca e equidistância das 
curvas de nível da cartografia utilizada. Solicita-se, ainda, a apresentação dos 

dados de entrada utilizados na simulação da futura EN 328 (tráfego médio 
horário de ligeiros e pesados, velocidade, etc.). 

 

Em conformidade com os dados indicados pela equipa técnica responsável pela 

elaboração do Estudo Acústico para o EIA anteriormente referida, os cálculos de 
emissão sonora da circulação rodoviária na EN238 – Sertã/Oleiros foram 
efectuados de acordo com o método NMPB-Routes96 com 1 ordem de reflexão, 
respeitando este método os critérios estabelecidos no Decreto-Lei n.º 146/2006 de 

31 de Julho.  

Este software contabiliza os fenómenos físicos mais relevantes, tais como reflexões 

em fachadas, efeitos topográficos e outros referentes às características 3-D dos 
terrenos e estrada e todas as características das fontes sonoras (veículos 
automóveis). As previsões de ruído da circulação do tráfego rodoviário tomaram em 
consideração os dados de tráfego incluídos no Estudo Prévio para as diversas 

soluções de traçado e respectivas combinações de soluções, para os anos de 
2015, 2025 e de 2035, considerando a perspectiva optimista. Nos traçados em 
análise foi considerada a seguinte tipologia, 1 x 2 vias, adoptando-se a velocidade 
de projecto de 60 km/h. 
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• O Quadro VI.7.2 (pág. VI-80 do Relatório Síntese, Tomo II) deverá ser corrigido, 
de modo a apresentar os valores de Ln e não de Ld. 

 

Por lapso no Quadro VI.7.2 onde se lê Ld, dever-se-ia ler Ln. Deste modo importa 

referir que os valores apresentados para o indicador de ruído Ln para os locais 

avaliados, está correcto. 

 

Quadro VI.7.2 – Índices de Ruído na envolvente da EN.238 – Ligação Sertã/Oleiros 
previstos para os locais monitorizados 

2015 2025 2035 

LOCAL Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

1 44,0 54,0 45,0 54,0 45,0 55,0 

2 42,0 52,0 43,0 53,0 43,0 53,0 

3 47,0 57,0 48,0 58,0 51,0 61,0 

4 45,0 55,0 46,0 55,0 46,0 55,5 

5 31,0 41,0 31,0 42,0 32,0 42,0 

6 47,0 58,0 48,0 58,0 51,0 61,0 

7 41,0 53,0 43,0 53,0 44,0 54,0 

8 40,0 50,0 40,0 50,0 41,0 51,0 
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• Deverá ser justificada a razão pela qual os mapas de ruído apenas abrangem 
cerca de 1 km de traçado de cada uma das soluções e alternativas em análise. 

Considera-se, ainda que os mapas de ruído devem identificar os locais 
(receptores sensíveis) em análise, para os quais foram efectuadas medições 
acústicas.  

•  Por outro lado, apenas foram analisados 8 locais para a totalidade das 

soluções e alternativas (3 locais para a Solução 1 numa extensão de cerca de 
20 km; 2 locais para a Solução 2 numa extensão de cerca de 20 km, 1 local no 
fim do traçado de ambas as Soluções; 1 local para cada uma das Alternativas, 
com cerca de 3 km de extensão cada uma), o que se considera insuficiente. 

 

Em conformidade com os dados indicados pela equipa técnica responsável pela 

elaboração do Estudo Acústico para o EIA anteriormente referida e conforme 
referido no EIA, a caracterização da Situação de Referência da zona envolvente à 

EN 238 entre Sertã e Oleiros, em fase de Estudo Prévio, teve como principais 
objectivos: (1º) identificação e tipificação global dos usos do solo com sensibilidade 
ao ruído potencialmente afectados pelo itinerário rodoviário em análise e (2º) 
caracterização global do ambiente sonoro em locais representativos, através de 

medições acústicas nos períodos de referência. A selecção dos locais de avaliação 
acústica foi efectuada de forma aleatória mas estratégica, tendo em conta a 
respectiva proximidade ao traçado bem como a sensibilidade da sua utilização, no 
sentido de se obter os diferentes ambientes sonoros que se possam verificar na 

proximidade das diferentes soluções e alternativas, no sentido de se obter uma 
representatividade estatística do ambiente sonoro local.  

Foram assim seleccionados os diversos locais de avaliação acústica indicados no 

EIA referentes à Situação de Referência, locais estes, que contemplam a totalidade 
da imagem acústica da zona envolvente da EN 238, em estudo, tendo em conta (i) 

a sua proximidade ao projecto, (ii) a sua sensibilidade ao ruído, (iii) o tipo de fontes 
sonoras complementares existentes e que contribuem para o ambiente sonoro local 
e (iv) a topografia dos locais. 

Complementarmente e na sequência do referido pela Comissão de Avaliação, 

apresentam-se no Anexo II os Mapas de Ruído para a totalidade das soluções 
propostas de modo a comprovar-se que os excertos dos Mapas de Ruído presentes 

no EIA eram representativos dos traçados que representavam. 

 



 

 
 

 

EN238-Sertã/Oleiros – Estudo Prévio                                                                                                    15 
Estudo de Impacte Ambiental - Aditamento 
Proc.º n.º 058/EIAEP/1007 

• Solicita-se a apresentação dos valores previstos para cada um dos seguintes 
receptores sensíveis: 

o pk 0+100 lado Norte da via (Solução 1 e 2); 

o pk 1+000 lado Sul da via (Solução 1 e 2); 

o pk 2+250 lado Norte da via (Solução 1); 

o pk 5+100 lado Sul da via (solução 1); 

o pk 16+000 lado Sul da via (Solução 1); 

o pk 18+600 lado Sul (Solução 1 e 2); 

o pk 19+550 lado Norte (Solução 1 e 2); 

o pk 9+250 lado Sul (Solução 2); 

o pk 10+700 lado Sul (Solução 2); 

o pk 13+900 lado Sul (Solução 2); 

o pk 16+100 lado Norte (Solução 2 e Alternativa 2). 

 

Em conformidade com os dados indicados pela equipa técnica responsável pela 
elaboração do Estudo Acústico para o EIA anteriormente referida, e conforme 

solicitado pela Comissão de Avaliação apresenta-se seguidamente os resultados 
obtidos para os receptores sensíveis solicitados: 
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Quadro 1.2 – Índices de Ruído na envolvente da EN238 – Sertã/Oleiros para os receptores 
solicitados 

2015 2025 2035 

LOCAL e LADO SOLUÇÃO Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

39,0 49,0 40,0 50,0 40,0 51,0 

pk 0+100 Norte 

Solução 1 

 

Solução 2 40,0 50,0 41,0 51,0 41,0 52,0 

43,0 53,0 44,0 54,0 44,5 54,0 

pk 1+000 Sul 

Solução 1 

 

Solução 2 48,0 58,0 49,0 59,0 50,0 59,5 

pk 2+250 Norte Solução 1 47,0 57,0 48,0 57,0 48,5 58,0 

pk 5+100 Sul Solução 1 44,0 54,0 45,0 55,0 45,0 55,5 

pk 16+000 Sul Solução 1 18,0 28,0 18,0 28,0 18,5 29,0 

41,0 51,0 42,0 52,0 42,5 52,0 

pk 18+600 Sul 

Solução 1 

 

Solução 2 35,0 44,0 36,0 45,0 36,5 45,0 

41,5 51,5 42,5 53,0 43,0 53,0 

pk 19+550 Norte 

Solução 1 

 

Solução 2 30,0 41,0 30,0 41,0 30,5 41,5 

pk 9+250 Sul Solução 2 35,0 45,0 36,0 45,0 36,0 46,0 

pk 10+700 Sul Solução 2 48,0 58,0 49,0 58,0 49,5 59,0 

pk 13+900 Sul Solução 2 41,0 51,0 42,0 51,0 42,0 52,0 

39,0 49,0 40,0 50,0 41,0 50,0 

pk 16+100 Norte 

Solução 1 

 

Solução 2 
47,0 57,0 48,0 58,0 48,5 55,0 
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• O estudo não considerou os incrementos superiores a 12 dB(A) nos níveis 
sonoros – a designada “regra e boas práticas”. Contudo, prevêem-se 

acréscimos superiores a 12 dB(A) no local 3 devido à futura via, pelo que, de 
acordo com a “regra de boas práticas”, se considera que os receptores 
sensíveis presentes no local 3 ficam sujeitos a impactes significativos, para os 
quais deverão ser apresentadas medidas de minimização. 

1.3. Medidas de Minimização 

• Tal como referido anteriormente, para os locais onde se prevê ocorrerem 
acréscimos superiores a 12 dB(A) (‘’regra de boas práticas’’), é necessária a 
apresentação de medidas que minimizem os impactes considerados 

significativos. As medidas de minimização devem priveligiar a actuação na fonte 
de ruído e, só depois, actuar no caminho de propagação do ruído. 

 

Em conformidade com os dados indicados pela equipa técnica responsável pela 

elaboração do Estudo Acústico para o EIA anteriormente referida, a designada 
“regra e boas práticas” foi de um modo geral seguida, à excepção do critério 
referido pela Comissão de Avaliação (incrementos superiores a 12 dB(A) nos níveis 

sonoros) dado que o mesmo encontra-se actualmente em estudo de reavaliação.  

Contundo em todas as utilizações já existentes ou previstas onde se prevejam 

impactes negativos significativos é referido no EIA que deverá ser considerada a 
aplicação de medidas de minimização do ruído recebido de forma a criar protecção 
adequada. É igualmente referido no EIA que a eventual necessidade de adopção 
de medidas de minimização de ruído leva à recomendação de um estudo detalhado 

de cada zona e/ou local em fase de Projecto de Execução, dado que com base nos 
elementos de projecto em fase de Estudo Prévio, não se verifica a necessidade de 
adopção destas medidas. em fase de Projecto de Execução, estas situações serão 
necessariamente objecto de uma reanálise mais pormenorizada, sendo propostas 

as medidas de minimização necessárias de forma a cumprir o estipulado na 
legislação em vigor; 

A localização das zonas e/ou locais a proteger, a definir com maior precisão em 

Projecto de Execução será no entanto dependente da classificação das “zonas” que 
os municípios venham a efectuar. 

As soluções e tipologias mais adequadas à minimização de ruído para a fase de 

exploração da infra-estrutura rodoviária em estudo só poderão ser definidas com 
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base em elementos de Projecto de Execução, combinando, de forma optimizada, as 
tipologias mais adequadas a cada local, apresentando-se seguidamente as já 
sugeridas no EIA: 

• pavimento acústico – a adopção de uma camada de desgaste do 
pavimento com características de baixo ruído é uma medida que, 
adoptada isoladamente, ou combinada com outras (barreiras 

acústicas), permite minimizar significativamente o ruído emitido pelo 
fluxo automóvel. Este pavimento poderá ser de dois tipos: pavimento 
absorvente ou poro-elástico. O pavimento absorvente, poroso, tem 
funções adicionais de drenagem e exige limpeza, que pode ser 

conseguida através das chuvas, o que nesta zona do país não 
deverá ser problema. Estudos recentes realizados em vários países, 
incluindo em Portugal, apontam atenuações sonoras entre 3 a 5 dB 
para este tipo de solução minimizadora. O pavimento poro-eslástico 

incorporará partículas de borracha, do tipo BMB (betuminoso 
modificado com borracha). Este tipo de pavimento não exige 
condições de manutenção e poderá conduzir a atenuações da ordem 
de 4 a 6 dB. 

• barreiras acústicas – podem ser naturais ou artificiais. Permitirão 
atenuar as contribuições do ruído gerado pela circulação rodoviária. 
Esta tipologia poderá, consoante a topografia dos terrenos e as 
relações de cotas entre estradas e locais a proteger, conduzir a 

valores de atenuação sonora até 12 dB. 

 

 

1.4. Plano de Monitorização  

• Deverá ser clarificado o objectivo da afirmação constante no item 3.2 da pág. X-
9 (Relatório Síntese, Tomo II), nomeadamente, ‘’O LAeq,T deverá corresponder ao 
período diurno, ao período entardecer e ao período nocturno (caso seja 

inequívoca a não ocorrência de actividades, num desses períodos, não será 
necessária a sua contemplação)’’, uma vez que a afirmação se aplica à 
obtenção (por medição) do parâmetro LAeq, quer na fase de construção, quer na 
fase de exploração. 
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Em função do solicitado, complementa-se o parágrafo anteriormente referido no 

item 3.2 da pág. X-9 (Relatório Síntese, Tomo II), procedendo-se à substituição 
integral do mesmo por: O parâmetro caracterizador do ruído ambiente exterior, para 

cada um desses períodos, será o Nível Sonoro Contínuo Equivalente, ponderado A, 
de Longa Duração – LAeq, LT, a partir do qual se calculará o Indicador de ruído 

diurno-entardecer-nocturno - Lden e apresentará o Indicador de ruído nocturno - Ln 

para cada ponto de medição, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no RGR. 

Conforme indicado neste documento legal (RGR), o cálculo do Lden deverá ser 

efectuado pela seguinte expressão, 
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A monitorização será efectivada através de Campanhas de Medição que respeitem 

todos os procedimentos de medição descritos na Norma Portuguesa NP 1730/1996 
– Acústica: Descrição e medição do ruído ambiente e que abranjam o Período 

Diurno (07:00 h – 20:00 h), o Período do Entardecer (20:00 h – 23:00 h) e o Período 
Nocturno (23:00 h – 07:00 h), de forma a que se possam obter os indicadores de 
ruído diurno (Ld), do entardecer (Le) e nocturno (Ln). 

Em cada ponto de medição serão efectuadas, no mínimo, duas campanhas de 

medição (i.e., em dois dias distintos) e, em cada uma delas, duas medições por 
período, de forma a caracterizar uma situação de "normalidade", no que concerne à 

circulação rodoviária.  

A duração mínima de cada medição será de 30 minutos – LAeq, 30 min, excepto nos 

casos em que tal se revele insuficiente (a estabilidade do sinal não esteja 
assegurada). 

Durante cada medição deverá ser registado, em simultâneo e para além dos 

elementos constantes na NP 1730/1996, o volume e composição do tráfego 
circulante, a velocidade média de circulação para cada tipo de veículo identificado, 
as condições meteorológicas e as condições do pavimento. 
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2. RNT 

• Rectificação da cartografia apresentada dado que a alternativa 2 na Figura I.1.2 
– Esboço Corográfico está assinalada a encarnado e na legenda está a verde. 
Idêntica situação ocorre no Relatório Síntese. 

 

No Anexo II do presente documento apresenta-se a Figura I.1.2 – Esboço 

Corográfico presente no Relatório Síntese, devidamente rectificada. A mesma 
Figura mas pertencente ao RNT, encontra-se rectificada no mesmo. 

 

• Na página 7 é referido que ‘’o novo traçado…será uma alternativa viável à 
actual estrada, que conforme é conhecido…’’. Chama-se a atenção que nem 

todo o público interessado poderá conhecer a referida estrada. Assim, 
considera-se relevante fazer uma breve descrição da rede viária existente. 

 

Conforme referido no EIA a actual EN238 apresenta um traçado sinuoso e pouco 

homogéneo, adaptada às condições orográficas difíceis da zona onde está 
implantada, reflectindo-se estas condições no traçado actual, que apresenta 
características geométricas inferiores à hierarquia de uma Estrada Nacional, 
nomeadamente em termos de planta e perfil longitudinal.  

Em termos de perfil transversal a actual EN238 contempla duas vias, uma em cada 
sentido com 3.50 m, não sendo adicionado de vias de lentos nas rampas mais 

gravosas, nem bermas direitas, de acordo com os estabelecido na Norma de 
Traçado para uma Estrada Nacional. 

Relativamente à rede viária existente que articula com a actual EN238, à que referir 

que esta é marginada de algumas Estradas Municipais e Caminhos Municipais, de 
serventia às localidades situadas nas proximidades, nomeadamente a, EM 529, os 
CM 1158, CM 1159, CM 1108, e a  Estrada Nacional EN 238-1. De salientar ainda o 

elevado número de caminhos rurais e serventias devido à ocupação marginal junto 
à actual EN238. 

A presente informação foi incluída no RNT devidamente reformulado e actualizado 

e consta do volume anexo ao presente aditamento. 
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• O RNT deverá ser reformulado de modo a suprir as lacunas apresentadas e 

além disso, o novo RNT deverá reflectir a informação adicional solicitada no 
âmbito da avaliação técnica do EIA.  

 

O novo RNT deverá ainda ser apresentado em suporte de papel e suporte 

informático, com data actualizada, de acordo com o disposto do despacho nº 
11874/2001 (Diário da República – II, nº 130 – 5 de Junho) em que, de acordo 
com o ponto 1 do referido despacho, os ficheiros das peças escritas e 

desenhadas que o proponente é obrigado a entregar na APA devem ser em pdf 
(portable document format), num único documento, respeitando a estrutura do 
RNT apresentado em suporte de papel. 

O RNT devidamente reformulado e actualizado consta de um volume anexo ao 

presente aditamento. 

 

3. CARTOGRAFIA  

• Apresentação dos perfis longitudinais de cada solução e alternativa do traçado 
e respectivos restabelecimentos. 

 

No Anexo II do presente documento apresentam-se os Perfis Longitudinais 

incluídos no Estudo Prévio da plena via das Soluções, dado que para os 
Restabelecimentos, nesta fase de estudo o cadernos de encargos da Estradas de 
Portugal – S.A., apenas prevê a apresentação da solução para o restabelecimento 
das principais vias intersectadas pelo novo traçado em estudo, devendo ser apenas 

apresentada a sua localização, na lógica do restabelecimento das principais vias, 
evitando assim o efeito barreira de acesso às diferentes localidades e propriedades, 
remetendo-se para as fases subsequentes (Projecto de Execução) o 
desenvolvimento dos Perfis Longitudinais e respectivo dimensionamento. 
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• Elaboração da Carta de Visibilidade do Solo para a zona em estudo 
relativamente à componente património cultural. 

 

Face ao solicitado, a equipa de arqueologia responsável pela Relatório Patrimonial 

do EIA (Dr.ª Cristina Frizado e Dr.ª Lara Brandão da Geoarque, Consultores da 
Área do Património Cultural, Lda) refere que segundo o ponto 2.1 - Projectos para 

Estruturas Lineares da Circular - Termos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental, está previsto que, no âmbito da 
elaboração de Ante-Projectos e Estudos Prévios, seja efectuada “Prospecção 
arqueológica selectiva dos corredores correspondentes a todas as alternativas de 

localização apresentadas”, por oposição à realização de “Prospecção sistemática 
do corredor de 400 m de largura seleccionado, caso a totalidade da extensão não 
ultrapasse os 20 Km”.  

Deste modo, e uma vez que se procedeu a trabalhos de Prospecção Arqueológica 

Selectiva, pelas razões acima explanadas, não se considerou concernente a 
elaboração da Carta de Visibilidade do Solo para a zona em estudo uma vez que, 

com base no tipo de prospecção arqueológica determinada, os corredores em 
análise não foram prospectados exaustivamente, apenas se relocalizaram os 
elementos inventariados, localizados na área de estudo.  

Por esta ordem de razões, desconhece-se nesta fase a realidade patrimonial e 

cultural que os solos apresentam, motivo pelo qual não foi elaborada a Carta de 
Visibilidade do Solo solicitada. 

Para uma melhor apreensão dos resultados obtidos no decurso da Prospecção 
Arqueológica Selectiva efectuada, apresentam-se de seguida as ocorrências 

patrimoniais identificadas, a sua localização em relação aos traçados propostos, 
bem como o impacte induzido pelo projecto em análise nos elementos 
inventariados. 

 

 



 

 
 

 

EN238-Sertã/Oleiros – Estudo Prévio                                                                                                    23 
Estudo de Impacte Ambiental - Aditamento 
Proc.º n.º 058/EIAEP/1007 

Quadro 1.3 – Ocorrências Patrimoniais identificadas 

Identificação Impacte 

N.º. Inventário 

Designação 

Área de Protecção 

Distância ao Projecto 

Tipo de Impacte 

Significância do 

Impacte 

01 

Capela 

- 

a 120m SO da Solução 1 ao km 0+000 

Indirecto 

Reduzida 

02 

Igreja de S. Fagundo 

- 

a 100m NE do nó que dá acesso ao 
Casalinho de S. Fagundo, e que deriva das 

Soluções 1 e 2, ao km 0+600 

Indirecto 

Reduzida 

03 

Capela do cemitério do Troviscal 

- 

a 120m N da Solução 2, ao km 8+550, e a 
60m do nó que dá acesso a Fundão 

Indirecto 

Reduzida 

04 

Núcleo Rural de Cavalinho 

- 

a 140m SO da Solução 2, ao km 14+700 

Indirecto 

Reduzida 

05 

Igreja Matriz de Mosteiro 

- 

a 200m N do nó que liga a EN238 à 
Solução 2, ao km 16+130 

Indirecto 

Reduzida 

06 

Capela do cemitério de Mosteiro 

- 

a 70m S da Solução 2, ao km 16+600 

Indirecto 

Reduzida 

 

Com base nos resultados obtidos, foi possível verificar, no decurso do trabalho de 

campo, que as zonas onde as ocorrências identificadas se encontram são, na sua 
maioria, constituídas por terrenos agrícolas, florestais e/ou baldios, preenchidos por 

vegetação de grande e médio porte, associadas a zonas arbustivas e matas, com 
excepção para outras com baixo índice urbanístico, apesar da sua proximidade das 
povoações existentes ao longo da EN238.  

Não obstante o facto de ter sido levada a cabo a Prospecção Arqueológica 

Selectiva, foi ainda possível observar que a orografia do terreno é marcada por 
declives acentuados, o que se verifica em quase toda a extensão da área em 

análise. 
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Cabe por fim fazer um apontamento ao elemento n.º 5, Igreja Matriz de Mosteiro, 

recentemente recuperada, o que concerteza terá alterado as suas características 
originais. Apesar da sua descrição, na base de dados do IGESPAR I.P. (Endovélico 

CNS 28377), referir a existência de materiais de época romana (ímbrices), não foi 
possível identificá-los durante o trabalho de campo, pois o terreno envolvente à 
Igreja encontra-se totalmente repavimentado com brita. 

Complementarmente apresenta-se no Anexo II as Peças Desenhadas N.º EN238-
EP-EIA-15-01A a 15-03A respeitantes à Cartas de Ocorrências Patrimoniais com a 

implantação dos elementos identificados, bem como com a identificação das áreas 
limítrofes, o que em nosso entender possibilitará uma melhor aferição dos 
resultados obtidos, tanto no que toca à localização dos elementos em si, bem como 
a composição dos terrenos limítrofes aos mesmos. 

Por último, apresenta-se no Anexo III a aprovação do Relatório Arqueológico 
emitida pelo Instituto de gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, 

entretanto recebida. 

 

• Extracto das cartas de Ordenamento e de Condicionantes com a implantação 
do traçado em análise. 

 

No Anexo II do presente documento apresentam-se as plantas do PDM da Sertã e 

de Oleiros relativas ao Ordenamento e Condicionantes, com o traçado sobreposto. 

 

• Apresentação cartográfica à escala 1/5000 das Unidades de Paisagem 
identificadas. 

 

Relativamente ao solicitado pela Comissão de Avaliação, e no âmbito da Paisagem, 

é referido no EIA a existência de 3 unidades de Paisagem: 

- Mancha Florestal – Unidade de Paisagem I 

Pode entender-se que a maioria do corredor em estudo faz parte desta vasta 

unidade de paisagem, pois o uso florestal é dominante nesta região. O pinhal é 
mais frequente que o eucaliptal, mas ambas as essências fazem parte da floresta 
do centro do país. 



 

 
 

 

EN238-Sertã/Oleiros – Estudo Prévio                                                                                                    25 
Estudo de Impacte Ambiental - Aditamento 
Proc.º n.º 058/EIAEP/1007 

A grande representatividade das áreas florestais no corredor em estudo apresenta-

se em diversos níveis de desenvolvimento. Identificam-se manchas de pinhal e 
eucaliptal adulto, manchas com essências florestais em crescimento, evidenciando 

novas formas de organização e gestão da floresta para prevenção dos efeitos 
devastadores do fogo, e diversas manchas de uso florestal interrompido. Estes 
núcleos foram vítimas em anos anteriores da destruição provocada pelos incêndios 

em época estival. No entanto, como já passaram alguns anos, o efeito do fogo 
recente, com a paisagem pintada de negro, já não se verifica, pois a natureza está 
a comandar a regeneração natural dessas áreas, onde se observa o 
desenvolvimento de matos e muitos pinheiros jovens dispersos, a par de uma 

evidente vegetação herbácea e arbustiva. 

A paisagem é simultaneamente calma e desordenada, sobretudo pela influência 

provocada pelos incêndios florestais que todos os anos assolam o país, 
particularmente as manchas florestais das beiras. O silêncio e a monotonia visual 
que se sente pela presença de enormes manchas florestais, transmitem uma forte 
sensação de inalterabilidade, o que confere atributos de baixa a média qualidade 

visual. A fragilidade visual nesta unidade de paisagem é também baixa, uma vez 
que, de um modo geral, as áreas florestais possuem boa capacidade de absorção 
para novas intrusões visuais. Convém no entanto destacar que a presença de áreas 
ardidas de maior expressão, altera de forma significativa os atributos que conferem 

à paisagem menor fragilidade visual, traduzindo-se por isso na redução da sua 
capacidade de absorção visual, associado também ao aumento da acessibilidade 
visual para essas zonas. 

Algumas intrusões visuais assinalam-se na vasta área florestal, sobretudo nos 

espaços ocupados pelas unidades de armazenamento e tratamento da madeira 
proveniente da floresta, nalgumas situações de aproveitamento para deposição de 

entulhos de forma espontânea e nas superfícies objecto de terraplenagens recentes 
para ordenamento de parcelas de uso florestal. 

 

- Paisagem humanizada junto à EN 238 - Unidade de Paisagem II 

Ao longo do eixo de ligação rodoviária entre a Sertã e Oleiros, estabeleceu-se um 

conjunto de aglomerados urbanos, nas faldas das colinas que marginam o vale da 
ribeira da Sertã. Esta sucessão de povoados de configuração dispersa, com 
estrutura muito linear e na dependência dos eixos de acessibilidade, reflecte um 

conjunto de núcleos de paisagem humanizada, e compõe a segunda unidade de 
paisagem no corredor agora em estudo. 
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A notória dispersão deste conjunto de aglomerados, arrumados no território em 

função de factores de localização e aproveitamento de recursos mais favorável 
desde há séculos, impõe a definição de um conjunto de nove sub-unidades de 

paisagem de características muito semelhantes. 

Com a floresta como ”pano de fundo”, o uso agrícola fica confinado às áreas de 

orografia mais favorável, sempre na dependência dos vales dos cursos de água de 
maior expressão, e nas proximidades das povoações. O território humanizado é 
assim de pequena dimensão, limitado a bolsas de maior ou menor expressão, 

conjugando os núcleos urbanos com o cultivo dos campos em redor, sempre em 
relação forte com as linhas de água que acrescentam um recurso essencial para a 
agricultura. 

Os núcleos humanizados identificados no corredor em estudo, que assim 

constituem sub-unidades de paisagem, são: 

 

• Casalinho de S. Fagundo; 

• Núcleo urbano e agrícola de Maxialinho; 

• Cruz do Fundão; 

• Núcleo urbano e agrícola de Troviscal e Fundão; 

• Núcleo urbano e agrícola de Troviscainho; 

• Núcleo urbano e agrícola de Vale do Laço; 

• Núcleo urbano e agrícola de Chelhinhos; 

• Núcleo urbano e agrícola de Mosteiro; 

• Núcleo urbano e agrícola de Tapadona e Peso Redondo (Ribeira da Sertã). 

 

O núcleo com maior expressão é o de Troviscal e Fundão, precisamente pela 
vantagem da orografia mais favorável ao desenvolvimento da ocupação agrícola, 

na dependência do cale da ribeira da Sertã. 

Apesar da evidente humanização da paisagem, conjuga-se um conjunto de factores 

como a reduzida dimensão das parcelas cultivadas, o reticulado irregular da sua 
malha e o mosaico variado de cores, texturas e volumetrias resultante da dinâmica 
das culturas e da sazonalidade, que transmitem interessantes valores para a 
qualidade visual destas sub-unidades de paisagem. A diversidade, o colorido e a 
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dinâmica sazonal da paisagem, associada a povoados pouco concentrados e em 
mistura com as parcelas de uso agrícola, compõem um cenário em que a floresta 
em redor e a ribeira da Sertã ajudam a completar um enquadramento de grande 

interesse. 

Pode por isso afirmar-se que a unidade de paisagem humanizada assim 

caracterizada possui média a elevada qualidade visual, tendo em conta os atributos 
descritos. A sua fragilidade visual é também elevada, tendo em conta as grandes 
limitações que possui para absorver novas intrusões visuais, como por exemplo um 

novo eixo rodoviário. 

 

- Ribeira da Sertã - Unidade de Paisagem III 

A terceira unidade de paisagem destaca-se das anteriores por reunir um conjunto 

de outras características e atributos singulares. 

A ribeira da Sertã define um vale sinuoso e bem marcado no corredor em estudo. O 

seu curso proporciona condições para o estabelecimento de núcleos agrícolas em 
alguns meandros, como em Troviscal, Vale de Souto e em Oleiros. A ribeira segue, 
na maioria do seu traçado, com a floresta a tocar nas suas margens, confundindo-
se nalgumas zonas a vegetação ripícola com a vegetação de tipo florestal. 

A galeria ripícola encontra-se presente em grande parte do curso da ribeira. 
Pontualmente verificam-se algumas interrupções, em consequência do avanço do 

fogo em anos recentes até às suas margens. Predomina o freixo e o choupo, 
formando um conjunto de volumetria arbórea que se destaca com alguma 
evidência, em frequentes troços da ribeira da Sertã. 

A presença da água a correr e o enquadramento das margens com vegetação 

composta por folhosas, de coloridos e texturas variadas ao longo do ano, conferem 
a este trecho da paisagem local um conjunto de atributos de grande valor. 

Assim, pode afirmar-se que a unidade de paisagem definida pela ribeira da Sertã 
possui média a elevada qualidade visual. Do mesmo modo, a fragilidade visual da 

paisagem é elevada, considerando a reduzida capacidade para absorver novas 
intrusões sem comprometer os seus actuais padrões de qualidade visual. Importa 
registar uma intrusão visual localizada junto à ponte da EN 529, onde existe uma 
instalação industrial com depósito de inertes. 

Complementarmente e de modo a perceber-se a sua representatividade na área 
geográfica do projecto e simplificar a análise, foram as mesmas representadas á 

escala 1/25000, dada a sua fragmentação e dispersão no território. Foi assim nosso 
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entendimento que as Peças Desenhadas apresentadas com a representação das 
Unidades de Paisagem á escala 1/25000 seria um elemento determinante para 
complementar a informação patente no EIA. 

Relativamente ao solicitado, entendemos que as Peças Desenhadas com o N.º 
EN238-EP-EIA-09-01 a 09-26 (Usos do Território) permitem também elas a 

visualização e percepção das Unidades de Paisagem referidas à escala 1/5.000, 
dado que encontram-se representados o Uso Florestal (Mancha Florestal – Unidade 
de Paisagem I) e os principais aglomerados populacionais (Paisagem humanizada 

junto à EN 238 - Unidade de Paisagem II). Complementarmente e para a Ribeira da 
Sertã, importa referenciar que a mesma se desenvolve entre áreas florestais. 

Assim, consideramos que a representação das Unidades de Paisagem á escala 

1/5.000, devido à faixa de território relativamente estreita abrangida pela cartografia 
a essa escala, seria um elemento que não permitiria visualizar o desenvolvimento 
das mesmas face ao desenvolvimento dos traçados propostos, dada a particular 

fragmentação da Unidade II no espaço geográfico e simultaneamente a grande 
representatividade das Unidades I e III no território. 

 

• Apresentação, a uma escala 1/5000 ou 1/10000 dos restabelecimentos a 
efectuar, bem como a justificação da sua localização e dimensionamento. 

 

No Anexo II do presente documento apresenta-se a localização dos 

Restabelecimentos, incluindo Caminhos Paralelos incluídos nesta fase de estudo 
dado que o cadernos de encargos da Estradas de Portugal – S.A., apenas prevê a 
apresentação da solução para o restabelecimento das principais vias intersectadas 

pelo novo traçado em estudo, devendo ser apenas apresentada a sua localização, 
na lógica do restabelecimento das principais vias, evitando assim o efeito barreira 
de acesso às diferentes localidades e propriedades, remetendo-se para as fases 
subsequentes (Projecto de Execução) o desenvolvimento do respectivo 

dimensionamento. 

 

• De acordo com as orientações do Sua Exª o Sr. Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional relativamente à 
apreciação dos Instrumentos de Gestão Territorial em sede de Avaliação de 

Impacte Ambiental “… o EIA deverá assegurar a demonstração de que se 
encontra em curso um determinado procedimento de revisão ou de alteração de 
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um IGT existente … apresentando cópia de deliberação, respectivamente, do 
inicio, do procedimento de revisão ou de alteração ou do inicio do procedimento 
de elaboração…”. 

Dado que o EIA do projecto em Avaliação não contempla a referida cópia 
solicita-se a V. Exª que diligencie junto das entidades competentes, a 

declaração do inicio do processo de revisão dos PDM abrangidos de modo a 
dar acolhimento ao projecto mencionado em epígrafe. 

 

A Estradas de Portugal, S.A. irá diligenciar junto das autarquias da Sertã e de 

Oleiros no sentido de obter o compromisso, por parte destas, de accionarem os 
procedimentos legais necessários para acolher o projecto em avaliação nos 
respectivos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), logo que ficar concluído o 

presente Procedimento de AIA. 
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ANEXO I  
 

PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS DA AGÊNCIA 

PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) 
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ANEXO II 
 

PEÇAS DESENHADAS 
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ANEXO III 
 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ARQUEOLÓGICO 
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