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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Itinerário Complementar (IC) 9 – Lanço Abrantes / Ponte de Sôr, que se 
encontra contemplado no Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 e que irá funcionar 
como um eixo longitudinal, que permitirá a ligação entre o IP6 (desde o Nó de Abrantes 
existente) e o IC13 (em Estudo Prévio), nas proximidades de Ponte de Sôr. 
 
O projecto em estudo, que se encontra em fase de Estudo Prévio, analisa os corredores 
alternativos para o estabelecimento deste itinerário complementar, cuja extensão é de 
aproximadamente 34 km, abrangendo território dos concelhos de Abrantes e Ponte de 
Sôr (FIG. 1). 
 
As freguesias interceptadas em cada concelho são as seguintes: 
 
 

Concelho Freguesias 

Abrantes 

Abrantes (S. Vicente) 
S. Miguel do Rio Torto 
Tramagal 
Bemposta 

Ponte de Sôr 
Tramaga 
Ponte de Sôr 

 
 
Na FIG. 2 apresenta-se o enquadramento regional do projecto na zona com a 
representação das soluções alternativas propostas, correspondentes a cinco soluções de 
traçado. 
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A entidade proponente e licenciadora do projecto é a EP – Estradas de Portugal, S.A. 
 
Os estudos desenvolvidos consistiram na elaboração do respectivo projecto, a cargo da 
empresa TYPSA, Técnica y Proyectos, S.A. que contou com a colaboração da empresa 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização do Estudo de Impacte 
Ambiental. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor sobre 
a Avaliação de Impacte Ambiental, correspondente ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, relativo ao 
Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, transpondo parcialmente para a 
ordem jurídica interna a Directiva 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26 de Maio. 
 
Assim, dado que o actual projecto diz respeito à “construção de (…) um itinerário 
complementar, de acordo com o Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, em troços 
superiores a 10 km”, este terá que ser sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), por disposição do Anexo I, n.º 7, alínea c), do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 
3 de Maio, considerando a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, sendo a Autoridade de AIA a Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental elaborado tem como objectivo principal identificar e 
avaliar os impactes ambientais associados ao empreendimento e às alternativas 
consideradas, propondo as medidas destinadas a evitar, minimizar e compensar os 
impactes negativos, garantindo a necessária integração da componente ambiental na 
decisão do traçado a adoptar para a fase de Projecto de Execução. 
 
Através do presente Resumo Não Técnico pretende-se, de uma forma simples e concisa, 
apresentar as informações, conclusões e recomendações de maior relevo do relatório do 
Estudo de Impacte Ambiental. 
 
 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental do 
IC9 – Lanço Abrantes / Ponte de Sôr 
Tomo 1 – Resumo Não Técnico 

5

 
2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO  

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 define a rede rodoviária do continente como o 
conjunto de vias constituído pela rede nacional fundamental (itinerários principais) e pela 
rede nacional complementar (itinerários complementares e estradas nacionais), com 
funções de interesse nacional e regional. 
 
O IC9 faz parte integrante da Rede Nacional Complementar do PRN, correspondente à 
rede de estradas que assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros 
urbanos de influência concelhia, ou supra concelhia, mas infradistrital. Esta via 
desenvolve-se entre a Nazaré e Ponte de Sôr, passando sucessivamente por Alcobaça, 
Batalha, Fátima, Ourém, Tomar e Abrantes e terminando na ligação com o IC13, junto a 
Ponte de Sôr.  
 
O lanço agora em estudo que constitui o último trecho deste itinerário, permitirá 
estabelecer a continuidade entre dois importantes eixos transversais e longitudinais da 
rede fundamental: o IP6 (desde o nó de Abrantes) e o IC13. Através deste último, permite 
também a ligação ao IP1. 
 
Regionalmente o IC9 funcionará como um eixo longitudinal entre Abrantes e Ponte de 
Sôr, escoando o tráfego vindo do IP6 – Lanço Atalaia / Abrantes - com destino a Sul e a 
Nascente, o que actualmente é realizado através do conjunto de estradas nacionais EN3, 
EN118 e EN2, sendo esta a que mais tráfego distribui entre os dois referidos concelhos. 
 
Por outro lado, será de realçar que o tráfego de passagem, na rede actual, é obrigado a 
atravessar a cidade de Abrantes e a localidade de Rossio ao Sul do Tejo, gerando-se 
significativos conflitos com o tráfego local, com degradação das condições de serviço na 
rede e da segurança na circulação. 
 
Por todos estes motivos se justifica a necessidade de construir uma via rápida alternativa 
à EN2, para o tráfego de longo curso, a fim de que esta estrada possa assegurar na 
totalidade as funções para as quais tem condições, isto é, o tráfego local, bem como a 
distribuição do tráfego da via rápida. 
 
 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental do 
IC9 – Lanço Abrantes / Ponte de Sôr 
Tomo 1 – Resumo Não Técnico 

6

 
3. ANTECEDENTES DO PROJECTO  

O Lanço Abrantes / Ponte de Sôr tem como antecedentes um Estudo Prévio mais antigo, 
que deu entrada no (então) Instituto de Ambiente (actual Agência Portuguesa do 
Ambiente) para processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), em Junho de 2001. 
Contudo, logo após a sua entrega, ainda em Junho de 2001, a EP (então designada 
Instituto de Estradas de Portugal (IEP)) solicitou o encerramento do referido 
procedimento de AIA, pelo facto da Câmara Municipal de Abrantes ter pedido a 
consideração de uma nova solução de traçado do IC9, na zona do atravessamento do rio 
Tejo, de forma a este localizar-se mais próximo do aglomerado urbano do Tramagal. 
 
Nesta sequência, o então IEP, lançou um novo concurso público para a elaboração de 
um novo Estudo Prévio, em Outubro de 2002, que corresponde ao actualmente em 
avaliação. 
 
Deste modo, no início do presente Estudo Prévio procedeu-se de novo à consulta de um 
vasto número de entidades para o fornecimento de informações sobre a zona e parecer 
acerca do projecto, e em que se incluem as Câmaras Municipais. Foram também 
realizados reconhecimentos de campo, em que se identificaram os principais 
condicionamentos existentes, nomeadamente os aspectos de planeamento territorial e 
ordenamento urbano, ocupação agrícola e florestal, valores patrimoniais arqueológicos e 
construídos, recursos hídricos, recursos geológicos, equipamentos sociais e valores 
ecológicos, em termos da situação existente e prevista, que permitiram no seu conjunto a 
identificação de zonas sensíveis ou aspectos críticos que sendo evitados contribuiriam 
para o desenvolvimento de traçados com impactes mais reduzidos. 
 
Numa fase inicial do projecto, correspondente à fase de Viabilidade de Corredores, foram 
apresentados três corredores-base de traçado, dos quais os corredores 1 e 2 seguiam 
aproximadamente os previstos no Estudo Prévio anterior e o corredor 3 se sobrepunha à 
actual EN2 desde cerca de 800 m para Sul do entroncamento de Foros do Arrão até 
cerca de 700 m para Sul do entroncamento de Vale da Bica. Para além destes três 
corredores-base de traçado foram previstas três soluções de interligação entre eles. 
 
Refira-se que nos corredores apresentados não foi considerada a Solução 2 do anterior 
Estudo Prévio, dado que a solução se desenvolvia numa área extremamente sensível do 
ponto de vista arqueológico, tendo por isso sido abandonada. 
 
Posteriormente a E.P já na fase de Viabilidade de Traçados solicitou algumas alterações 
às soluções apresentadas e ainda, a consideração de uma Ligação ao Tramagal a partir 
do nó com a Variante à EN118, aproveitando em parte o corredor da Variante à EN118, 
aprovada pela Declaração de Impacte Ambiental emitida no âmbito do Estudo Prévio da 
Variante à EN118, entre Constância (Sul) e Gavião e Ligação ao IP6 (A23). 
 
As actuais soluções de projecto pretenderam corresponder assim, de forma o mais 
adequada possível, à conjugação dos aspectos técnicos ambientais, bem como as 
intenções das autarquias. Estes desenvolvimentos reflectiram os estudos de viabilidade 
ambiental de corredores e de traçados realizados na fase inicial do Estudo Prévio, 
segundo as orientações das Estradas de Portugal para esta fase do projecto. 
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4. ASPECTOS PRINCIPAIS DO PROJECTO E RESPECTIVAS ALTERNATIVAS 

O Lanço do IC9 em estudo entre Abrantes e Ponte de Sôr, inicia-se no Nó de Abrantes 
do IP6 / A23 (existente), desenvolvendo-se com uma orientação geral Noroeste / 
Sudeste, nos concelhos de Abrantes e Ponte de Sôr, no qual termina. A sua extensão é 
de aproximadamente 34 km. 
 
Foram desenvolvidas cinco soluções distintas de traçado, apresentando duas delas, um 
carácter muito localizado, correspondendo a pequenos troços variantes: 
 

• A Solução 1, desenvolve-se desde o início do lanço em análise, até ao final, com 
um desenvolvimento, no geral, mais para Poente, apresentando duas soluções 
alternativas pontuais de traçado, nomeadamente a Solução 1A e a Solução 1B.  

A Solução 1A constitui uma alternativa de atravessamento do rio Tejo mais a 
jusante, indo de encontro às pretensões da Câmara Municipal de Abrantes. No 
que respeita à Solução 1B evita o atravessamento da ribeira do Caldeirão; 

• A Solução 2, com início ao km 13+229 da Solução 1, com desenvolvimento mais 
para Nascente; 

• A Solução 3, com inicio ao km 23+815 da Solução 1, com desenvolvimento 
paralelo à actual EN2 do seu lado Sul. 

 
Contudo, para efeitos de comparação de soluções e sua avaliação ambiental, optou-se 
pela subdivisão deste lanço do IC9 em quatro trechos contendo dois ou mais corredores 
alternativos, cada um deles, tal como se apresenta no quadro seguinte: 
 

Quadro 1 – Subdivisão do Traçado por Trechos 

Trecho Alternativa Combinação Extensão 
(m) 

Alternativa 1 Sol. 1 (0+000 a 5+669) 5 669 
Trecho 1 

Alternativa 2 Sol. 1 (0+000 a 2+412) + Sol. 1A (0+000 a 3+269) 5 681 

 

Alternativa 1 Sol. 1 (5+669 a 10+461) 4792 
Trecho 2 

Alternativa 2 Sol. 1 (5+669 a 6+267) + Sol. 1B (0+000 a 4+106) 4704 

 

Alternativa 1 Sol. 1 (10+461 a 21+548) 11 087 
Trecho 3 

Alternativa 2 Sol. 1 (10+461 a 13+229) + Sol. 2 (0+000 a 8+865) 11 633 

 

Alternativa 1 Sol. 1 (21+548 a 34+430) 12 882 

Alternativa 2 Sol. 2 (8+865 a 20+788) 11 923 Trecho 4 

Alternativa 3 Sol. 1 (21+548 a 23+817) + Sol. 3 (0+000 a 10+911) 13180 

 
Neste estudo é ainda considerado o estudo de uma Ligação ao Tramagal, articulada 
com o IC9, através do Nó com a Variante à EN118, com cerca de 3 300 m. Esta via de 
ligação implanta-se desde o km 1+342 até ao final, no corredor já aprovado da Variante à 
EN118, pelo que essa parte do seu traçado deverá vir a constituir a Variante à EN118. 
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Na FIG. 3 apresenta-se o desenvolvimento destas soluções, os restabelecimentos da 
rede viária interceptada e os viadutos previstos em cada uma delas e na  
FIG. 4 apresenta-se um esquema dos trechos e das alternativas consideradas para a 
avaliação ambiental. 
 
O lanço do IC9 terá desde o início do traçado até ao nó com a Variante à EN 118, duas 
faixas de rodagem com duas vias de circulação em cada sentido, sendo a largura total da 
via de cerca de 20 m. Desde o nó com a Variante à EN 118 até ao final do traçado, terá 
uma faixa de rodagem com uma via por sentido, sendo a largura total da via de cerca de 
15 m. O perfil transversal tipo do trecho inicial da Ligação ao Tramagal, mais 
concretamente desde o km 0+000 até ao km 1+250 terá uma faixa de rodagem, com uma 
via por sentido e do km 1+250 até ao final, duas faixas de rodagem com separador 
central e duas vias por sentido. 
 
A velocidade base do projecto no IC9 é de 100 km/hora para qualquer das alternativas e 
na Ligação ao Tramagal de 80 km/hora. 
 
Ao longo do presente lanço do IC9 está prevista a construção de cinco nós desnivelados 
e de uma intersecção de nível que se enumeram de seguida: 
 
 

• Nó de Abrantes que permite a ligação à EN3; 

• Nó da Variante à EN 118; 

• Nó da EM 575-1; 

• Nó da Bemposta que permite a ligação à EM 575-1; 

• Nó de Foros do Arrão (EN2); 

• Rotunda de Foros de Domingão. 
 
 
O projecto contempla viadutos nas travessias dos principais cursos de água 
interceptados. Estão neste caso o rio Tejo, as ribeiras do Caldeirão, do Pereiro, do 
Casalão, do Domingão (afluente) e os vales de Zebro e da Água Branca. 
 
Para as restantes linhas de água de menor importância foram dimensionadas passagens 
hidráulicas para um período de retorno de 100 anos. A secção mínima adoptada foi de 
1,00 m atendendo a que diâmetros menores dificultam a inspecção e eventual limpeza. 
Na reposição das linhas de água de maior caudal foram adoptadas secções quadradas e 
rectangulares com dimensões várias desde 1,50 x 1,50 m até 5,57 x 4,23 m. 
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A rede viária local interceptada, que inclui estradas nacionais e municipais e caminhos 
agrícolas será restabelecida mantendo assim as actuais acessibilidades. Procurou-se, 
sempre que possível, que a distância entre restabelecimentos consecutivos com 
travessia desnivelada ao IC9 não excedesse 1,5 quilómetros, o que foi conseguido em 
grande parte dos traçados. Foram também previstos alguns restabelecimentos paralelos, 
de forma a assegurar a reposição da rede de caminhos rurais existentes em boas 
condições e garantir os acessos a todas as parcelas de terreno afectadas pela 
construção do IC9, os quais deverão ser objecto de análise mais detalhada em fase 
posterior do projecto, uma vez conhecido o emparcelamento no corredor aprovado. 
 
Em termos do movimento de terras associado à sua construção e consoante as 
combinações possíveis de alternativas, o valor global de terras movimentadas varia entre 
um défice de 411 004m3 e um excesso de 687 017m3 sendo que de um modo geral, as 
combinações que integram a Alternativa 1 apresentam défice de terras e as que integram 
a Alternativa 2 apresentam excesso de terras. 
 
Quanto ao tráfego previsto, apresentam-se no quadro seguinte as previsões do Tráfego 
Médio Diário (TMDA) para os anos 2009, 2019 e 2029. Prevê-se contudo que a via entre 
em exploração no ano 2012. 
 

Quadro 2 – Estimativa de Tráfego 

Extensão 2009 - Optimista 2019 - Optimista 2029 - Optimista 
Secções 

[km] Lig Pes %Pes. Total Lig Pes %Pes. Total Lig Pes %Pes. Total 

Solução 1 
Secção Média 35,3 4594 446 8,8% 5039 6199 517 7,7% 6716 7409 613 7,6% 8022 

Solução 2 
Secção Média 35,2 4766 471 9,0% 5237 6439 540 7,7% 6979 7639 631 7,6% 8270 

Solução 3 
Secção Média 35,6 4678 452 8,8% 5131 6312 522 7,6% 6834 7541 612 7,5% 8153 

 
Seguidamente descrevem-se em termos sintéticos a forma de desenvolvimento das 
soluções. 
 
 
Solução 1 
 
A Solução 1 é a única Solução cujo traçado abrange toda a extensão do presente lanço 
do IC9.Tem o seu início no Nó de Abrantes do IP6/A23, desenvolvendo-se sobre a 
plataforma já existente, mas prevendo-se o seu alargamento, para verificar as exigências 
geométricas da velocidade base de 100 km/h. 
 
Cerca do km 1+300, localiza-se o Nó de Abrantes que permite a ligação à EN3 sob a 
forma de rotunda desnivelada.  
 
Seguidamente o traçado afasta-se do sítio arqueológico n.º 2 – Cabeço da Sobreira e 
também para que a aproximação ao Rio Tejo se faça numa zona em que o traçado está 
mais apoiado na encosta. A ponte sobre o Rio Tejo deverá ter, assim, cerca de 475 m de 
extensão. 
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Logo após a travessia do rio (junto ao km 4+000) está localizado o nó de ligação à 
Variante à EN118, orientado para poente, para evitar uma linha de água, bastante 
cavada, do lado nascente do IC9 e um olival intensivo com rega gota-a-gota no quadrante 
Sudoeste. 
 
Cerca do km 7+200 o traçado inflecte para Nascente para não interferir com a servidão 
militar do Campo de Santa Margarida e para preservar, o mais possível, algumas zonas 
de montado de sobro. Ao km 9+700 situa-se o Nó da EM 575-1 que, através desta 
estrada, permite as ligações a Bicas e a toda a zona a sul de S. Miguel do Rio Torto. 
 
Cerca do km 15+500 localiza-se o nó da Bemposta que prevê a ligação do IC9 à Estrada 
Municipal que liga Vale de Açor à Bemposta, servindo assim estas duas localidades. 
 
O atravessamento da Ribeira do Casalão, ao km 18+675, é feito em viaduto, e a 
Sudoeste das duas albufeiras aí existentes. Após a travessia da Ribeira do Casalão o 
traçado do IC9 toma a direcção Noroeste – Sueste, seguindo na direcção do Vale da 
Escumeira que é atravessado cerca do km 20+750, inflectindo depois na direcção Norte – 
Sul para tomar um traçado paralelo ao da actual EN2 até às proximidades do 
entroncamento da Foz do Arrão, onde está previsto um nó de ligação à EN2 e à EN367.  
 
A seguir ao nó de Foros do Arrão o traçado inflecte para Nascente, tomando a direcção 
Noroeste – Sueste e implantando-se sempre a Sul da EN2. Cerca do km 30+750 o 
traçado atravessa um afluente da Ribeira do Domingão, mediante um viaduto com cerca 
de 200 m de extensão. 
 
A Solução 1 termina no entroncamento de Foros de Domingão, entre a EN2 e o  
CM1050, estando prevista a implantação de uma rotunda nessa zona.  
 
 
Solução 1A 
 
A Solução de traçado 1A tem início cerca do km 2+413 da Solução 1 e constitui uma 
alternativa de atravessamento do Rio Tejo mais a jusante e, portanto, mais perto do 
Tramagal, satisfazendo as pretensões da Câmara Municipal de Abrantes.  
 
A deslocação do traçado para Poente implica uma maior afectação dos olivais intensivos 
de rega gota-a-gota existentes de ambos os lados da estrada municipal Tramagal/S. 
Miguel do Rio Torto e dificulta bastante o restabelecimento desta mesma estrada 
(restabelecimento 1A.2). 
 
Com uma extensão total de 3 270 m, a Solução 1A termina ao km 5+669 da Solução 1. 
 
 
Solução 1B 
 
A Solução 1B apresenta um desenvolvimento total de cerca de 4107 m e configura uma 
alternativa à Solução 1 entre o seu km 6+268 e o seu km 10+462.  
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Esta Solução passa a Nascente de Cadoiços cerca do seu km 1+000 e, contrariamente 
ao traçado da Solução 1, nunca atravessa a Ribeira do Caldeirão. Apresenta um traçado 
sensivelmente paralelo ao gasoduto de 1º escalão Campo Maior/Leiria. Possui, cerca do 
seu km 3+000, um nó com a EM575-1 que apresenta uma geometria idêntica à da 
Solução 1. 
 
 
Solução 2 
 
Com início ao km 13+230 da Solução 1, a Solução 2 desenvolve-se sempre a Nascente 
da primeira. 
 
Desde o seu início até cerca do km 3+000, o traçado mantém-se na zona das matas 
existentes entre o Rio Torto e a Ribeira da Perna Seca. Cerca do km 4+840 previu-se o 
nó da Bemposta que, à semelhança do da Solução 1, permite a ligação à estrada 
municipal que liga a Bemposta a Vale de Açor.  
 
Logo após este nó situa-se a Ribeira do Casalão que é vencida com um viaduto com uma 
extensão de cerca de 420 m. Cerca de 380 metros mais à frente existe um novo viaduto, 
sobre um afluente do Rio Torto, o qual terá uma extensão de cerca de 260 metros.  
 
O eixo da Solução 2 toca o eixo da Solução 1, cerca do km 8+870, quando se dirige na 
direcção da EN 2 onde, cerca do km 10+000, se localiza o nó de ligação a esta Estrada 
Nacional. A partir deste nó o traçado da Solução 2 passa a desenvolver-se a Nascente e 
a Norte da EN2. 
 
Com excepção das zonas afectas aos vales das principais linhas de água, onde se 
atravessam terrenos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional e com utilização agrícola, 
o traçado implanta-se essencialmente em zonas florestais, tendo-se procurado evitar a 
afectação das zonas de sobreiros e de olivais. 
 
Estão previstos, no trecho final, dois viadutos com 195 e 280 m de extensão, para 
transpor os vales de Zebro e da Água Branca, respectivamente. 
 
Cerca do km 19+700 o traçado da Solução 2 aproxima-se da EN2, mas não chega a 
sobrepor-se a esta estrada. No final da Solução 2 está prevista a implantação de uma 
rotunda no cruzamento actual da EN2 com o CM1050 – estrada para Foros de 
Domingão.  
 
 
Solução 3 
 
Esta Solução tem início ao km 23+816 da Solução 1 e termina também na rotunda de 
Foros de Domingão, possuindo uma extensão total de 10 911 m. Desenvolve-se, quase 
sempre, encostada à actual EN2 do seu lado sul, mas suficientemente afastada para 
permitir preservar os sobreiros existentes ao longo da estrada existente e também para 
permitir as acessibilidades dos caminhos rurais existentes a partir da EN2. 
 
No seu trecho inicial apresenta uma direcção próxima de Norte – Sul e é quase 
coincidente com o da Solução 1 até ao nó de Foros do Arrão, ao km 1+850. Por esta 
razão este nó é muito semelhante ao da Solução 1. 
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A partir deste nó o traçado inflecte para Nascente, passando a tomar uma direcção 
próxima de Noroeste – Sueste e implantando-se paralelamente à EN2 a uma distância de 
20 a 25 m, a partir do seu km 2+500. Entre os quilómetros 4+200 e 4+500 é atravessada 
uma zona baixa pantanosa, a qual é vencida com recurso a um viaduto com cerca de 285 
m de extensão. 
 
O traçado mantém-se paralelo à EN2 até cerca do seu km 4+800 onde se começa a 
desviar mais para Sul para se afastar de uma charca existente junto à EN2 no vale da 
Água Branca. Esta charca é, assim, contornada por Sul cerca do km 5+500, após o que o 
traçado da Solução 3 volta a aproximar-se da EN2. Ao km 6+300 o traçado volta a 
desenvolver-se paralelamente à EN2 a uma distância de 20 a 25 m desta estrada e 
mantendo-se nesta situação até cerca do km 10+000. 
 
A partir deste ponto quilométrico o traçado afasta-se mais da EN2, de forma a poder-se 
melhorar o seu traçado na parte final, comparativamente ao da EN2, mas também para 
permitir uma inserção mais ortogonal na rotunda de Foros de Domingão.  
 
Apesar do traçado da Solução 3 se desenvolver paralelamente e a uma relativamente 
curta distância da EN2, foi possível prever várias passagens desniveladas para garantir 
os acessos às parcelas de terreno existentes da dependência da estrada nacional. No 
que diz respeito aos lugares e povoações situados a Norte da EN2, tais como Vale de 
Zebro, Água Branca de Cima, Água Branca de Baixo, Monte do Padrão e Vale da Bica, 
os seus acessos continuarão a fazer-se a partir da EN2 e dos caminhos rurais e 
municipais existentes, com os quais não existirão interferências. 
 
O traçado da Solução 3 termina, tal como os traçados das Soluções 1 e 2, na rotunda 
prevista construir no local do actual entroncamento da EN 2 com o CM1050 para Foros 
de Domingão. 
 
 
Ligação ao Tramagal 
 
A Ligação ao Tramagal possui uma extensão total de cerca de 3300 metros. Inicia-se 
numa rotunda a construir no local onde hoje se encontra o entroncamento da EN118 com 
a via municipal de ligação à zona industrial do Tramagal, de forma a satisfazer as 
pretensões da Câmara Municipal de Abrantes e termina logo depois da intersecção com 
o IC9. 
 
Implanta-se, desde o seu km 1+342 até ao final, no corredor já aprovado da Variante à 
EN118, pelo que essa parte do seu traçado deverá vir a constituir a Variante à EN118. 
Apesar de, nesta zona, o IC9 apresentar dois traçados alternativos – a Solução 1 e a 
Solução 1A - a ligação ao Tramagal possui apenas um traçado em planta e perfil 
longitudinal, mas apresenta diferentes nós de ligação ao IC9 pelo que se consideraram 
duas soluções – A e B. 
 
Está prevista a construção de duas passagens inferiores (uma só na Solução A), duas 
passagens superiores e um viaduto com cerca de 125 m de extensão para vencer a 
Ribeira do Caldeirão. 
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5. DESCRIÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

A área de implantação do projecto localiza-se nos concelhos de Abrantes e Ponte de Sôr, 
iniciando-se na margem esquerda do Rio Tejo, a Nascente de Abrantes atravessando 
depois o rio Tejo, para a margem direita, onde segue com uma orientação aproximada 
Norte-Sul até às imediações de Ponte de Sôr. 
 
O projecto integra-se numa região com dinâmicas territoriais e socioeconómicas 
distintas, definida pela barreira do rio Tejo. 
 
As dinâmicas territoriais e socioeconómicas do concelho de Abrantes concentram-se na 
faixa ribeirinha do vale do Tejo, estruturada na margem Norte pela A23 e, na margem 
Sul, pela EN118. A existência de pontes rodo e ferroviárias articulam as duas margens. 
 
Na faixa ribeirinha concentra-se cerca de 82% da população, 47% a Norte (Rio de 
Moinhos, Abrantes, Alferrarede e Mouriscas) e 35% a Sul (Tramagal, S. Miguel do Rio 
Torto, Rossio ao Sul do Tejo, Pego, Concavada e Alvega). 
 
As acessibilidades e a presença da cidade de Abrantes conferiram uma maior 
centralidade à margem norte relativamente às principais dinâmicas socioeconómicas, 
designadamente funções urbanas, serviços e pólos empresariais, tendência que a 
relativamente recente construção da A23 veio reforçar. 
 
A margem Sul, com a excepção do Tramagal onde se verifica algum desenvolvimento 
industrial, caracteriza-se fundamentalmente pela actividade agrícola e pela função 
residencial. Os espaços rurais mais interiores quer a Norte quer a Sul, embora abranjam 
a maior área do concelho são os que apresentam densidades populacionais mais baixas 
traduzindo as dificuldades inerentes ao relevo mais acidentado e aos solos mais pobres, 
em que predomina a ocupação florestal, e as acessibilidades menos favoráveis. 
 
Por seu lado, a cidade de Ponte de Sôr situa-se num corredor de acessibilidades, entre a 
Área Metropolitana de Lisboa (AML), o Alto Alentejo e a Beira Interior. Esta posição 
relativa permitiu conferir a Ponte de Sôr uma relativa centralidade que se traduziu em 
algum desenvolvimento urbano e industrial, no sector corticeiro e na transformação agro-
industrial e, mais tarde, no mobiliário e nas componentes para a indústria automóvel. No 
entanto, a construção da A23 veio retirar a Ponte de Sôr grande parte desta função, 
desviando para Norte grande parte dos fluxos rodoviários, e criando maiores dificuldades 
à afirmação económica da cidade e do concelho. 
 
Embora relativamente próximas (cerca de 30 km), as cidades de Abrantes e Ponte de Sôr 
apresentam um grau limitado de articulação e complementaridade, em grande parte 
resultante das diferentes lógicas e dinâmicas territoriais em que se inserem, mas que as 
acessibilidades também não facilitaram. 
 
Em termos de Uso do Solo / Paisagem e com excepção da margem direita do rio, sob a 
influência da cidade de Abrantes, a restante área de desenvolvimento dos traçados é 
marcadamente rural, sendo a intervenção humana mais visível na zona em estudo, a 
florestação. 
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De facto, o território encontra-se dominando pelas explorações de sobreiro e eucalipto, 
intercaladas por plantações mais recentes de pinheiro bravo. Apesar destas explorações 
terem vindo ao longo dos anos a ser alvo de incêndios, verifica-se na maioria dos casos, 
a regeneração em curso das espécies florestais.  
 
O mosaico agrícola existente ocupa uma área reduzida, com a predominância de campos 
em pousio e olivais, estando as áreas de vegetação natural limitadas às zonas de matos, 
pastagens e incultos, que intercalam as áreas de montado de sobro, eucaliptal e pinhal.  
 
As principais áreas sociais presentes na área correspondem aos núcleos urbanos de Rio 
de Moinhos, Abrantes, Tramagal, Rossio ao Sul do Tejo, São Miguel do Rio Torto, Bicas, 
Bemposta e Ponte de Sôr, enquadradas por explorações agrícolas e florestais, e cujo 
principal acesso se faz pel IP6 / A23 e EN2. Esta via rodoviária cruza a área em estudo e 
faz a ligação entre o concelho de Abrantes e Ponte de Sôr, transpondo o rio Tejo por 
ponte. Existem ainda outras estradas (EN3, EN118) e caminhos municipais que 
constituem ligações que permitem a circulação dentro da área em análise. 
 
As principais condicionantes nos concelhos atravessados correspondem à presença 
das zonas de servidão militar do Campo de Tiro de Santa Margarida e do Quartel de São 
Lourenço; às áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN); às áreas de Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), à existência de infra-estruturas de captação e abastecimento de água e 
energia e ainda à presença de áreas de montado, com estatuto de protecção. 
 
Em termos das características físicas, o relevo apresenta-se mais acidentado na margem 
direita do rio Tejo e com altitudes em geral mais elevadas originando vales por vezes 
encaixados. Na margem esquerda os relevos são mais suaves e amplos apresentando 
linhas de água pouco encaixadas.  
 
A constituição geológica revela a presença de rochas sedimentares, de características 
mais brandas como areias, arenitos, conglomerados, depósitos de terraços e aluviões em 
grande parte associados ao rio Tejo.  
 
Os solos presentes apresentam em geral uma reduzida a média aptidão agrícola. 
 
O clima da região é caracterizado pela ocorrência de Invernos moderados e Verões 
quentes, constituindo um clima de planalto não muito marcado pela continentalidade. 
 
Ao nível da rede hidrográfica destaca-se pela sua importância o rio Tejo com 
desenvolvimento geral Este – Oeste e que se desenvolve na área Norte do traçado, junto 
a Abrantes, onde descreve um percurso sinuoso. Outras linhas de água presentes na 
área do traçado e que constituem sobretudo afluentes da margem esquerda do Rio Tejo 
são o rio Torto que na zona se designa por Vale da Água Branca, a Ribeira do Caldeirão, 
a Ribeira do Pereiro, a Ribeira da Chaminé / Casalão e a Ribeira do Domingão e a ribeira 
da Abrançalha, afluente da margem direita do Tejo. 
 
Em termos hidrogeológicos o projecto desenvolve-se sobretudo no sistema aquífero da 
Margem Esquerda do Tejo e Sado, ocorrendo na zona várias captações de água que têm 
como objectivo a rega, o abastecimento público e industrial. 
 
As captações identificadas para rega encontram-se todas afastadas dos traçados em 
estudo, com excepção da captação identificada como furo 356/31, localizada na 
proximidade da rotunda de Foros de Domingão. 
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Relativamente a captações para abastecimento público, que nestes concelhos é 
efectuado exclusivamente a partir de captações de água subterrânea, verifica-se que se 
encontram todas afastadas dos traçados, estando as mais próximas, Captação de 
Arrancada e Captação de Padrãozinho, localizadas respectivamente, a 200 m para 
Nascente do km 2+500 da Solução 1 e a 170 m a Norte do km 19+500 da Solução 2; 
 
A qualidade da água superficial (valores obtidos para o rio Tejo) revela alguma 
contaminação bacteriológica (coliformes fecais), não sendo aconselhável para rega, mas 
respeitam-se os padrões de qualidade mínima. Quanto às águas subterrâneas a única 
estação de monitorização localizada no concelho de Ponte de Sôr (Estação 356/31) 
cumpre todos os parâmetros analisados e definidos para água destinada à rega, mas não 
cumpre todos os parâmetros analisados para a produção de água para consumo 
humano. No concelho de Abrantes, verifica-se que, em geral, não ocorrem problemas 
cumprindo-se todos os valores legislados para produção de água para consumo humano. 
 
Quanto à Qualidade do Ar, verifica-se que esta zona se insere numa região 
caracterizada por baixas concentrações de poluentes atmosféricos, constituindo a 
circulação rodoviária a principal fonte de poluição. 
 
Em termos de Ruído, identificaram-se duas soluções distintas. A primeira corresponde 
aos locais próximos de estradas com maior tráfego, como é o IP6, a EN118 e EN 2, que 
têm um ambiente sonoro mais ruidoso e a segunda relativa aos locais afastados das vias 
rodoviárias principais e que corresponde à generalidade da área do traçdo, que revelam 
um ambiente sonoro pouco perturbado. 
 
A vegetação natural encontra-se essencialmente nas poucas encostas de declive mais 
acentuado, ou como subcoberto nas zonas florestadas, ou nos sobreirais, que apesar de 
não corresponderem à situação climácica, são bons exemplos da vegetação potencial da 
área em estudo. 
 
A zona encontra-se já muito intervencionada, sendo que as zonas mais importantes em 
termos ecológicos são as de montado. As áreas agrícolas temporárias e os eucaliptais 
são as que apresentam menor valor ecológico devido ao seu elevado grau de 
artificialização. 
 
O facto da área onde se insere o projecto ter sido alvo de vários incêndios florestais, 
implica que os sistemas ecológicos estejam actualmente numa fase de reequilíbrio. 
 
Relativamente ao património arqueológico e edificado, a região de estudo é 
caracterizada pela presença humana desde o Paleolítico e que se encontra fortemente 
relacionada com os terraços quaternários de várias linhas de água principais, como o rio 
Tejo, e secundárias, até outros períodos cronológicos mais recentes, como sejam, o 
período neolítico, o romano e épocas contemporâneas. 
 
Da análise efectuada verifica-se que o traçado do IC9 em avaliação apesar de não 
afectar, intersecta na zona do Nó de Abrantes (Solução 1) a área de protecção de 50 m 
de um Imóvel de Interesse Público, classificado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 129/77 e 
Decreto Regulamentar n.º 226, de 29 de Setembro, denominado “Nichos Padrões” 
constituído por dois nichos (Nicho A e Nicho B). 
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6. OS IMPACTES 

Os impactes do projecto são principalmente determinados pelas alterações que se 
introduzem no território com a construção da via e todas as estruturas associadas e 
posteriormente, devido à circulação rodoviária. Os impactes podem assim ser positivos 
ou negativos e assumem importância diferente nas fases de construção e exploração do 
empreendimento. 
 
Os impactes positivos e que surgem no geral com a concretização do projecto 
justificando os objectivos que estão na base da sua implantação. Estes impactes 
positivos permanentes são também reforçados pelos impactes temporários da fase de 
construção, com o investimento público associado dinamizando as actividades 
associadas à construção, criação de postos de trabalhos e uma maior dinâmica 
económica no consumo e serviços locais. 
 
Os impactes negativos estão essencialmente relacionados com a ocupação do solo 
pela implantação da via, efeito de barreira e afectação que produz na sua envolvente, em 
termos de perturbação do ambiente socioeconómico e actual enquadramento visual. 
Ainda que sejam em parte impactes permanentes, são contudo impactes minimizáveis 
com medidas adequadas. 
 
É de referir que o desenvolvimento adoptado para os traçados minimiza em grande parte 
os seus efeitos no território, tendo em conta que se faz em grande parte em áreas de uso 
florestal e sem núcleos habitacionais próximos. O recurso a viadutos afigura-se 
importante para o atravessamento das principais linhas de água, onde se inclui o rio Tejo, 
e para o atravessamento das principais várzeas agrícolas. 
 
Atendendo a que o projecto se encontra em fase de Estudo Prévio, são neste ponto 
analisadas as diferentes alternativas para o traçado da via rodoviária tendo em conta os 
trechos em que se efectuou a divisão do traçado (ver Descrição do Projecto e das 
Alternativas).  
 
Far-se-á seguidamente uma análise dos impactes identificados dentro de cada área 
temática evidenciando-se a alternativa mais favorável. 
 
Em termos do Clima a área em estudo desenvolve-se numa zona com características 
microclimáticas semelhantes. Do projecto e da sua forma de desenvolvimento não se 
identificaram situações que pudessem contribuir para qualquer alteração do clima local, 
nomeadamente pela criação de obstáculos à drenagem do ar e alteração das 
características locais de ocorrência de determinados fenómenos. 
 
Na Geologia os principais impactes derivam da fase de construção e estão relacionados 
com a alteração do relevo para a implantação da plataforma da via e com a afectação 
das formações geológicas.  
 
De modo a manter uma inclinação muito reduzida ao longo do percurso, torna-se 
necessário vencer de forma adequada as diferenças que existem no relevo desta região. 
Existem por isso, pontualmente, algumas escavações e aterros de maior dimensão, 
contudo em número reduzido.  
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Na sequência destas acções serão movimentadas terras que face à forma de 
desenvolvimento do projecto conduzem a valores excedentários ou deficitários, 
consoante a combinação das alternativas, pouco significativo (o valor global de terras 
movimentadas varia entre um défice de 411 004m3 e um excesso de 687 017m3 sendo 
que de um modo geral, as combinações que integram a Alternativa 1 apresentam défice 
de terras e as que integram a Alternativa 2 apresentam excesso de terras). 
 
Do ponto de vista dos impactes geológicos e geomorfológicos não se identificaram 
diferenças significativas entre as alternativas em avaliação em cada Trecho, em parte 
justificado pela elevada homogeneidade do terreno local. Contudo e numa análise de 
maior detalhe verificou-se que no Trecho 1 a Alternativa 1 é ligeiramente mais favorável, 
no Trecho 2 a Alternativa 2 e no Trecho 4 a Alternativa 3. No Trecho 3 foram 
consideradas equivalentes. 
 
Nos Solos e Uso do Solo os impactes resultam da afectação do território que irá ocorrer 
ao longo da sua faixa de implantação. Os valores globais de cada alternativa são muito 
próximos dada a extensão do traçado ser praticamente a mesma.  
 
Os Solos afectados de forma permanente com a implantação do projecto têm no geral 
uma reduzida aptidão agrícola, sendo que no atravessamento dos solos de maior aptidão 
e onde se verificam os usos agrícolas de regadio com maior expressão, correspondendo 
a pequenas faixas ao longo das linhas de água de maior dimensão, recorreu-se a 
viadutos que minimizam assim os impactes directos e irreversíveis.  
 
Em termo comparativos ao nível dos solos nos Trechos 1, 2 e 3 as Alternativas foram 
todas consideradas equivalentes. No Trecho 4 a Alternativa 2 surge como a mais 
favorável, uma vez que por apresentar uma menor extensão implica um valor global de 
afectação inferior. 
 
Do ponto de vista dos usos, os impactes mais evidentes prendem-se com a afectação de 
áreas de montado e de olival, devido ao seu valor ecológico e económico. As áreas de 
olival são afectadas com maior significado nos Trechos 1 e 2, em ambas as alternativas e 
no Trecho 3 apenas na Alternativa 4, e na Ligação ao Tramagal. No que respeita às 
áreas de montado a sua afectação assume maior significado no Trechos 3 e 4. 
 
No Trecho 1 a Alternativa 1 surge como a mais favorável pela menor afectação de 
Culturas Permanentes de Olival. Refira-se que a Alternativa 2, apresentará maior 
afectação de olivais intensivos de rega gota-a-gota, devido ao local de inserção do Nó 
com a Variante à EN118. 
 
No que respeita ao Trecho 2 a Alternativa 2 surge como ligeiramente mais favorável, uma 
vez que afecta menos 5 ha de usos mais sensíveis (montado e olival).Relativamente ao 
Trecho 3 as afectações são consideradas equivalentes. 
 
Por fim e no que respeita ao Trecho 4 verifica-se que a Alternativa 3 é a mais favorável. 
Esta alternativa apesar de afectar uma extensa área classificada como montado permite 
afectar menos espécies arbóreas uma vez que se encontra posicionada ao longo da EN2 
tendo sido efectuados, sempre que possível, ajustes no traçado de forma a minimizar os 
impactes nas espécies arbóreas ocorrentes ao longo da EN2. 



 

Estudo de Impacte Ambiental do 
IC9 – Lanço Abrantes / Ponte de Sôr 
Tomo 1 – Resumo Não Técnico 

24

 
Ao nível dos Recursos Hídricos e da Qualidade da Água verifica-se a intercepção de 
várias linhas de água, em que algumas têm associados alguns vales com uso agrícola, 
constituindo zonas inundáveis, e portanto sujeitas a cheias. Para além do 
desenvolvimento em viaduto foi ainda compatibilizada a altura dos viadutos com as cotas 
de referência existentes para a situação de cheia. De um modo geral, as principais linhas 
de água são atravessadas por viaduto e apenas as de menor importância e carácter não 
permanente, são atravessadas por passagem hidráulica, não se verificando impactes 
com significado neste factor ambiental. 
 
Na área em estudo foram referenciadas algumas captações de água para abastecimento 
público, bem com para rega. No primeiro caso apenas se prevê a intercepção com o seu 
perímetro de protecção alargado.  
 
Comparativamente no Trecho 1 as alternativas foram consideradas equivalentes. Nos 
Trechos 2 e 3, foram consideradas as alternativas 2 e 1 por implicarem um menor 
atravessamento de linhas de água. No Trecho 4 a alternativa 2 é a mais desfavorável por 
se desenvolver a uma maior proximidade das infra-estruturas hidráulicas identificadas. 
 
Os impactes na flora e vegetação decorrem da fase de construção com a afectação de 
uma faixa para a implementação da infra-estrutura, a que se associa a destruição do 
coberto vegetal. De acordo com a análise efectuada anteriormente, as zonas de maior 
sensibilidade e valor ecológico correspondem a áreas pontuais de vegetação ripícola 
associada às linhas interceptadas pelos traçados e ás áreas de montado de sobro e 
azinho. 
 
No que respeita à vegetação ripícola refira-se que as linhas de água de maior expressão 
são atravessadas em viaduto, onde não ocorre praticamente afectação directa sobre 
estas comunidades vegetais, sendo portanto os impactes fortemente mitigados e pouco 
significativos. 
 
No que respeita fauna os principais impactes ocorrem essencialmente na fase de 
construção com a destruição e fragmentação dos habitats. Na fase de exploração 
prendem-se essencialmente com o efeito barreira que a via consubstanciará. Contudo 
devido à presença de vários viadutos este impacte é fortemente minimizado. Para além 
disso, em fase de Projecto de Execução, e em função das alternativas seleccionadas 
será possível projectar passagens para fauna nos locais que se considere necessário. 
 
Da análise efectuada verifica-se que no Trecho1 as alternativas foram consideradas 
equivalentes. No Trecho 2 a Alternativa 2 é ligeiramente mais favorável, afectando 
ligeiramente uma menor área de montado e no Trecho 3 pelas mesmas razões, a 
Alternativa1. 
 
No Trecho 4, a Alternativa 3, apesar de se desenvolver numa extensa área classificada 
como montado, desenvolve-se paralelamente à EN2, tendo sido projectada de forma a 
minimizar a afectação as espécies arbóreas existentes ao longo da EN. Para além disso 
minimiza o impacte associado à fragmentação de habitat. Desta forma foi considerada 
claramente a alternativa mais favorável.  
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Na Paisagem os impactes são avaliados face à visibilidade da envolvente (sobretudo 
urbana) para a via, passagem sobre áreas planas de maior amplitude visual onde a 
alteração da paisagem pode ser mais sentida, bem como as acções do projecto. No caso 
do projecto em estudo, as alterações previstas pela implantação do traçado ao nível da 
paisagem, far-se-ão sentir, sobretudo pela transformação de uma zona florestal, com 
média sensibilidade visual, numa zona infra-estruturada. Assim, haverá sem dúvida um 
aumento de pressões sobre a paisagem. No entanto, o modo como essas pressões terão 
capacidade para a alterar, depende unicamente da forma como o projecto será 
implementado e gerido.  
 
Ao ser acompanhado de um Projecto de Integração Paisagística prevê-se que os 
impactes positivos sejam relevantes, sobrepondo-se em algumas situações aos 
negativos. Espera-se assim, que o novo “desenho” da paisagem venha a valorizar as 
unidades ecológicas e culturais existentes, garantindo uma transformação sustentada.  
 
No Trecho 1 devido à proximidade de áreas sociais com grande visibilidade para o 
traçado e de zonas de maior sensibilidade paisagística, a Alternativa 2 ao atravessar o 
Vale do rio Tejo em ponte com maior extensão e ao se sobrepor à zona de REN do vale 
da Ribeira do Caldeirão provoca impactes visuais de maior dimensão do que a Alternativa 
1. No Trecho 2 a Alternativa 2 é ligeiramente mais favorável, pois evita o atravessamento 
central do vale da Ribeira do Caldeirão, desenvolvendo-se em zonas de encosta e afecta 
uma área ligeiramente menor de mancha florestal de produção e de montado de sobro. 
 
No Trecho 3 a Alternativa 2 surge como a mais desfavorável devido a uma maior 
ocupação de áreas de elevada sensibilidade visual e paisagística. No Trecho 4 a 
Alternativa 3 é claramente mais favorável desenvolvendo- se ao longo de uma via 
existente, em pouco alterando a morfologia local bem com a leitura visual da paisagem. 
 
Na Qualidade do Ar os impactes negativos do projecto são temporários restringindo-se à 
fase de construção, sendo no geral considerados pouco significativos atendendo à 
reduzida ocupação humana local. Com o funcionamento da estrada não se prevê um 
acréscimo de poluentes com qualquer significado, cumprido-se os valores legislados 
nesta matéria. 
 
Em termos comparativos apenas no Trecho 1 e 4 as alternativas apresentam 
diferenciação, levando as Alternativas 1 e 3 vantagem devido a um maior afastamento 
aos receptores identificados. 
 
Ao nível do Ruído as áreas atravessadas pelas diferentes alternativas são de reduzida 
ocupação urbana. Apenas na zona inicial do Lanço, junto a Abrançalha e no início da 
Ligação ao Tramagal, surgem de forma mais concentrada edifícios de habitação. 
Contudo e das análise efectuadas não se prevêem impactes significativos, qualquer que 
seja a alternativa seleccionada. Em termos comparativos apenas nos Trechos 1 e 4 as 
alternativas apresentam diferenciação, levando as Alternativas 1 e 3 vantagem devido a 
um maior afastamento aos receptores identificados. 
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Nos Aspectos Socioeconómicos para além dos impactes resultantes da fase de 
construção, com potenciais reflexos positivos no emprego e actividades económicas dos 
concelhos de Abrantes e Ponte de Sôr (impactes que podem ser maximizados), os 
principais efeitos positivos traduzem-se na melhoria das acessibilidades e das 
potencialidades de articulação funcional e dinamização do território por elas 
proporcionadas.  
 
A nível sub-regional, a melhoria das ligações entre as cidades de Abrantes e Ponte de 
Sôr poderá contribuir para uma maior articulação funcional e reforço da capacidade de 
polarização do território concelhio. A ligação à A23, contribui, por outro lado, para um 
incremento da centralidade de Ponte de Sôr. A uma escala mais ampla, o IC9 reforça a 
capacidade de articulação entre as sub-regiões do Médio Tejo e do Alto Alentejo. 
 
A nível concelhio, o IC9 melhora as condições de ligação entre as duas margens do rio 
Tejo, de dinamização dos espaços rurais e de competitividade dos núcleos urbanos, 
particularmente evidente no caso da vila do Tramagal e da sua zona industrial. 
 
Os corredores em análise atravessam um território com um povoamento muito escasso, 
reduzida ocupação agrícola e vastos espaços florestais, sobretudo com eucaliptal, 
verificando-se também a ocorrência de vastas áreas de montado, sobretudo na segunda 
metade dos corredores. Deste modo, os impactes em espaços habitados e áreas 
agrícolas são pontuais e de magnitude reduzida, embora com significado a uma escala 
localizada. 
 
Os principais impactes em espaços urbanos e de habitação em espaço rural ocorrem no 
Tramagal e sua proximidade. Os principais impactes em espaços agrícolas resultam da 
ocupação de áreas de olival, nalguns casos com sistema de rega e exploração intensiva, 
objecto de subsídios à plantação, e ocorrem também na zona da Boavista e Chão de 
Lucas, na proximidade de S. Miguel do Rio Torto e noutros pontos dos concelhos de 
Abrantes e Ponte de Sôr. 
 
Os impactes socioeconómicos com maior magnitude resultam assim da ocupação de 
áreas florestais de produção e áreas de montado de sobro. 
 
No Trecho 1 a alternativa considerada mais favorável foi Alternativa 1, no Trecho 2 a 
Alternativa 2 e no Trecho 4 a Alternativa 3. No Trecho 3 foram consideradas 
equivalentes. 
 
No Ordenamento do Território e Condicionantes o projecto resultará da implantação 
de espaços de ordenamento e de algumas condicionantes.  
 
No Ordenamento, as categorias de espaço em que ocorrem os principais impactes são 
os Espaços Naturais e os Espaços AgroFlorestais e Silvopastoris. 
 
No que respeita às Condicionantes, verifica-se que a Reserva Ecológica Nacional e o 
montado são as principais condicionantes afectadas, sendo difícil minimizar a sua 
afectação atendendo à grande expressão que apresentam na área em estudo. 
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Comparativamente, nos Trechos 1 e 3 as Alternativas foram consideradas equivalentes. 
No Trecho 2 a Alternativa 2 foi considerada mais favorável, afectando menor área de 
RAN e REN. 
 
No Trecho 4 a Alternativa 3 é considerada a mais favorável, uma vez, que apesar de 
afectar uma extensão significativa de áreas classificadas como montado (semelhante à 
da Alternativa 1) e como Espaços Agroflorestais e Silvopastoris, a mesma foi posicionada 
junto à EN existente de forma a minimizar os impactes nas espécies arbóreas existentes, 
minimizando o impacte associado à fragmentação das propriedades. 
 
No que respeita ao Património, a área de estudo tem uma preponderância como 
enquadramento histórico, de valores patrimoniais mais antigos, do Paleolítico, não 
descurando outros períodos cronológicos, como sejam, o período neolítico, o romano e 
épocas contemporâneas. 
 
Em termos comparativos, no Trecho 1 a Alternativa 1 foi considerada mais favorável, 
devido a uma menor afectação de sítios de valor patrimonial, essencialmente devido ao 
Nó com a Variante à EN118. No Trecho 2 foi considerada a Alternativa 1. No Trecho 3 a 
Alternativa 2 foi considerada mais desfavorável, devido a uma maior proximidade a um 
sítio de valor patrimonial, junto ao Nó da Bemposta. No Trecho 4 a Alternativa 2 é 
ligeiramente mais favorável, dado que as outras duas alternativas se localizam na 
proximidade do sítio do Cruzamento de Foros de Arrão.  
 
Na Gestão de Resíduos tanto na fase de construção como de exploração consideram-se 
os impactes negativos decorrentes da gestão dos resíduos produzidos como pouco 
significativos, qualquer que seja a alternativa considerada. 
 
Na FIG. 5 apresenta-se a síntese dos principais impactes associados a cada um dos 
traçados. 
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7. A ESCOLHA DAS ALTERNATIVAS 

Com os estudos desenvolvidos, verifica-se que foram minimizados os impactes 
associados à implantação do projecto, essencialmente com o posicionamento adoptado 
face aos locais de maior sensibilidade de ocupação urbana, agrícola e patrimonial e 
forma de desenvolvimento dos traçados. 
 
Verificou-se em termos comparativos a seguinte situação em termos de impactes nos 
diferentes factores ambientais: 
 
 
Geologia 
 
Do ponto de vista geológico e geomorfológico as alternativas integradas em cada trecho 
apresentam características muito semelhantes, tendo sido o principal critério de selecção 
a extensão de traçado onde ocorrem taludes mais acentuados. No Trecho 1 e do ponto 
de vista geológico, as alternativas apresentam-se muito semelhantes. Contudo, a 
Alternativa 1 foi considerada ligeiramente mais favorável, por apresentar uma menor 
extensão do traçado onde os impactes assumem maior significado (taludes superiores a 
18m). No Trecho 2 e pelas razões acima mencionadas a Alternativa 2 é ligeiramente 
mais favorável. No Trecho 3 as alternativas são consideradas equivalentes. No Trecho 4 
a Alternativa 2 é claramente mais desfavorável, sendo a Alternativa 3 a que se apresenta 
mais vantajosa do ponto de vista geológico. 
 
 
Clima 
 
A área em estudo desenvolve-se numa zona com características microclimáticas 
semelhantes, onde o maior condicionalismo corresponde aos nevoeiros associados aos 
vales das principais linhas de água e que constitui uma característica de toda a região. 
Considerou-se, assim, que este descritor se apresenta indiferente para as várias 
alternativas. 
 
 
Solos e Uso do Solo 
 
Na zona em estudo existe a presença de uma variedade significativa de solos, ocorrendo 
os solos de maior aptidão agrícola nas zonas de vale das principais linhas de água, 
apresentando uma expressão muito pouco significativa, sendo no geral atravessados em 
viaduto. Em termos comparativos, nos Trechos 1,2,e 3 de uma forma global os impactes 
foram considerados semelhantes. No que respeita ao Trecho 4 a Alternativa 2 surge 
ligeiramente mais favorável, por apresentar uma afectação global de solos inferior e de 
áreas integradas na RAN. 
 
 













 

Estudo de Impacte Ambiental do 
IC9 – Lanço Abrantes / Ponte de Sôr 
Tomo 1 – Resumo Não Técnico 

34

 
No que respeita ao uso do solo, das análises realizadas, verificou-se que os usos com 
maior sensibilidade ao longo da área em estudo correspondem às áreas de montado e de 
olival, quer pelo seu valor ecológico quer pelo seu valor económico. As culturas agrícolas 
temporárias apresentam afectações residuais, sendo as de regadio no geral vencidas 
através de viadutos. 
 
Verifica-se que no Trecho 1 a Alternativa 1 surge como a mais favorável pela menor 
afectação de Culturas Permanentes de Olival e permite maior afastamento ao Monte de 
Boavista. Refira-se que a Alternativa 2, apresentará maior afectação de olivais intensivos 
de rega gota-a-gota, devido ao local de inserção do Nó com a Variante à EN118. No que 
respeita ao Trecho 2 a Alternativa 2 surge como ligeiramente mais favorável, uma vez 
que afecta menos 5 ha de usos mais sensíveis (montado e olival). Relativamente ao 
Trecho 3 as afectações são consideradas equivalentes. Por fim e no que respeita ao 
Trecho 4 verifica-se que a Alternativa 3 é a mais favorável. Esta alternativa apesar de 
afectar mais área classificada como montado do que a Alternativa 2 permite afectar 
menos espécies arbóreas uma vez que se encontra posicionada ao longo da EN2 tendo 
sido efectuados, sempre que possível, ajustes no traçado de forma a minimizar os 
impactes nas espécies arbóreas ocorrentes ao longo da EN2. Esta alternativa permite 
ainda evitar a fragmentação de novas propriedades e minimizar o efeito barreira 
associado à sua presença. 
 
 
Recursos Hídricos e Qualidade da Água 
 
Da análise realizada, verificou-se que do ponto de vista dos recursos hídricos e qualidade 
da água e considerando os parâmetros de análise, as alternativas têm impactes 
semelhantes ou as diferenças entre elas são pouco significativas, sendo estas apenas 
respeitantes aos aspectos relacionados com os recursos hídricos. 
 
No Trecho 1, quer em termos de recursos hídricos, quer em termos de qualidade da 
água, as duas alternativas são consideradas equivalentes. No Trecho 2, a Alternativa 2 é 
ligeiramente mais favorável. Pesa para esse facto o menor atravessamento de linhas de 
água e uma impermeabilização de áreas sensíveis inferior. No Trecho 3 a Alternativa 1 é 
ligeiramente mais favorável por atravessar um menor número de linhas de água. No 
Trecho 4 a Alternativa 2 é ligeiramente mais desfavorável. Pesou na decisão o facto de 
se desenvolver em maior proximidade às infraestruturas hidráulicas existentes, 
nomeadamente uma captação de água subterrânea para abastecimento público, uma 
captação de água subterrânea para rega e um reservatório. 
 
 
Qualidade do Ar 
 
A zona de desenvolvimento dos traçados apresenta uma ocupação habitacional muito 
reduzida em todos os trechos. A maior concentração de habitações localiza-se junto a 
Abrançalha no início do Trecho1, numa zona comum às duas Alternativas e onde se 
efectua o aproveitamento da estrada existente. 
 
Das avaliações efectuadas verificou-se que as emissões de poluentes são semelhantes 
em todas as alternativas pelo que o factor diferenciador se prende com a proximidade 
aos receptores identificados. 
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Assim, em termos dos impactes, no Trecho 1 a Alternativa 1 considera-se ligeiramente 
mais favorável, pois apesar das emissões de poluentes serem semelhantes, a Alternativa 
2 passa contudo mais próximo de receptores. Nos Trechos 2 e 3, as alternativas são 
consideradas equivalentes. No Trecho 2 o receptor identificado localiza-se a uma 
distância aproximada das duas alternativas. No Trecho 3 não foram identificados 
receptores sensíveis. No Trecho 4, a Alternativa 3 surge como a mais favorável não 
tendo sido identificados receptores na sua proximidade. Em relação às restantes 
alternativas, a Alternativa 2 é ligeiramente mais desfavorável por se desenvolver mais 
próximo do receptor identificado (Monte de Água Branca). 
 
 
Ambiente Sonoro 
 
Os traçados em avaliação atravessam zonas com características rurais com um ambiente 
sonoro sossegado. As principais fontes de ruído relacionam-se com o ruído de tráfego 
rodoviário que circula nas vias existentes, nomeadamente na EN 118, na EN2 e estradas 
locais. Das avaliações efectuadas verificou-se que a magnitude de impactes sonoros é 
semelhante em todas as alternativas pelo que o factor diferenciador se prende com a 
proximidade aos receptores identificados. 
 
Assim, em termos dos impactes, no Trecho 1 a Alternativa 1 considera-se ligeiramente 
mais favorável uma vez que, a Alternativa 2 passa mais próximo de receptores. Nos 
Trechos 2 e 3, as alternativas são consideradas equivalentes. No Trecho 1 o receptor 
identificado localiza-se a uma distância aproximada das duas alternativas. No Trecho 3 
não foram identificados receptores sensíveis. No Trecho 4, a Alternativa 3 surge como a 
mais favorável não tendo sido identificados receptores na sua proximidade. Em relação 
às restantes alternativas, a Alternativa 2 é ligeiramente mais desfavorável por se 
desenvolver mais próximo do receptor identificado. 
 
 
Ecologia 
 
No ponto de vista dos factores ecológicos, verifica-se que os principais impactes se 
prendem com a destruição do coberto vegetal, e consequentemente a fragmentação dos 
biótopos que suportam a fauna local. 
 
Os impactes assumem maior significado nas zonas de montados, quer pela extensão 
afectada quer pelo valor florístico e faunístico. No que respeita às linhas de água de 
maior importância, uma vez que o seu atravessamento é no geral efectuado em viaduto, 
os impactes apenas se prevêem temporários. Refira-se que a vegetação ripícola é um 
dos biótopos com maior valor ecológico, apesar de ter pouca expressão na área em 
estudo. 
 
Da análise efectuada verifica-se que no Trecho1 as alternativas foram consideradas 
equivalentes. No Trecho 2 a Alternativa 2 é ligeiramente mais favorável, afectando 
ligeiramente uma menor área de montado e no Trecho 3 pelas mesmas razões, a 
Alternativa1. No Trecho 4, a Alternativa 3, apesar de se desenvolver numa extensa área 
classificada como montado, desenvolve-se paralelamente à EN2, tendo sido projectada 
de forma a minimizar a afectação as espécies arbóreas existentes ao longo da EN. Para 
além disso minimiza o impacte associado à fragmentação de habitat. Desta forma foi 
considerada claramente a alternativa mais favorável.  
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Paisagem 
 
A análise comparativa de alternativas foi considerada a alteração da utilização e função 
dos espaços em áreas com elevada sensibilidade visual, a desmatação do terreno, a 
proximidade a áreas sensíveis com visibilidades para o traçado e de zonas de 
sensibilidade paisagística, bem como as movimentações de terras associadas.No Trecho 
1, a Alternativa 1 foi considerada mais vantajosa, na generalidade dos parâmetros 
avaliados. No Trecho 2, a Alternativa 2 surge mais favorável e no Trecho 3 a Alternativa 
1. No que respeita ao Trecho 4, a Alternativa 3 é claramente mais favorável, 
desenvolvendo-se paralelamente a uma via existente, implicando uma menor alteração 
da morfologia local, permitindo ainda um maior afastamento a áreas sociais. 
 
 
Socioeconomia 
 
O lanço do IC9 em análise, independentemente das alternativas consideradas 
desenvolve-se numa zona marcadamente rural. Em termos comparativos foram 
considerados os impactes associado à fase de construção, que se prendem com a 
ocupação de espaços urbanos, áreas agrícolas e áreas florestais, e associados à fase de 
exploração, em termos de proximidade à via de espaços urbanos, efeito barreira em 
espaços agrícolas e acessibilidades locais. 
 
Tendo em conta as avaliações efectuadas verifica-se, que no Trecho 1, a Alternativa 1 é 
mais favorável, tento na fase de construção como de exploração. No que respeita ao 
Trecho 2, a Alternativa 2 foi considerada mais favorável, essencialmente ao nível da 
ocupação de áreas agrícolas, do efeito barreira e das acessibilidades locais. No Trecho 3 
as alternativas consideram-se equivalentes. No Trecho 4 a Alternativa 3 é a mais 
favorável em todos os parâmetros analisados. 
 
 
Património 
 
A área de estudo tem uma preponderância como enquadramento histórico, de valores 
patrimoniais mais antigos, do Paleolítico, não descurando outros períodos cronológicos, 
como sejam, o período neolítico, o romano e épocas contemporâneas. Em termos 
comparativos, no Trecho 1 a Alternativa 1 foi considerada mais favorável, devido a uma 
menor afectação de sítios de valor patrimonial, essencialmente devido ao Nó com a 
Variante à EN118. No Trecho 2 foi considerada a Alternativa 1. No Trecho 3 a 
Alternativa 2 foi considerada mais desfavorável, devido a uma maior proximidade a um 
sítio de valor patrimonial, junto ao Nó da Bemposta. No Trecho 4 a Alternativa 2 é 
ligeiramente mais favorável, dado que as outras duas alternativas se localizam na 
proximidade do sítio do Cruzamento de Foros de Arrão.  
 
 
Ordenamento e Condicionantes 
 
Ao nível de ordenamento são essencialmente interceptados os espaços Florestais, Agro-
florestais e Silvopastoris e Espaços Naturais. Ao nível das condicionantes, as principais 
dizem respeito à RAN e REN, às áreas de montado e à intercessão da zona de 
Segurança do Campo Militar de Santa Margarida. 
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No que respeita à análise comparativa de alternativas, nos Trechos 1 e 3, as mesmas 
foram consideradas equivalentes. No Trecho 2 a Alternativa 2 foi considerada mais 
favorável, afectando menor área de RAN e REN. No Trecho 4 a Alternativa 3 é 
considerada a mais favorável, uma vez, que apesar de afectar uma extensão significativa 
de áreas classificadas como montado (semelhante à da Alternativa 1) e como Espaços 
Agroflorestais e Silvopastoris, a mesma foi posicionada junto à EN existente de forma a 
minimizar os impactes nas espécies arbóreas existentes, minimizando o impacte 
associado à fragmentação das propriedades. 
 
No Quadro 3 apresenta-se a distribuição da escolha realizada pelos descritores 
ambientais considerando os quatro trechos em que se dividiu o traçado com as 
respectivas alternativas. 
 

Quadro 3 – Síntese das Escolhas dos Descritores para os dois Troços de  
Avaliação de Alternativas 

Áreas Temáticas Trecho1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 
Conjugação Final: 

Trecho 1 / Trecho 2 / 
Trecho 3 / Trecho 4 

Geologia Alternativa 1 Alternativa 2 Indiferente Alternativa 3 Alternativa 1/ Alternativa 2/ 
Indiferente/ Alternativa 3 

Solos Indiferente Indiferente Indiferente Alternativa 2 Indiferente / Indiferente / 
Indiferente / Alternativa 2 

Uso do Solo Alternativa 1 Alternativa 2 Indiferente Alternativa 3 Alternativa 1 / Alternativa 2 / 
Indiferente / Alternativa 3 

Clima Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente 

Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água Indiferente Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 1 / 

Alternativa 3 

Indiferente / Alternativa 2/ 
Alternativa 1 / Alternativas 

1/3 

Qualidade do Ar Alternativa 1 Indiferente Indiferente Alternativa 3 Alternativa 1 / Indiferente / 
Indiferente / Alternativa 3 

Ambiente Sonoro Alternativa 1 Indiferente Indiferente Alternativa 3 Alternativa 1 / Indiferente 1/ 
Indiferente / Alternativa 3 

Ecologia Indiferente Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 3 Indiferente / Alternativa 2/ 
Alternativa 1 / Alternativa 3 

Paisagem Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 3 Alternativa 1 / Alternativa 2/ 
Alternativa 1 / Alternativa 3 

Socioeconomia Alternativa 1 Alternativa 2 Indiferente Alternativa 3 Alternativa 1 / Alternativa 2/ 
Indiferente / Alternativa 3 

Património Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 / Alternativa 1/ 
Alternativa 1 / Alternativa 2 

Ordenamento e 
Condicionantes Indiferente Alternativa 2 Indiferente Alternativa 3 Indiferente / Alternativa 2 / 

Indiferente / Alternativa 3 

 
 
No Trecho 1 a Alternativa 1 é considerada mais favorável uma vez apresenta 
vantagens do ponto de vista Geológico e do Uso do Solo e permite um maior afastamento 
a receptores sensíveis ao nível da Qualidade do Ar e do Ambiente Sonoro. É também 
mais vantajosa do ponto de vista Patrimonial da Paisagem e dos Aspectos 
Socioeconómicos. 
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No que respeita ao Trecho 2 as duas alternativas desenvolvem-se muito próximo pelo 
que em grande parte dos descritores não existe diferenciação. Contudo a Alternativa 2 é 
considerada mais vantajosa em seis descritores, nomeadamente Geologia, Recursos 
Hídricos, Ecologia, Paisagem, Socioeconomia e Ordenamento e Condicionantes pelo que 
se apresenta como a preferencial neste trecho. 
 
A Alternativa 1 apenas surge mais vantajosa no Património, pois permite um maior 
afastamento a sítios identificados. Contudo, tratam-se de vestígios do paleolítico cuja 
área de dispersão pode ser variável, pelo que não se considera relevante na selecção de 
alternativas 
 
No Trecho 3, também em grande parte dos descritores as alternativas são consideradas 
equivalentes, sendo a Alternativa 1 considerada mais favorável atendendo a que 
ganha vantagem em quatro descritores. 
 
No Trecho 4 a Alternativa 3 é claramente mais vantajosa desenvolvendo-se quase 
sempre encostada à EN2 do seu lado Sul, mas suficientemente afastada para permitir 
preservar os sobreiros existentes ao longo da estrada existente e também permitir as 
acessibilidades dos caminhos rurais existentes a partir da EN2. Ao longo desta alternativa 
também não foram identificados receptores sensíveis na sua proximidade quer em 
termos de ruído quer em termos de qualidade do ar. 
 
Desta forma e da análise efectuada verifica-se que a combinação de alternativas mais 
favorável é a seguinte: 
 

• Trecho 1 - Alternativa 1 + Trecho 2 - Alternativa 2 + Trecho 3 - Alternativa 1 + 
Trecho 4 - Alternativa 3 

 
A combinação mais favorável das alternativas em termos ambientais, corresponde 
também a uma das combinações de traçado com menores custos de construção. 
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8. AS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Os estudos dos traçados alternativos e o desenvolvimento adoptado para o projecto em 
termos da relação com a ocupação envolvente e o recurso a viadutos para minimização 
da afectação de linhas de água e dos usos agrícolas, constituem as medidas mais 
importantes para a minimização dos impactes do projecto. 
 
Para além disso, o estudo identifica um vasto número de medidas que permitirão ainda 
minimizar os impactes identificados, sobretudo para a fase de construção, e controlar os 
impactes residuais. 
 
Para o projecto de execução o enquadramento paisagístico permitirá uma melhor 
inserção no meio em particular nas zonas de aterro/escavação, onde a sua presença e o 
seu efeito de barreira serão mais sentidos. 
 
Na fase de construção, a gestão ambiental de obra, reduzindo as áreas de intervenção 
ao mínimo, localizando as estruturas temporárias de apoio como estaleiros e acessos nos 
locais de menor valor, e fazendo-se o controle de terras, resíduos, águas, poeiras e ruído, 
a protecção da flora e vegetação e linhas de água permitirá evitar danos desnecessários 
e reduzir as perturbações na qualidade de vida local. 
 
Nesta fase serão ainda monitorizados os factores ambientais julgados mais relevantes, 
face aos efeitos esperados, designadamente ao nível dos recursos hídricos e qualidade 
da água, ruído e factores biológicos e ecológicos. 
 
Na fase de exploração, a adequada integração paisagística do projecto e recuperação 
da área intervencionada, a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem, a 
monitorização dos factores mais relevantes em termos de potencial impacte (ruído, 
factores biológicos e ecológicos, recursos hídricos e qualidade da água e paisagem), 
permitirão corrigir e melhorar as medidas de minimização e projectar novas acções 
correctivas. 
 
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese das principais medidas de minimização 
para cada descritor: 
 

Quadro 4 – Síntese das Medidas de Minimização e sua Importância para a  
Redução de Impactes 

Factor ambiental Principais medidas de minimização 

Geologia e 
geomorfologia 

• Condicionantes à exploração de novas áreas de empréstimo e 
depósito de terras sobrantes 

• Controlo da erosão dos taludes 
Clima - 

Solos e uso do solo 

• Localização de estaleiros e acessos de obra fora de áreas sensíveis 
• Cuidados no planeamento e execução da obra e das áreas de apoio à 

obra 
• Medidas de compensação relativamente à afectação de montado 
• Cuidados a respeitar aquando da desactivação dos espaços 

ocupados pelas áreas de apoio à obra  
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(Cont.) 

Factor ambiental Principais medidas de minimização 

Recursos hídricos e 
qualidade da água 

• Localização de estaleiros e áreas de empréstimo, armazenamento e 
depósito de materiais, fora de áreas sensíveis 

• Drenagem eficiente das áreas afectas à obra 
• Gestão adequada da obra 
• Tratamento de águas residuais do estaleiro 
• Cuidados com o restabelecimento de infra-estruturas 
• Selecção de materiais menos poluentes 
• Revestimento vegetal dos taludes 
• No final da obra, limpeza das linhas de água intervencionadas 

Qualidade do ar 

• Controlo na obra das emissões de poeiras e de outros poluentes 
atmosféricos. 

• Transporte de matérias por estradas pavimentadas 
• Cobertura da carga no transporte de materiais 

Ruído e vibrações 

• Controlo do ruído em obra 
• Selecção de métodos construtivos e equipamentos que originem o 

menor ruído possível 
• Operações ruidosas só podem decorrer entre as 8 e as 20 horas nos 

dias úteis 
• Adopção de medidas de protecção individual dos trabalhadores mais 

expostos 
• Garantir os limites fixados no Regulamento das Emissões Sonoras 

para o Ambiente de Equipamentos para Utilização no Exterior 

Factores Biológicos e 
Ecológicos 

• Selecção de espécies da flora local para o projecto de integração 
paisagística com tratamento das passagens hidráulicas para utilização 
pela fauna 

• Manutenção do coberto vegetal dos taludes 
• Localização de estaleiros e acessos de obra fora de áreas sensíveis 
• Sensibilização dos trabalhadores para os aspectos de protecção dos 

factores biológicos e ecológicos 
• Compensação dos habitats de montado perdidos 

Paisagem 

• Elaboração de um Projecto de integração paisagística tendo em conta 
as diferentes tipologias de ambientes e paisagens atravessadas 

• Manutenção e conservação de todas as áreas semeadas e plantadas, 
na fase de exploração 

Socioeconomia 

• Analise mais pormenorizada dos restabelecimentos a efectuar 
• Minimização das áreas a afectar 
• Localização de estaleiros e acessos 
• Cuidados na execução da obra para redução da perturbação sob as 

áreas urbanas 
• Manutenção das condições de circulação nas vias afectadas pela 

obra 
• Restabelecimento adequado das ligações intersectadas 
• Privilegiar a contratação local de mão-de-obra 
• Evitar a travessia de zonas habitadas por parte dos veículos afectos à 

obra e caso seja impossível devem ser adoptadas medidas que 
minimizem a afectação da população 

• Recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais 
em obra 

Património cultural 

• Prospecção arqueológica sistemática em fase de Projecto de 
Execução 

• Acompanhamento arqueológico da obra 
• Realização de levantamento e registo de sítios afectados 
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(Cont.) 

Factor ambiental Principais medidas de minimização 

Ordenamento do 
território 

• Cuidados na obra na proximidade de infra-estruturas com restrições e 
servidões de interesse público 

Resíduos 

• Implementação de um Plano de Gestão de Resíduos, considerando 
todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra  

• Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos 
produzidos pelas operações de manutenção da estrada 

 
 
 
Em termos globais, considera-se que as medidas gerais recomendadas ao nível do 
Estudo Prévio têm uma importância significativa na fase de construção, em particular 
induzidas por uma gestão adequada em obra. Na fase de exploração tem igualmente 
significado a implementação de um projecto de integração paisagístico adequado às 
características da flora e ocupação da região, que amenizará a presença da estrada. 
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9. CONCLUSÃO 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar todos os factores de interesse 
ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e exploração para 
as soluções alternativas em estudo de modo a fornecer os dados sobre os impactes 
associados à sua implantação e à escolha da solução que melhor estabeleça o equilíbrio 
entre os diversos factores envolvidos. 
 
O IC9 constituirá um factor de incremento das acessibilidades no interior de cada um dos 
concelhos, abrindo novas condições para a dinamização do território. 
 
O funcionamento desta via permitirá melhorar significativamente as ligações entre Ponte 
de Sôr e Abrantes (A23), permitindo aprofundar as relações funcionais entre os territórios 
dos dois concelhos e entre as duas cidades, reforçando a sua capacidade polarizadora e 
dinamizadora do território. O IC9 permite, também, uma melhor ligação com a faixa sul do 
concelho, muito pouco povoada e com dinâmicas demográficas e socioeconómicas 
regressivas. 
 
A melhoria da acessibilidade será importante para a melhoria geral da qualidade de vida 
da população, assim como, para uma maior atractividade destes concelhos para a 
instalação de actividades económicas. Por outro lado, será de realçar que o tráfego de 
passagem, na rede actual, é obrigado a atravessar a cidade de Abrantes e a localidade 
de Rossio ao Sul do Tejo, gerando-se significativos conflitos com o tráfego local, com 
degradação das condições de serviço na rede e da segurança na circulação. 
 
Em termos globais, verificou-se que nenhum factor se apresentou como crítico e 
impeditivo da implantação da nova infraestrutura. A área em estudo apresenta, no geral, 
características muito homogéneas, dominando a área florestal na zona inicial e o 
montado mais para Sul. Apresenta, no geral, características rurais, sendo quase 
inexistentes receptores sensíveis nas proximidades das alternativas em avaliação. 
 
Desta forma a selecção de alternativas baseou-se em aspectos considerados mais 
relevantes em cada descritor, sendo em muitos casos as alternativas consideradas 
equivalentes. 
 
Como principais condicionantes na área do projecto surgem a áreas de Montado, de 
Olival e as Áreas Florestais, devido ao seu valor ecológico e económico, tendo sido 
propostas alternativas de traçado de forma a minimizar a sua afectação. 
 
Na fase de Projecto de Execução será, contudo, possível proceder a rectificações 
pontuais que melhorem o traçado, minimizando impactes directos e introduzam as 
medidas adequadas para a melhor inserção ambiental do projecto. 
 
Nesta fase de projecto foram já desenvolvidas, em termos gerais, as principais medidas 
de minimização e apresentadas as directrizes para o Plano de Monitorização, que deverá 
ser desenvolvido no Relatório de Conformidade Ambiental do projecto de Execução. 
 


