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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

“Variante à EN9 – Ligação entre o Nó de Lourel (IC16) e o Nó de Fervença (VCML Norte) ” 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto – Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à 
Consulta Pública do “Variante à EN9 – Ligação entre o Nó de Lourel (IC16) e o Nó de 
Fervença (VCML Norte) ” 
 
 
2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 
Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta 
Pública decorreu durante 34 dias úteis, desde o dia 20 de Abril a 5 de Junho de 2009. 
 
 
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA    
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  
 

o Agência Portuguesa do Ambiente – APA 
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo – 

CCDR LVT 
o Câmara Municipal de Sintra 

 
 
O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas: 
 

o Junta de Freguesia de Santa Maria e S. Miguel 
o Junta de Freguesia de Terrugem 

 
 
4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO 
 
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por 
meio de: 
 
- Afixação de Anúncios na Câmara Municipal e Juntas de Freguesia acima referidas; 
 
- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o Jornal de Notícias 
 
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I 
 
- Divulgação na Internet no site da APA com anúncio e RNT. 
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- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I. 
 
 
5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 
 
No âmbito da Consulta Pública, a APA, tendo por objectivo promover um maior envolvimento 
das autarquias e entidades directamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente 
ao processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais realizaram-se as seguintes 
reuniões técnicas de esclarecimento.  
 

o Agência Portuguesa do Ambiente – 12 de Maio – 14h30 horas 
 
As listas de registo das presenças nas reuniões técnicas de esclarecimento encontram-se no 
Anexo II do presente Relatório.  
 
Nestas reuniões, estiveram presentes representantes da APA, do proponente e seus 
consultores, tendo sido prestados todos os esclarecimentos às questões colocadas pelos 
interessados. 
 
 
6. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS 
 
 
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 13 pareceres com a seguinte proveniência: 
 
Autarquias: 

• Junta de Freguesia de Santa Maria e S. Miguel 
 

Entidades 
• ANA, Aeroportos de Portugal 
• Força Aérea 
• REN – Rede Eléctrica Nacional, SA 

 
Associações: 

• Associação de Defesa do Património de Sintra 
• Associação Empresarial do Concelho de Sintra 

 
Empresas 

• Dossier entregue com os seguintes documentos, subscritos por 578 cidadãos: 
o Carta com a posição de Empresários com sedes, filiais /estabelecimentos 
localizados entre o Nó de Fervença e Lourel (82 assinaturas) 
o Petição de Cidadãos e Empresários da Terrugem (120 pessoas) 
o Petição de Cidadãos e Empresários de Vila Verde (47 pessoas) 
o Petição de Cidadãos e Empresários de Campo Raso (21 pessoas) 
o Petição de Cidadãos e Empresários de Ral (21 pessoas) 
o Petição de Cidadãos e Empresários de Fervença (287 pessoas) 

• Auto Amaral 
• ARNEG Portuguesa 
• DIGAL Gás - Distribuição e Comércio 
• GRAJOMAR – Mármores e granitos, Lda. 
• HIKMA Farmacêutica, SA 
 

Cidadãos 
o Miguel de Sousa Maximiano e Maria Gertrudes Alexandre Maximiano 
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7. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS 
 
No período de Consulta Pública foram recebidos 13 pareceres apresentados por autarquias (1), 
Entidades (3), Associações (2), Empresas (5 + carta e petições subscritas por 587 pessoas) e 
um parecer assinado por dois cidadãos.  
 
Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo administrativo na 
Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
 
A Junta de Freguesia de Santa Maria e S. Miguel explicou que teve alguma dificuldade em 
analisar o projecto pelo que contactou a APA, tendo sido realizada uma reunião para 
esclarecer questões relativas ao projecto. O Presidente da Junta abordou duas questões 
relacionadas com: 

o A interrupção da Estrada Real; 
o A interrupção da EN 9 junto a Lourel.  

 
No que se refere ao corte da Estrada Real foi explicado na reunião que o restabelecimento do 
tráfego será feito a Sul pela EN 250-1 e a Norte pela EN9. Face aos esclarecimentos prestados 
entende a Junta estar este impacte minimizado. 
 
Quanto à interrupção da EN 9 junto ao Nó de Lourel, a Junta considera a situação de tal modo 
penalizante para a freguesia que as empresas aí sediadas se mobilizaram para expor as suas 
preocupações à Agência Portuguesa do Ambiente, opondo-se ao corte da EN9 e solicitando a 
ligação directa da estrada aos Nós de Lourel e de Fervença. 
 
Os argumentos que permitem concluir da necessidade da ligação da EN 9 à futura rotunda a 
poente no Nó de Lourel prendem-se com: 

− O facto de a área ter uma grande importância estratégica em termos de acessibilidades 
e das vias funcionarem como suporte estruturante e vias escoantes para as empresas 
industriais e comerciais sediadas na zona; 

− O restabelecimento previsto face á interrupção da EN 9 terá efeitos negativos na: 
Qualidade do ar  
− O trânsito vindo do IC16 e do IC 30 destinado à zona industrial do Ral terá que 

atravessar a localidade de Campo Raso, estimando-se que mais de 100 a 150 camiões 
/dia passem a circular pelo interior da povoação; 

− Os percursos a efectuar o que obrigará a percorrer 3 km quando actualmente são cerca 
de 150m o que é necessário percorrer; 

− O EIA não teve em conta este fluxo de tráfego adicional e a sua influência na qualidade 
do ar e ambiente sonoro locais. Estes aspectos são confirmados com excertos 
retirados do EIA. 

Actividade Económica 
− A acessibilidade da EN9 foi determinante para a instalação do comércio e da 

indústria na sua envolvente, estando as empresas muito dependentes dos milhares 
de clientes que, diariamente, aí afluem. A retirada de acessibilidade à EN9 
conjuntamente com a crise económica actual poderá levar a encerramentos e 
despedimentos ou seja mais problemas sociais. O projecto actual é fortemente 
penalizador para estas empresas.  

Assim, solicita esta Junta a ligação da EN9 aos Nós de Lourel e de Fervença e não a 
concretização do projecto tal como vem expresso no EIA. 
 
A ANA, Aeroportos e Navegação informa que a área de implantação do projecto não é 
afectada por qualquer servidão aeronáutica civil. 
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Face à localização do projecto, o Estado Maior da Força Aérea condiciona o parecer 
favorável, à não colocação de obstáculos que ultrapassem os 10 metros de altura. 
 
 
 
A REN, Rede Eléctrica Nacional, SA informa estarem as suas linhas da Rede Nacional de 
Transporte mais próximas a mais de cinco quilómetros de distância da Variante à EN 9. Alerta 
contudo que quanto às infra-estruturas da Rede de Distribuição existentes na região deverá ser 
contactada a EDP – Distribuição, no sentido de salvaguardar a segurança de pessoas e bens. 
 
A Associação de Defesa do Património de Sintra recomenda que a camada arável do solo a 
ser retirada seja protegida para posterior utilização. 
 
A AESINTRA – Associação Empresarial do Concelho de Sintra discorda do Projecto da 
Variante à EN9 porque: 
 - Não prevê qualquer saída junto ao Nó de Lourel que permita o acesso directo e 
imediato à EN9; 
 - Interrompe a EN 9, junto a Lourel, tornando-a uma via sem saída; 
 - Neste troço da EN 9 localizam-se 80 empresas ligadas ao comércio, serviços e 
indústria, que empregam cerca de 6 500 trabalhadores e cujo volume de negócios orça os 170 
milhões de euros; 
 - Muitos dos clientes são clientes ocasionais que por ali passam na sua deslocação 
para Mafra ou Ericeira; 
 - As dificuldades decorrentes da acessibilidade irão também afastar os clientes 
habituais; 
 O novo acesso será feito pelo interior da povoação de Campo Raso e irá intersectar a 
Recta da Granja que tem já tráfego intenso; 
 A perda de clientela poderá levar ao encerramento destas empresas. 
 
Concluindo, a AESINTRA considera que este projecto irá alterar o ambiente socioeconómico 
afectando a subsistência de empresas e seus trabalhadores pondo em causa direitos 
económicos e sociais pelo que requer que a emissão de Declaração de Impacte Ambiental 
favorável seja condicionada à execução de uma entrada e saída da Variante à EN9 que 
permita um acesso imediato à EN9, junto ao Nó de Lourel. 
 
Carta e 5 petições apresentadas por um conjunto de empresários e cidadãos residentes 
nas freguesias de Santa Maria e S. Miguel e da Terrugem 
 
No documento introdutório os signatários contestam o facto de apenas alguns industriais terem 
recebido informação directa acerca da consulta pública do projecto em apreço. Outros 
receberam-na através da Junta de Freguesia sendo a informação transmitida aos restantes por 
iniciativa de um empresário local.  
 
Consideram que a APA deveria ter enviado uma carta a todos os empresários e comerciantes 
localizados na EN 9 e não a uma minoria o que consideram discriminatório e não compatível 
com os princípios do direito à informação. Essa situação discriminatória deveria ser corrigida 
comunicando formalmente o período de consulta pública a todas as empresas, devendo o 
prazo, consequentemente, ser alargado. 
 
Afirmam que não se opõem à construção da Variante apenas não concordam com o presente 
projecto que prevê o corte da EN9 nos nós de Lourel e Fervença. 
 
 

o Carta com a posição de empresários com sedes/filiais/estabelecimentos na EN9 – 
subscrita por 82 das 100 empresas localizadas entre os Nós de Fervença e de 
Lourel - Os signatários representando mais de 80 das empresas instaladas no troço da 
EN 9 entre o Nó de Lourel e o Nó de Fervença manifestam a discordância com o corte 
da referida Estrada nacional. Entre as razões apresentadas salienta-se: 
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- Tráfego de pesados que acedem à zona industrial irá passar no interior de 
localidades como Campo Raso, Ral, Vila Verde, Lourel, contrariando as boas 
práticas de mobilidade, circulação e segurança; 
- Esta área tornou-se num centro empresarial com empresas dos sectores de 
materiais de construção, mobiliário e decoração, rochas ornamentais, 
automóvel, entretenimento, restauração e farmacêutico, que beneficia 
especialmente do tráfego de passagem; 
- Empresas têm um volume de negócios superior a 170 milhões de euros e 
empregam cerca de 1500 trabalhadores, mas indirectamente criam emprego e 
são fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico da região; 
- A acessibilidade foi um factor determinante para a instalação das empresas 
que dependem do fluxo de clientes que diariamente aí afluem. 

  
Consideram inadmissível que o projecto não contemple a importância da acessibilidade 
para estas empresas pondo em risco a sua sobrevivência e o emprego de centenas de 
trabalhadores. 
 
Solicitam que a EN 9 continue a servir como alternativa à Variante com ligação directa 
ao nó de Lourel e ao nó de Fervença. 
 
 

o Petição Cidadãos e Empresários da Terrugem 
o Petição Cidadãos e Empresários de Vila Verde  
o Petição Cidadãos e Empresários do Ral 
o Petição Cidadãos e Empresários da Fervença  

O corte da EN 9 no nó de Lourel e de Fervença o que irá provocar dificuldades 
acrescidas aos empresários e residentes na Terrugem, em Vila Verde, Ral e Fervença 
uma vez que: 

- O acesso do IC30 e de Lourel passará a ser feito através de Campo Raso, 
Recta da Granja e EN9; 

- Muitas das actividades económicas serão afectadas pois o tráfego será 
desviado para o corredor Sintra/Mafra Ericeira; 

- O traçado retirará à EN9 os milhares de clientes que acedem diariamente às 
empresas aí localizadas, provocando o desemprego de centenas de pessoas. 

  
Os cidadãos e empresários da Terrugem, Vila Verde, Ral e Fervença Solicitam que a 
EN 9 continue a servir de alternativa à Variante, com ligação directa aos nós de Lourel 
e de Fervença. 

 
o Petição Cidadãos e Empresários de Campo Raso - O corte da EN9 entre o nó de 

Lourel e de Fervença dificulta a vida de cidadãos e empresários de Campo Raso uma 
vez que: 

- A maioria dos pesados provenientes do IC 30 com destino às empresas 
localizadas na EN 9 passará pelo interior da povoação, contrariando boas práticas de 
mobilidade, circulação e segurança; 

- Retirará ao tráfego de passagem milhares de clientes que acedem às 
empresas localizadas junto à EN9 e, consequentemente colocando em causa a sua 
sobrevivência e provocando o desemprego de centenas de pessoas; 

- Muitas das actividades económicas locais serão afectadas com a deslocação 
do tráfego para o eixo Sintra/Mafra/Ericeira; 

 
Os cidadãos e empresários de Campo Raso solicitam que a EN9 continue a funcionar, 
servindo de alternativa à Variante e tenha ligação directa aos nós de Lourel e de 
Fervença. 

 
A empresa Auto-Amaral, Lda. através do seu sócio gerente Carlos Alexandre Sotto Mayor 
Fonseca, constata que a Variante irá neutralizar a EN 9 que é fundamental para a exposição 
comercial da firma bem como de todas as empresas localizadas nessa área de influência. 
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Consideram que a realização do projecto não contemplou os impactes socioeconómicos 
colaterais nomeadamente: 

− O número de empresas afectadas e a sua dimensão, uma vez que se trata de uma 
zona essencialmente industrial mas com grande exposição comercial; 

− O número de postos de trabalho que poderão estar em risco (centenas) face a uma 
quebra das vendas; 

− O difícil equilíbrio económico das empresas afectadas com o aumento da dificuldade de 
cumprimento de obrigações com entidades oficiais, banca, fornecedores. 

 
Discordam do traçado apresentado propondo um novo apresentado em cartografia anexa.  
 
A ARNEG Portuguesa, Fábrica de Equipamentos Frigoríficos Industriais e Comerciais, 
Lda. opõe-se ao projecto com os seguintes fundamentos: 
 - A EN 9 irá ser descontinuada no Nó de Lourel não permitindo o acesso a esta e o 
acesso directo à nova variante; 
 - No local encontra-se sediada esta empresa que fabrica equipamentos frigoríficos 
comerciais e industriais, onde laboram entre 150 a 200 trabalhadores. 
 - A laboração da empresa implica uma média de cargas e descargas de 10 camiões de 
grande porte / dia; 
 - O factor determinante da instalação desta unidade e do seu crescimento foi a 
acessibilidade; 
 - O grande número de trabalhadores motivou a aquisição de um terreno contíguo para 
servir de estacionamento, pois o local tem poucos transportes públicos; 
 - A interrupção da EN 9 implicará prejuízos irreparáveis nesta unidade industrial e 
implicará impactes nas populações vizinhas, sobretudo em Campo Raso, face às alterações 
viárias que obrigarão os camiões, e trabalhadores, e clientes a usar o percurso Campo Raso, 
Recta da Granja, Ral; 
 - O aumento do tráfego implicará o aumento das emissões de dióxido de carbono 
prejudicando o ambiente na referida povoação; 
 - Os percursos para aceder à unidade fabril aumentarão em quilómetros, uma vez que 
as saídas da variante se situam no Nó de Lourel e o Nó de Fervença, e que, no Nó de Lourel 
não existirá ligação directa, situação que se contesta. 
 
O traçado da Variante afectará o normal funcionamento da unidade fabril, temendo-se pela sua 
viabilidade neste local e pela manutenção dos postos de trabalho locais. 
 
A implantação da variante implicará ainda uma supressão duma faixa do lote onde se situa o 
parque de estacionamento, inviabilizando o estacionamento de viaturas, sem que haja outras 
alternativas no local. 
 
Não se compreende a justificação da existência de um acesso à variante no sentido Norte-Sul 
sem correspondente saída no outro lado e a não consideração de entradas e saídas no Nó de 
Lourel que permitissem a continuidade da EN 9 com vantagens ambientais para as populações 
locais, nomeadamente de Campo Raso. 
 
Assim, entende as ARNEG Portuguesa existirem soluções melhores, nomeadamente em 
termos ambientais, que devem ser ponderadas, propõe assim: 
 

a) Que seja eliminada a entrada na variante no sentido Norte/Sul na recta da Granja do 
Marquês, por não se justificar; 

b) O nó de Lourel deve dar acesso directo de entrada e saída à EN9, que se deverá 
manter proporcionando ligação directa da variante às empresas aí localizadas. 

 
 
A DIGAL Gás, Distribuição e Comércio, SA apresenta um conjunto de recomendações 
direccionadas essencialmente à fase de obra da Variante:  
 

o Manutenção das vias transitáveis durante a execução da obra:  
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- A DIGAL é um estabelecimento de “nível de perigosidade superior” sendo 
necessário garantir, durante a fase de obra, a continuidade e segurança da 
actividade, assegurando que as vias de acesso se mantêm transitáveis para a 
circulação de camiões-cisternas que transportam GPL e outras substâncias, para 
veículos de emergência, para as forças policiais e veículos afectos ao serviço de 
piquete; 

- Informação prévia à empresa e às corporações de bombeiros locais, salientando-
se os Bombeiros Voluntários de Montelavar, acerca das alterações de circulação 
previstas no acesso ao estabelecimento. 

o Ocupação de Terrenos 
- Deverá ser tida em consideração a proximidade do posto de transformação da 

empresa; 
 

o Cuidados a ter na execução da obra nas imediações do estabelecimento DIGAL: 
- Existem na área do estabelecimento 6 reservatórios de GPL propano com a 

capacidade máxima de 260 toneladas. Devem ser tomadas todas as precauções 
na execução da obra junto ao estabelecimento, e cuidados acrescidos na 
circulação de veículos. 

o Melhoria de via de acesso ao estabelecimento 
- Prevendo-se a utilização, na fase de obra, da Rua das Lagoas que dá acesso ao 

estabelecimento, aumentando previsivelmente, o tráfego, deveriam ser 
implementadas medidas de prevenção, sinalização reforçada e/ou melhoria da via, 
para evitar o risco de acidentes com os camiões-cisternas carregados de GPL  

- Propõem que, na construção da rotunda 2, seja feita uma intervenção simultânea 
na Rua das Lagoas, no sentido de melhorar a sua utilização pós-obra e diminuir o 
risco de acidentes, procedendo nomeadamente, pintura de linhas no pavimento 
eventual alargamento e proibição de estacionamento nas imediações da entrada 
do estabelecimento, facilitando a manobra dos veículos pesados.  

 
o Rede de Águas Residuais 

- Não existe, no local onde se situa o estabelecimento rede de recolha de efluentes 
domésticos o que dá origem à contaminação da linha de água que passa sob a 
EN250-1 e que alimenta duas lagoas, bem como a Ribeira da Granja. 

- A DIGAL considera importante a execução de uma rede de esgotos na área que 
permita a ligação sistema de recolha de águas residuais da empresa à rede 
municipal, uma vez que as águas residuais produzidas no estabelecimento são de 
origem doméstica e obrigam, actualmente, ao seu transporte, pelo menos uma vez 
por mês. A construção na zona da rede de esgotos permitirá despoluir a Ribeira da 
Granja e os seus afluentes.  

 
o Linhas de Água 

- O projecto irá interferir com as linhas de água. Alerta o parecer para o facto da 
interrupção ou desvio temporário das linhas de água provocar efeitos nefastos nos 
ecossistemas bem como na alimentação da lagoa sita na propriedade da DIGAL a 
qual constitui uma reserva de água para combate a incêndios. Qualquer alteração 
nos caudais de água pode, assim, interferir com o sistema de prevenção de 
combate a incêndios do estabelecimento. 

- A área frente à Zona industrial da Granja apresenta um nível freático elevado 
sendo frequentes as cheias sempre que chove muito pelo que se alerta para o 
facto de se a linha de água for canalizada, a tubagem que irá ficar sob a via, não 
permitirá escoar devidamente a água para a linha de água. 

- Deverá ser fiscalizada a obra impedindo a recolha de águas das lagoas na 
envolvente do estabelecimento como tem acontecido para as obras do IC16 e 
IC30. 

- Alerta ainda o parecer para a contaminação sistemática e a longo prazo dos meios 
receptores, pelas águas de escorrência da via, cujo tratamento não se encontra 
previsto. 
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A Grajormar, Lda. informa ser proprietária de um condomínio empresarial no qual se situam as 
empresas: Controlauto, Hiper Centro do Móvel, Remake, Dinastia XXI, Moonstone, Mr. Cap e 
Riscoleve, cuja actividade depende da acessibilidade e dos clientes oriundos do tráfego de 
passagem da EN9. O corte da EN 9 previsto no projecto da Variante irá colocar em causa a 
continuidade das empresas sediadas no condomínio motivando o desemprego dos seus cerca 
de 50 trabalhadores e indirectamente outros postos de trabalho de empresas subcontratadas. 
As empresas já estão em dificuldades face à crise económica, a deslocalização é difícil face à 
indisponibilidade de capital, e as instalações actuais face ao projecto, serão desvalorizadas 
pois a área perderá o seu valor económico. 
 
Manifestam-se contra o corte da EN9 e reclamam um novo projecto que considere a 
manutenção da EN 9 a sua ligação directa aos nós de Lourel e de Fervença, passando a 
constituir uma alternativa á Variante, a qual deveria ser portajada. 
 
Consideram incompreensível que a APA e a Junta de Freguesia de Terrugem não os tenham 
informado directamente da realização da consulta Pública, pelo que solicitam o envio de uma 
carta formal da APA e o alargamento do prazo de Consulta Pública. 
 
A HIKMA Farmacêutica (Portugal), SA informa exercer a sua actividade industrial de fabrico 
de medicamentos genéricos em Fervença, Terrugem, desde 1993. A instalação da firma em 
Portugal é um projecto a longo prazo, que tem como objectivo criar um grande complexo 
industrial especializado na produção de injectáveis e medicamentos estéreis para o grupo 
HIKMA e outros mercados de exportação. A empresa arrancou com uma unidade fabril, tendo 
construído em 2005 uma nova unidade e encontrando-se actualmente em fase de conclusão 
um novo edifício industrial. Em 2007 encetou junto da Câmara Municipal de Sintra os 
procedimentos para a construção de uma nova unidade fabril. A empresa emprega 
actualmente 230 pessoas, das quais 60 com formação superior. 
 
No que se refere ao projecto apresenta os seguintes comentários: 

o Durante a fase de construção a empresa e os seus trabalhadores serão penalizados 
pelas dificuldades de acesso ao complexo fabril, prevendo-se o surgimento de 
dificuldades logísticas no escoamento dos produtos que implicam a saída semanal de 
camiões TIR com destino ao estrangeiro. 

o A variante irá atravessar a propriedade da empresa com prejuízos irreversíveis, pois irá 
separar duas faixas de terreno deixando-as sem ligação à restante propriedade e sem 
valor e utilidade económica (uma parcela de terreno triangular e outra situada entre a 
Variante e a Ribeira); 

o  O plano de expansão da empresa ficará comprometido uma vez que a implantação da 
Variante inviabilizará o espaço para a construção da nova unidade fabril projectada. 

o Do estudo parece inferir-se alterações nas vias existentes. O acesso à HIKMA é feito 
pela Estrada do Rio de Mó. Embora não tenha sido possível entender, através do EIA o 
que está previsto para esta zona, alerta-se para a impossibilidade da HIKMA ceder a 
menor área já que a circulação interna dos veículos da HIKMA se faz por uma estrada 
interna que se desenvolve no seu perímetro interior máximo. Essa via é essencial para 
o funcionamento interno e logístico do complexo industrial, sendo igualmente 
imprescindível para efeitos de Segurança, pois é o único meio de acesso a todos os 
pontos do complexo fabril, em caso de sinistro. 
Acresce que junto aos portões de acesso se encontram igualmente o posto de 
transformação e grupos de emergência que não poderão ser removidos.  

 
O Resumo não técnico não entra em conta com o plano de expansão da empresa pelo que 
terão de ser novamente equacionadas a ocupação do terreno da HIKMA e a inviabilização das 
parcelas situadas a Norte e Sul da Variante, bem como as alterações projectadas para as vias 
de acesso à EN 9. Deverão igualmente ser analisados os custos adicionais derivados da 
expropriação ou aquisição da propriedade da HIKMA bem como da 
compensação/indemnização devida. 
 
Os cidadãos Miguel de Sousa Maximiano e Maria Gertrudes Alexandre Maximiano enviaram 
um parecer à APA, igualmente entregue na Câmara Municipal de Sintra, onde se opõem ao 
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traçado da Variante uma vez que a mesma irá afectar um terreno sito na Estrada do Rio da Mó, 
em Fervença, de que são proprietários. 
 
 
Concluindo: 
 
Os pareceres apresentados por entidades referem não se encontrar a área de implantação do 
projecto, sujeita a qualquer servidão aeronáutica civil (ANA, Aeroportos de Portugal) não 
existindo igualmente nenhuma interferência com a Rede Nacional de Transporte da REN, SA. 
e/ou estabelecem condicionantes (Estado Maior da Força Aérea) ou apresentam 
recomendações (REN, SA). 
 
A oposição à interrupção da EN 9 é expressa pela Junta de Freguesia de Santa Maria e S. 
Miguel, pela Associação Empresarial do Concelho de Sintra, pelos 578 cidadãos 
empresários e/ou residentes na envolvente da EN 9, na Terrugem, em Vila Verde, Ral e 
Fervença, as empresas Auto Amaral, ARNEG Portuguesa, a Grajormar, Lda., (proprietária 
de um condomínio empresarial onde se encontram sediadas 8 empresas) argumentando que:  
 

• Não prevê qualquer saída junto ao Nó de Lourel que permita o acesso directo e 
imediato à EN9; 

• Interrompe a EN 9, junto a Lourel, tornando-a uma via sem saída 
• Neste troço da EN 9 localizam-se 80 empresas ligadas ao comércio, serviços e 

indústria, que empregam cerca de 6 500 trabalhadores e cujo volume de negócios orça 
os 170 milhões de euros; 

• A acessibilidade à EN 9 é essencial para a manutenção do comércio e indústria que se 
desenvolveu na envolvente desta estrada e dos postos de trabalho;  

• O facto da área se ter tornado num centro empresarial com empresas dos sectores de 
materiais de construção, mobiliário e decoração, rochas ornamentais, automóvel, 
entretenimento, restauração e farmacêutico, que beneficia especialmente do tráfego de 
passagem; 

• Muitos dos clientes são clientes ocasionais que por ali passam na sua deslocação para 
Mafra ou Ericeira; 

• As dificuldades decorrentes da acessibilidade irão também afastar os clientes habituais; 
• A perda de clientela poderá levar ao encerramento destas empresas; 
• Irá aumentar as distâncias a percorrer (restabelecimentos que irão ligar à EN9); 
• O tráfego de ligeiros e pesados (entre 100 a 150 camiões/dia) a atravessar as 

localidades de Campo Raso, Ral, Vila Verde, Lourel, diminuindo a qualidade de vida 
das populações nomeadamente em termos de qualidade do ar e ambiente sonoro. 

• O restabelecimento intersecta ainda a Recta da Granja que tem já tráfego intenso; 
• A passagem do tráfego de pesados que acede à zona industrial no interior de 

localidades contraria as boas práticas de mobilidade, circulação e segurança; 
• Trará prejuízos ao funcionamento da ARNEG Portuguesa (perda de acessibilidade, 

aumento dos percursos a efectuar por trabalhadores, clientes e pelos cerca de 10 
camiões / dia que em média procedem a cargas e descargas na unidade fabril, 
inviabilização do parque de estacionamento por supressão de faixa) pondo em causa a 
sua viabilidade no local e os postos de trabalho existentes.  

 
Nestes pareceres solicita-se a continuidade da Estrada Nacional 9 e a sua ligação directa aos 
Nós de Lourel e de Fervença. 
 
A ARNEG Portuguesa propõe ainda a eliminação da entrada na variante no sentido Norte/Sul 
na recta da Granja do Marquês, por não se justificar. 
 
 
A HIKMA Farmacêutica e os cidadãos Miguel e Maria Gertrudes Maximiano referem a 
afectação de parcelas de que são proprietários, pronunciando-se ainda a Junta de Freguesia 
de Santa Maria e S. Miguel acerca da interrupção da Estrada Real. 
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A HIKMA Farmacêutica (Portugal), SA exerce a sua actividade industrial de fabrico de 
medicamentos genéricos em Fervença, Terrugem, desde 1993 e informou ter encetado em 
2007 junto da Câmara Municipal de Sintra os procedimentos para a construção de uma nova 
unidade fabril. A empresa emprega actualmente 230 pessoas. 
O seu plano de expansão irá ser posto em causa pela afectação da sua propriedade pela 
construção da Variante. Na fase de obra, será dificultado o acesso ao estabelecimento de 
trabalhadores (230) e dos camiões TIR que semanalmente escoam a produção. 
Alerta a empresa para a impossibilidade de ceder terreno na sua frente para a Estrada do Rio 
de Mó dado que existe uma estrada interna que se desenvolve no seu perímetro interior 
máximo essencial para o funcionamento interno e logístico do complexo industrial e que em 
caso de sinistro é o único meio de acesso a todos os pontos do complexo fabril 
 
Salienta que terão de ser novamente equacionadas a ocupação do terreno da HIKMA e a 
inviabilização das parcelas situadas a Norte e Sul da Variante bem como as alterações 
projectadas para as vias de acesso à EN 9. Acresce que se deve analisar os custos adicionais 
derivados da expropriação ou aquisição da propriedade da HIKMA e da 
compensação/indemnização devida. 
 
Os cidadãos Miguel de Sousa Maximiano e Maria Gertrudes Alexandre Maximiano opõem-
se ao traçado da Variante uma vez que a irá afectar um terreno de um terreno sito na Estrada 
do Rio da Mó, em Fervença, de que são proprietários. 
 

A Junta de Freguesia de Santa Maria e S. Miguel refere ainda a interrupção da Estrada Real, 
cujos impactes considera minimizados face aos esclarecimentos obtidos. Está previsto o 
restabelecimento do tráfego da Estrada Real a Sul pela EN 250-1 e a Norte pela EN9. 
 
 
O Estado Maior da Força Aérea estabeleceu a seguinte condicionante: 
 

o Aprovação do projecto está condicionada à não colocação de obstáculos com altura 
superior a 10 metros; 

 
 

Vários pareceres apresentaram recomendações que a seguir se enunciam:  
 
 

o Consultar a EDP - Distribuição relativamente às infra-estruturas da sua rede de distribuição 
(REN, SA); 

o Retirar a camada arável do solo, protegê-la de forma a posteriormente poder ser utilizada 
(Associação de Defesa do Património de Sintra); 

o Assegurar, durante a fase de obra, que as vias de acesso se mantêm transitáveis para a 
circulação de camiões-cisternas que transportam GPL e outras substâncias, veículos das 
forças de emergência, das forças policiais e veículos afectos ao serviço de piquete;  

o Informação prévia à empresa e às corporações de bombeiros locais, sobretudo aos 
Bombeiros Voluntários de Montelavar, acerca das alterações de circulação previstas no 
acesso ao estabelecimento (DIGAL); 

o Deverá ser tida em consideração a proximidade do posto de transformação da empresa 
(DIGAL); 

o Deverão ser tomadas precauções e cuidados acrescidos durante a execução da obra nas 
imediações do estabelecimento DIGAL, face à existência de 6 reservatórios de GPL 
propano com a capacidade máxima de 260 toneladas; 

o Implementar medidas de prevenção, sinalização reforçada e/ou melhoria da via face à 
previsão de utilização da Rua das Lagoas, na fase de obra, para evitar o risco de acidentes 
com os camiões-cisternas carregados com GPL (DIGAL); 

o Propõem que, na construção da rotunda 2, seja feita uma intervenção simultânea na Rua 
das Lagoas, no sentido de melhorar a sua utilização pós-obra e diminuir o risco de 
acidentes, procedendo nomeadamente, pintura de linhas no pavimento, eventual 
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alargamento e proibição de estacionamento nas imediações da entrada do 
estabelecimento, facilitando a manobra dos veículos pesados (DIGAL); 

o Qualquer alteração nos caudais de água que alimentam as lagoas existentes na 
propriedade da DIGAL e na sua envolvente interferirá com o sistema de prevenção de 
combate a incêndios do estabelecimento, pois as mesmas constituem uma reserva de 
água para combate a incêndios (DIGAL); 

o Fiscalização de forma a impedir a recolha de águas das lagoas como tem acontecido nas 
obras do IC16 e do IC30 (DIGAL). 

 
 
Foram ainda levantadas outras questões:  
 

 
A DIGAL Gás, Distribuição e Comércio, SA solicita ainda que se proceda à execução de uma 
rede de esgotos que permita a ligação à rede de recolha de águas residuais do 
estabelecimento. Alerta ainda para a possibilidade de contaminação das linhas de água, devido 
às escorrências não tratadas da via e às dificuldades de escoamento em caso de muita chuva 
para a linha de água localizada junto ao estabelecimento.  
 
No documento introdutório à carta e 5 petições subscritas 578 cidadãos (empresários e 
residentes na envolvente da EN 9), e no parecer da GRAJORMAR, Lda. criticou-se o facto da 
Agência Portuguesa do Ambiente não ter contactado directamente todos os empresários 
afectados, solicitando que esse contacto formal fosse feito e, consequentemente, alargado o 
período de consulta pública. 
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ANEXO I 

 
 

Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA  
- Varianteà EN9 entre o Nó de Lourel (IC16) e o Nó de Fervença (VCAML-Norte) –  

 

 1

NOME MORADA LOCALIDADE 
Redacção do Jornal de 

Notícias  

Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219 4049-011 

PORTO 

Redacção do Correio 

da Manhã 

Av.ª João Crisóstomo, 72 1069-043 

LISBOA 

Redacção da Rádio 

Renascença 

Rua Ivens, 14 1200-227 

LISBOA 

Redacção RDP 

 Antena 1 

Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37 1800-255 

LISBOA 

Redacção da T.S.F. 

Rádio Jornal 

A/c  Sr. José Milheiro  

 Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala 301 

1900 LISBOA 

Redacção da Rádio 

Comercial 

Rua Sampaio Pina, 24 / 6 1070-249 

LISBOA 

Redacção do Jornal “O 

Expresso” 

Edifício S.Francisco de Sales 

Rua Calvet de Magalhães, 242 

2770-022 PAÇO 

DE ARCOS 

Redacção do Jornal 

Semanário Sol 

Rua de São Nicolau, 120 – 5.º 1100-550 

LISBOA 

Redacção do Jornal 

Público 

Rua Viriato, 13 1069-315 

LISBOA 

Redacção do Diário de 

Notícias 

Av.ª da Liberdade, 266 1200  LISBOA 

Redacção do Jornal  

“O Correio” 

  Avenida Embaixador Aristides Sousa Mendes, 11 – B 

Tapada das Mercês  

 

2725-538 MEM 

MARTINS 

Redacção da Agência 

Lusa 

Rua Dr. João Couto 

Lote C – Apartado 4292 

1507 LISBOA 

CODEX 

Redacção da RTP Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37 1849-030 

LISBOA 

Redacção da SIC Estrada da Outurela, 119 

Carnaxide  

2795 LINDA-A-

VELHA 

Redacção da TVI Rua Mário Castelhano, 40 

Queluz de Baixo 

2745 QUELUZ 

Redacção da Rádio  

Clube de Sintra 

 Rua Dr. Félix Alves Pereira, nº12 – B 

 

2710-554 

SINTRA  

 



LISTA DE ENTIDADES  

- Subestação de Divor, 400/60kV e da Linha Estremoz – Divor, a 400kV-  

 

 1

NOME MORADA LOCALIDADE 

Associação Nacional de 
Municípios Portugueses 

Av. Elias Garcia, 7 – 1º 1000-146 
LISBOA 

Secretariado Nacional 
da Associação Nacional 
de Conservação da 
Natureza - QUERCUS 

Apartado 4333 1508 LISBOA 
CODEX 

Confederação 
Portuguesa das 
Associações de Defesa 
do Ambiente – CPADA 

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º F 1150-075 
LISBOA 

Centro de Estudos da 
Avifauna Ibérica – 
CEAI 

Rua do Raimundo, 119 
Apartado 535 

7002-506 
ÉVORA 

Frente Ecológica 
Portuguesa – FEP 

Rua Nova da Trindade, 1 – 4.º Frente 1200 LISBOA 

Departamento de 
Ciências e Engenharia 
do Ambiente 

FCT/UNL - Quinta da Torre 2825 MONTE 
DA CAPARICA 

Grupo de Estudos do 
Ordenamento do 
Território e Ambiente - 
GEOTA 

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª 1200 LISBOA 

Liga para a Protecção 
da Natureza - LPN 

Estrada do Calhariz de Benfica, 187 1500 LISBOA 

Sociedade Portuguesa 
de Ecologia – SPECO 

Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa 
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande 

1749-016 
LISBOA 

Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves 
- SPEA 

Av.ª da Liberdade, 105 – 2.º Esq.º 1250-140 
LISBOA 

Estado Maior da Força 
Aérea 

 Av. Leite de Vasconcelos 
 

 2614-506 
AMADORA 

 ANA – Aeroportos de 
Portugal, S.A. 

 Rua D – Edifício 120 –  
Aeroporto de Lisboa 

 1700-008 
LISBOA 

 Instituto Nacional de 
Aviação Civil 

 Rua B, Edifícios 4, 5, 6  
 Aeroporto da Portela 

1749-034 
LISBOA 

REN,  SA Avenida dos Estados Unidos da América, 55 
 

1749-061 
LISBOA 

ASSIMAGRA Av. da Liberdade, nº 22 - 1º andar 
     

 2715-097 PÊRO 
PINHEIRO 

 João Luís Russo & 
Filhos, Lda. 

 Fervença 2710 SINTRA 

 ODISSEIA CAR Estrada Nacional 116 
Sobreiro 

 2640-578 
MAFRA 

 Auto Amaral 
Luxemburgo 

 Estr. Nacional 9 
 Ral 

 2710-000 
SINTRA 

ARNEG 
PORTUGUESA Lda.  

  Estrada Nacional Nº9, RAL 2710 SINTRA 

DICARMO 

 
Estrada Nacional 9, Km 17 
RAL   
 

 2710 SINTRA 

 BP PORTUGAL - 
Comércio de 
Combustíveis e 
Lubrificantes, S. A. 

 Lagoas Park, Edifício 3 
 

2740-244 
PORTO SALVO  

 Rh - Caixilharia de  E.N. 9 Km 17 Várzea de Sintra  2710-000 



LISTA DE ENTIDADES  

- Subestação de Divor, 400/60kV e da Linha Estremoz – Divor, a 400kV-  

 

 2

NOME MORADA LOCALIDADE 

Alumínio, Lda. SINTRA 
Qualifrio, 
Equipamentos Técnicos 
de Refrigeração 

Recta da Granja 

Campo Raso 
2710 SINTRA 

Hikma - Farmacêutica 
Portugal, Lda. 

Estrada Rio Mó 8 2705-906 
TERRUGEM 
SNT 

DIGAL Solar Rua das Lagoas 
Campo Raso 

2710-142 
SINTRA 

Transfibra, Lda. 
 

Estrada Granja  
Campo Raso  

2710-142 
SINTRA 

Margralves - Mármores 
e Granitos, Lda. 

R. Principal, 1  
Campo Raso 

2710-139 
SINTRA 

Associação de Defesa 
do Património de Sintra 

APARTADO 1017 2711-801 
SINTRA 

Associação JUVENIL 
"A UTOPIA" 

Largo do Poço, nº 11 
Campo Raso 

2710 SINTRA 
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ANEXO II 

 
 

Listas de Presenças nas Reuniões Técnicas de Esclarecimento 
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Anexo III 

 

Pareceres Recebidos 
































































































































































































































