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1 O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO E QUAIS OS SEUS OBJECTIVOS? 

Este documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do projecto de construção e exploração do lanço do Itinerário Complementar n.º 3 

(IC3), entre o Nó de Vila Nova da Barquinha, já existente, e o Nó da Chamusca, a construir 

no âmbito desta obra, incluindo uma nova travessia do Rio Tejo, junto à Chamusca. 

Além do presente documento, o EIA é composto ainda por um Relatório e respectivos 

anexos técnicos e por um conjunto de desenhos. 

O RNT é uma parte integrante do EIA e tem como principal objectivo facilitar a divulgação do 

projecto e dos respectivos estudos ambientais a um público alargado, para melhor 

possibilitar a participação de todos os interessados no processo de avaliação ambiental. No 

RNT apresentam-se as principais características do projecto e identificam-se os seus 

possíveis efeitos sobre o ambiente (impactes ambientais), assim como de que modo se 

procurou evitar ou minimizar esses impactes. O RNT, porém, não substitui a informação 

constante dos restantes documentos do EIA, que estarão disponíveis, durante o período de 

consulta pública do processo de avaliação ambiental, na Agência Portuguesa do Ambiente, 

na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e nas 

Câmaras Municipais da Chamusca, do Entroncamento, da Golegã e de Vila Nova da 

Barquinha, que são os concelhos atravessados por esta estrada. 

O RNT estará também disponível para consulta nesses mesmos locais e, ainda, nas Juntas 

de Freguesia abrangidas em cada concelho: 

 Chamusca – Chamusca e Pinheiro Grande; 

 Entroncamento – S. João Baptista; 

 Golegã – Golegã; 

 Vila Nova da Barquinha – Moita do Norte. 
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2 QUAL A JUSTIFICAÇÃO PARA O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DESTE 

PROJECTO? 

Este tipo de projectos de estradas tem obrigatoriamente que ter um EIA, para ser feita a sua 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme determinam as leis em vigor (Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações feitas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro), que obrigam a realizar a avaliação ambiental dos projectos de estradas 

destinadas ao tráfego motorizado, com duas faixas de rodagem, separador central e pelo 

menos duas vias em cada sentido, assim como, de estradas que façam parte dos itinerários 

principais ou complementares, com mais de 10 quilómetros de extensão. 

Essa avaliação ambiental é feita através da apresentação de um EIA, a ser analisado pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que é a Autoridade de Avaliação de Impacte 

Ambiental dos projectos deste tipo, e inclui a participação do público interessado, que 

deverá fazer chegar aquela Agência o que entender dizer sobre os impactes positivos ou 

negativos do projecto.  

Como determina a legislação acima referida, o licenciamento destes projectos pela 

respectiva entidade licenciadora, neste caso a EP - Estradas de Portugal, S.A., só pode ser 

concedido após a emissão, pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou 

favorável condicionada (isto é, de uma DIA favorável ao projecto mas que indica quais as 

condições que terão que ser cumpridas para a construção e funcionamento da via). 
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3 O QUE É O PROJECTO DESTE LANÇO DO IC3 E QUAIS SÃO OS SEUS 

OBJECTIVOS 

O lanço do IC3 em estudo, entre Vila Nova da Barquinha e a Chamusca, faz parte deste 

Itinerário Complementar integrante do Plano Rodoviário Nacional, que estabelece a ligação 

entre Setúbal e Coimbra / IP3. 

O IC3 tem vindo a ser concretizado através de lanços parciais, encontrando-se já construído 

ou projectado na sua maior parte; o lanço que aqui se estuda permitirá a ligação entre o 

lanço Vila Nova da Barquinha – Tomar, a norte, que já está construído, e o lanço Almeirim – 

Chamusca, a sul, cujas obras estão a decorrer. Este lanço tem cerca de 11,5 km de 

comprimento e está dividido em dois sublanços: 

 Sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã, em fase de Estudo Prévio, com cerca de 

6 km; 

 Sublanço Golegã / Chamusca, em fase de Projecto Base, com cerca de 5,5 km. 

Esta via destina-se exclusivamente ao tráfego motorizado e apenas tem ligações com as 

estradas existentes na sua envolvente através de nós desnivelados.  

Em ambos os sublanços, incluindo a nova ponte sobre o Rio Tejo, o IC3 terá duas faixas de 

rodagem de 7,50m de largura, com duas vias em cada sentido, além de bermas exteriores 

3,75m e interiores de 1,00m. A largura do separador central é variável, entre os 6,00 

(incluindo as bermas interiores) e os 2,60 m, neste caso utilizando-se um separador em 

betão.  

Nos cruzamentos da nova via com as estradas existentes haverá lugar ao seu 

restabelecimento através de passagens superiores ou inferiores, assim como à construção 

de caminhos paralelos, para garantia das ligações locais que sejam interrompidas pelo IC3. 

No sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã, o IC3 liga-se com as estradas locais e com a 

EN365 através do nó inicial deste projecto, o Nó de Vila Nova da Barquinha, já existente na 

zona da Ponte da Pedra, entre a Moita do Norte e o Entroncamento, que será reformulado 

para permitir a ligação deste novo lanço do IC3; neste sublanço estão previstos cinco 

restabelecimentos, para garantir a continuidade das ligações locais, nomeadamente com a 

EN365 e nas estradas municipais para S. Caetano e para as Vendas. 
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No sublanço Golegã / Chamusca estão previstos dois nós: um junto à Golegã, que permitirá 

a ligação a esta vila e às estradas EN243 e EN365, e outro junto à Chamusca, com ligação 

à EN118 / EN243 e ao troço seguinte do IC3, para Almeirim, além de se prever aqui também 

uma futura via para acesso ao centro de tratamento de resíduos (CIRVER), localizado neste 

concelho; este nó recebe directamente a nova ponte de travessia do Tejo, que faz parte do 

presente projecto, a construir um pouco a sul da actual ponte da Chamusca. Neste sublanço 

estão previstos dois restabelecimentos, de vias municipais, sobretudo para assegurar a 

continuidade das ligações locais à Golegã, apoiadas na EN243. 

Este segundo lanço está já em fase de Projecto Base, contemplando apenas uma solução 

de traçado viário, desenvolvendo-se maioritariamente em viaduto, que arranca ainda antes 

da passagem sobre a EN243, atravessa os terrenos agrícolas na margem direita do Tejo e 

integra a nova ponte sobre este rio; o lanço Vila Nova da Barquinha / Golegã ainda está em 

fase de Estudo Prévio, apresentando duas soluções alternativas para o desenvolvimento do 

projecto, que se designam como Solução A e Solução B. 

O viaduto referido para o sublanço Golegã / Chamusca tem cerca de 2,5 quilómetros na 

margem direita do Tejo, até ao início do tabuleiro da nova ponte, sendo sustentado por 64 

pilares, mais ou menos distanciados 40 metros entre si.  

A continuação deste viaduto até ao Nó da Chamusca tem um total de cerca de um 

quilómetro, incluindo o tabuleiro da nova ponte, com cerca de 600 metros de comprimento. 

Esta ponte assenta em três pilares em forma de V, o que permite um vão de cerca de 

100 metros entre cada um eles. A meio do rio, a altura do tabuleiro em relação ao leito é de 

cerca de 25 metros. 

As soluções alternativas no sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã são muito 

semelhantes nas suas características rodoviárias e nas suas ligações com a rede local, 

correspondendo apenas à opção de construção do IC3 pelo lado nascente (Solução A) ou 

pelo lado poente (Solução B) da EN365, entre o Nó de Vila Nova da Barquinha (junto ao 

Entroncamento) e a Golegã. Mesmo o seu comprimento é equivalente, cerca de 

5.973 metros na Solução A e cerca de 5.997 metros na Solução B. 

No presente EIA foi feita a análise comparativa destas duas alternativas, para permitir a 

escolha da que se considere ambientalmente preferível, em função da importância dos 

impactes esperados nos diferentes factores ambientais. 
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Como já foi referido, este lanço do IC3 tem como objectivo principal permitir completar esta 

via integrante do Plano Rodoviário Nacional, estabelecendo a ligação entre o lanço já 

construído entre a Vila Nova da Barquinha e Tomar e o lanço que se encontra em 

construção entre a Chamusca e Almeirim.  

Além do fecho desta via de importância regional, o projecto pretende contribuir directamente 

para uma melhor fluidez do trânsito nas ligações locais e sub-regionais, permitindo a 

separação do trânsito de passagem e do trânsito local, actualmente todo concentrado nas 

estradas nacionais EN243 e EN365, que se encontram já com alguns pontos de 

congestionamento, como sejam a actual ponte da Chamusca ou o troço de ligação ao 

Entroncamento, importante centro de ligações entre os modos rodoviário e ferroviário, quer 

para serviço de passageiros quer para transporte de cargas, localizando-se junto a esta 

cidade algumas áreas industriais e logísticas, estando já outras previstas nesta área. 

O proponente deste projecto é a empresa EP – Estradas de Portugal, S.A., empresa 

tutelada pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 

O projecto foi desenvolvido pelas empresas GRID, Consultas, Estudos e Projectos de 

Engenharia, S.A. e CENORPLAN, Planeamento e Projectos, Lda. 

O EIA foi elaborado pela Ecossistema, Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda. 
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4 ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO? 

O lanço do IC3 Vila Nova da Barquinha / Chamusca desenvolve-se com uma orientação 

geral de norte para sul, abrangendo áreas dos concelhos de Vila Nova da Barquinha, 

Entroncamento, Golegã e Chamusca, seguindo a orientação do traçado. 

O início deste traçado é feito no actual Nó de Vila Nova da Barquinha do IC3, na zona de 

Ponte da Pedra, entre a Moita do Norte e o Entroncamento, seguindo para sul 

paralelamente à actual EN365 (do lado nascente a Solução A, do lado poente a Solução B), 

até próximo da Golegã; o Nó da Vila Nova da Barquinha, além das ligações locais para essa 

vila e para o Entroncamento, estabelece a ligação com a EN365 e com a A23, que se 

desenvolve perpendicularmente ao traçado do IC3. 

O final do primeiro sublanço do IC3 é um pouco a norte do Nó da Golegã, a construir a 

nascente desta vila. 

Deste nó, que fará a ligação com a Golegã e com as estradas EN243 e EN365, o IC3 

continua para sul, cruzando superiormente a EN243 e continuando em viaduto até final do 

lanço, já a sul da EN118, no projectado Nó da Chamusca, a construir a poente da sede de 

concelho. Este viaduto integra a nova ponte sobre o Rio Tejo, destinada a substituir a actual 

ponte, que apresenta já alguma dificuldade em assegurar convenientemente os fluxos de 

trânsito existentes e esperados, sobretudo de pesados, embora tenha tido obras recentes de 

reabilitação. 

Embora se desenvolvam na proximidade de alguns centros urbanos, ambos os sublanços 

do IC3 atravessam maioritariamente terrenos agrícolas, com elevado aproveitamento quer 

em culturas de sequeiro quer de regadio, pois estes solos têm características adequadas 

para a agricultura, sendo dos mais férteis do país, integrados na Reserva Agrícola Nacional. 

Estes terrenos, abrangidos pelo leito de cheia do Tejo e com características de máxima 

infiltração, estão também integrados na Reserva Ecológica Nacional. 

No final do RNT inclui-se um desenho com a localização esquemática do projecto, em 

relação à divisão administrativa (Figura 1), e um outro com a representação dos traçados 

sobre a Carta Militar de Portugal, na escala 1:25.000 (Figura 2). Para melhor visualização da 
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localização da via, apresenta-se, igualmente, a implantação da via sobre os ortofotomapas 

da área atravessada, na escala 1:10.000 (Figura 3). 

Na imagem seguinte apresenta-se o esquema de localização do corredor em estudo. 

 

 

Corredor em estudo para o lanço do IC3 Vila Nova da Barquinha / Chamusca 
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No Quadro 1 sistematiza-se a localização do projecto, com os seus dois sublanços e as 

duas soluções alternativas propostas no sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã, face à 

divisão administrativa e territorial.  

Quadro 1 - Localização administrativa e territorial 

Região Distrito NUTS II 
NUTS 

III 
Concelho Freguesia IC3 

Vila Nova da 

Barquinha 

Moita do 

Norte 

Sublanço V. N. Barquinha / 

Golegã, do início até cerca do km 

2+150 da Solução A e do km 

1+200 da Solução B Centro 
Médio 

Tejo 

Entroncamento 
S. João 

Baptista 

Sublanço V. N. Barquinha / 

Golegã, apenas Solução B, do km 

1+200 até cerca do km 2+650 

Golegã Golegã 

Sublanço V. N. Barquinha / 

Golegã, do km 2+150 da Solução 

A e do km 2+650 da Solução B até 

ao final deste sublanço; Sublanço 

Golegã / Chamusca, do início até 

cerca do km 4+500, sensivelmente 

a meio da travessia do Rio Tejo 

Lisboa e 

Vale do 

Tejo 

Santarém 

Alentejo 
Lezíria 

do Tejo 

Chamusca 

Pinheiro 

Grande 

 

 

Chamusca 

Sublanço Golegã / Chamusca, do 

km 4+500 (travessia sobre o Rio 

Tejo) até ao nó final 

 

Ramo final do Nó da Chamusca, 

de ligação ao lanço a jusante do 

IC3 
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5 COMO FOI ESCOLHIDO ESTE LOCAL? 

A definição do corredor para o desenvolvimento do projecto deste lanço do IC3 resultou de 

um conjunto de condições que justificam a sua escolha como o mais adequado para este 

efeito. 

Desde logo, a extensão relativamente reduzida da via, cerca de 11,5 km, não permite 

grandes alterações em relação ao corredor estudado, sobretudo atendendo à localização 

prévia dos seus pontos terminais, no Nó de Vila Nova da Barquinha e no Nó da Chamusca. 

Acresce que entre esses dois pontos ainda existem alguns condicionalismos para o 

estabelecimento de uma via rodoviária deste tipo, nomeadamente a presença de centros 

urbanos (Entroncamento, Golegã, Chamusca), as estradas nacionais existentes, a 

localização da actual ponte sobre o Rio Tejo e, de modo geral, a ocupação agrícola intensa 

destes terrenos. 

Além de tudo isto, o corredor utilizado corresponde ao que ficou definido desde meados dos 

anos 90 nos Planos Directores Municipais (PDM) destes vários concelhos como espaço-

canal para a passagem do IC3, permitindo que projectos de expansão urbanística ou o 

projecto de emparcelamento rural promovido pela AGROTEJO se tenham feito de acordo 

com essa previsão, pelo que a localização do IC3 se pode considerar como adequada face 

às ocupações existentes, apenas permitindo alternativas pontuais e muito próximas, como 

acontece no primeiro dos sublanços em que o projecto se divide. 

Por último, as características dominantes desta região, de intensa actividade agrícola e de 

terrenos sujeitos ao leito de cheia do Tejo, ultrapassam largamente a envolvente próxima 

deste corredor, pelo que um traçado que tivesse sido desenvolvido noutro corredor acabaria 

por afectar o mesmo tipo de usos e de características geofísicas e ecológicas, sem 

vantagem aparente em relação ao corredor onde o projecto se desenvolveu. 

De qualquer modo, deve referir-se que o projecto agora em avaliação teve já outras versões 

e estudos anteriores, que se iniciaram ainda na década de 90 do século passado. Nesses 

primeiros estudos, sem fugir muito ao corredor que acabaria por ficar estabelecido no Plano 

Rodoviário e nos PDM destes concelhos e onde se desenvolveu o projecto, foram 

estudadas quatro soluções de traçado, sobretudo para avaliar as melhores soluções de 

localização de nós e de relacionamento com a rede viária local e com os centros urbanos 
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aqui presentes, procurando também minimizar os efeitos da ocupação dos solos agrícolas 

na região. 

Desses estudos anteriores resultou a selecção de uma proposta de corredor mais estreito 

para desenvolvimento do projecto rodoviário e quais os nós a considerar, bem como o local 

para o atravessamento do Rio Tejo. 

Em 2008 chegou a ser estudada, pela Ecossistema, uma anterior versão do projecto, para 

identificação dos principais impactes ambientais que deveriam ser avaliados com maior 

profundidade. Nessa versão constava uma proposta de nó com a EN365 e a chamada 

“estrada das Vendas” (EM571), que foi entretanto abandonada, não fazendo parte do 

projecto agora em avaliação, e estava apenas prevista uma solução de traçado entre a Vila 

Nova da Barquinha e a Golegã. 

De todos estes estudos resultou a opção que agora se apresenta, de dividir o projecto em 

dois sublanços, um deles já praticamente definido em termos técnicos e rodoviários, o 

sublanço entre a Golegã e a Chamusca, integrando o projecto da nova ponte sobre o Tejo e 

o desenvolvimento de um extenso viaduto desde a EN243 até ao Nó da Chamusca, para 

minimização do atravessamento dos terrenos agrícolas na margem direita do Tejo e para 

ligação à nova ponte, e o outro em Estudo Prévio, o sublanço entre o Nó de Vila Nova da 

Barquinha e a Golegã, onde ainda se apresentam duas soluções alternativas, para melhor 

avaliação dos efeitos sobre os terrenos agrícolas e outras ocupações existentes ao longo da 

EN365. 

Estas duas soluções alternativas procuram também responder à apreciação feita pelas 

Câmaras Municipais da Golegã e do Entroncamento à anterior versão do projecto nesta 

área que, como se refere acima, apenas considerava uma solução de traçado, praticamente 

correspondente à que agora se identifica como Solução A, pretendendo essas autarquias 

que fosse avaliada também uma solução a poente da EN365 (actual Solução B) e que fosse 

eliminado o referido nó junto à estrada das Vendas, considerado desnecessário em termos 

de circulações locais e responsável por uma ocupação excessiva e escusada de solos 

agrícolas. 
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6 COMO FOI DESENVOLVIDO O EIA? 

O EIA foi elaborado entre Janeiro e Abril de 2009, acompanhando directamente o trabalho 

de desenvolvimento do projecto, na versão que aqui se avalia, num processo conjunto entre 

as equipas projectistas e de avaliação ambiental. 

Este EIA, no entanto, recupera a informação já existente anteriormente em relação a esta 

via, em particular a que resultou das consultas efectuadas a diversas entidades, públicas e 

privadas, desde as autarquias locais até outros organismos do Estado e empresas 

concessionárias de equipamentos e serviços que pudessem ser levados em conta para um 

melhor conhecimento das condições ambientais deste território, em relação a um projecto 

deste tipo, no âmbito da avaliação ao projecto realizada pela Ecossistema em 2008. 

Essas informações foram actualizadas e verificadas através dos trabalhos de campo agora 

efectuados, e que completaram a análise de cartografia geral e especializada, da fotografia 

aérea e dos elementos constantes dos instrumentos de gestão do território em vigor nos 

concelhos abrangidos pela via. 

Este estudo abrangeu um corredor com 400m de largura, centrado no traçado de cada uma 

das soluções rodoviárias propostas, para melhor caracterização do território onde se 

projecta o IC3; no entanto, para a melhor identificação e avaliação dos impactes previsíveis, 

foi também considerado o corredor correspondente às plataformas projectadas em cada um 

desses traçados, correspondendo à faixa rodoviária e às áreas de aterro ou escavação 

previstas. 

Foram feitos trabalhos de campo especializados para os diversos factores ambientais mais 

sensíveis a este tipo de projectos, nomeadamente a ecologia, o património cultural, que 

realizou uma prospecção sistemática ao longo de todos os traçados, a paisagem e o 

ambiente sonoro, com a realização de medições do ruído ambiente, de forma a avaliar dos 

possíveis efeitos do funcionamento da via junto dos chamados receptores sensíveis, isto é, 

de habitações e de outros edifícios com ocupação permanente ou considerada sensível ao 

ruído (escolas, estabelecimentos de saúde ou outras situações semelhantes). 

Para a avaliação dos possíveis impactes noutros factores de qualidade do ambiente, como 

os impactes sobre a água, superficial ou subterrânea, ou a qualidade do ar, foram utilizados 

modelos informáticos, ajustados às condições ambientais em Portugal. 



 

IC3 - Vila Nova da Barquinha (Prox.) / Chamusca, incluindo nova Travessia do Tejo junto a esta vila 

Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico 
12 

No EIA é feita uma caracterização do ambiente no território abrangido, englobando os vários 

factores ambientais considerados como importantes quer para um melhor conhecimento 

desse território, quer para a avaliação dos impactes decorrentes da construção e do 

funcionamento desta estrada. 

Foram considerados os seguintes factores ambientais: 

 Clima; 

 Geologia e Geomorfologia; 

 Solos e Uso Actual dos Solos; 

 Recursos Hídricos; 

 Qualidade do Ar; 

 Ambiente Sonoro; 

 Componente Biológica; 

 Componente Social; 

 Planeamento e Ordenamento do Território; 

 Património Cultural; 

 Paisagem. 

A avaliação de impactes, além de identificar essas duas fases de concretização do projecto 

(construção e exploração), distingue ainda cada um dos sublanços em causa, dado estes se 

encontrarem em estados de desenvolvimento diferentes. 

Essa situação implicou a necessidade de um capítulo dedicado em particular à comparação 

das duas soluções alternativas de traçado propostas para o sublanço Vila Nova da 

Barquinha / Golegã, de maneira e evidenciar as diferenças entre elas e a demonstrar quais 

os factores que consideram essas diferenças como pertinentes e qual a opção preferencial 

em cada factor ambiental, para possibilitar uma tomada de decisão acerca de qual das duas 

soluções deverá ser desenvolvida para a construção da via. 
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O EIA apresenta também um conjunto de medidas que devem ser aplicadas, seja no 

desenvolvimento do projecto, seja para a fase de obra, seja, ainda, para a fase de 

exploração do IC3, destinadas a atenuar ou mesmo a eliminar os impactes negativos 

esperados, incluindo um programa de monitorização, isto é, de controlo e de verificação da 

eficácia das medidas propostas ou de reavaliação do significado dos impactes previstos 

nalguns dos factores ambientais. 

Além das medidas específicas que cada factor ambiental entendeu como necessárias para a 

minimização dos impactes, para a fase de obra foram integradas no EIA as medidas gerais 

consideradas aplicáveis que fazem parte do documento produzido pela Agência Portuguesa 

do Ambiente Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção (APA, 2008). 

O EIA organiza-se num relatório, onde se concentram as informações relativas ao projecto, 

ao território abrangido pelo mesmo, à identificação e avaliação de impactes, às medidas de 

minimização propostas e à comparação de alternativas de projecto, sendo este relatório 

completado por um conjunto de desenhos, sobre bases cartográficas ou de fotografia aérea, 

para identificação ou demonstração das situações analisadas, e por um conjunto de anexos 

técnicos, onde se documentam as informações fornecidas pelos diversos organismos 

consultados, se apresentam os elementos do projecto e se sistematizam os relatórios 

especializados ou os dados de base produzidos em cada factor ambiental. 

Por último, o EIA inclui o presente RNT, considerado como uma peça de comunicação 

essencial para a divulgação do projecto e dos seus possíveis impactes a um público 

alargado, para permitir uma mais fácil e eficaz participação pública no processo de avaliação 

ambiental em curso. 
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7 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO 

Ao longo dos cerca de 11,5 quilómetros de comprimento que tem este lanço do IC3 são 

atravessados os concelhos de Vila Nova da Barquinha, onde se localiza o Nó inicial deste 

projecto, do Entroncamento, apenas no caso do traçado da Solução B, embora quer o 

referido nó inicial quer o próprio traçado da Solução A sejam muito próximos dos limites 

administrativos deste concelho, da Golegã, concelho onde se inscreve a maioria do projecto, 

e da Chamusca, onde se localiza o Nó final do projecto. 

Apesar de serem abrangidos quatro concelhos, repartidos por diferentes agrupamentos de 

concelhos (Entroncamento e Vila Nova da Barquinha integram o Médio Tejo e a Golegã e a 

Chamusca a Lezíria do Tejo) há uma grande semelhança nas características ambientais do 

território atravessado, constituído essencialmente por áreas agrícolas de grande qualidade e 

de usos intensos, relativamente aplanadas, sobretudo na margem direita do Rio Tejo, já que 

na margem esquerda (onde apenas se localizam os últimos 800m de estrada) as 

características dos solos apresentam alguma diferença, com o relevo um pouco mais 

acentuado e a presença de uma área de montado de sobro. 

Os traçados em estudo desenvolvem-se na proximidade de outras estradas já existentes: no 

sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã paralelamente e muito próximo à EN365; no 

sublanço Golegã / Chamusca é cruzada a EN243, cujo traçado também é praticamente 

duplicado pelo IC3, na ligação entre as duas margens do Tejo, ainda que a uma maior 

distância. 

Esta situação implica que o corredor envolvente ao IC3 se aproxime dos principais centros 

urbanos situados nesta envolvente da via, pois aquelas estradas nacionais servem esses 

mesmos centros: Entroncamento e Moita do Norte, no início do lanço, a Golegã na parte 

central e a Chamusca no final. Se esta última vila, ainda assim, fica a quase um quilómetro 

de distância, nos primeiros casos o projecto aproxima-se significativamente dos limites das 

áreas edificadas, constituindo essas situações praticamente as únicas excepções a um 

território dominado pela ocupação agrícola.  

Para além dessas áreas urbanas, relativamente concentradas e com núcleos bem definidos, 

verifica-se ainda a ocorrência de algumas outras edificações, geralmente associadas ao 

sistema de “quintas”, tipo tradicional de assentamentos agrícolas na região, onde se 
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conjugam funções habitacionais e de produção, sejam armazéns sejam pequenas unidades 

transformadoras ou de apoio à actividade agrícola. 

Algumas destas áreas edificadas das quintas ficam bastante próximas dos traçados em 

estudo, mas apenas ocorre uma situação de conflitualidade directa com o projecto, cerca do 

quilómetro três do traçado da Solução B, que implicará a demolição de uma habitação. 

De entre as quintas atravessadas, podem salientar-se a Quinta da Cardiga, com uma 

grande importância histórica e monumental, e o Casal do Convento, no sublanço Vila Nova 

da Barquinha / Golegã, mas em ambos os casos apenas são afectados terrenos e acessos 

destas quintas, pois os seus núcleos edificados centrais estão relativamente afastados dos 

traçados; ainda assim, essa afectação tem alguma importância pela já referida importância 

monumental desta quinta, cujos edifícios principais de encontram classificados como Imóvel 

de Interesse Público. 

Além deste monumento, ao longo da área de estudo foram identificados outros sítios com 

importância cultural: no sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã ocorrem seis manchas de 

dispersão de materiais arqueológicos; no sublanço Golegã / Chamusca foram assinaladas 

mais três manchas de materiais e ainda o conjunto do cemitério e respectiva capela, 

próximos do Nó da Chamusca. 

Quanto a outros edifícios junto ao IC3, refiram-se as instalações da ETAR do 

Entroncamento e da ETAR da Barquinha, cada uma do seu lado do projecto e logo junto ao 

seu início, e as instalações de armazenamento e transformação de produtos agrícolas da 

CADOVA, junto ao Nó da Chamusca. 

Em termos demográficos, há uma diferença marcada entre os quatro concelhos abrangidos 

pelo projecto. Os dois mais a norte têm densidades populacionais muito mais elevadas do 

que os dois concelhos mais a sul: o Entroncamento, com características muito especiais, 

pois o concelho, muito pequeno, é quase todo ocupado pela área urbana da cidade, tem 

uma densidade de 1.358 habitantes/km2, e a Barquinha de 153 hab/km2, enquanto a Golegã 

apenas apresenta uma densidade de 74 hab/km2 e a Chamusca de 15 hab/km2, conforme os 

resultados do Censo de 2001. 

Nesse mesmo ano, o Entroncamento tinha cerca de 18.650 habitantes, a Barquinha 7.610 

habitantes, a Golegã 5.695 habitantes e a Chamusca tinha 11.460 habitantes; destes 

concelhos, apenas o Entroncamento tem vindo a crescer populacionalmente, enquanto os 



 

IC3 - Vila Nova da Barquinha (Prox.) / Chamusca, incluindo nova Travessia do Tejo junto a esta vila 

Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico 
16 

restantes estão em perda de população desde há algumas décadas, embora tenha crescido 

e consolidado a área urbana envolvente às respectivas sedes concelhias. 

Das actividades desenvolvidas nestes concelhos, naturalmente o Entroncamento é o que 

apresenta uma maior importância do seu sector de serviços, devido ao centro de transportes 

e comunicações de importância regional e mesmo nacional que é, localizando-se aqui 

algumas áreas industriais e logísticas que pretendem aproveitar essas acessibilidades e a 

possibilidade de ligação entre os transportes ferroviários e rodoviários, alastrando essas 

localizações ao vizinho concelho de Torres Novas, pela área industrial de Riachos, também 

bastante próxima do IC3; em contraste, na Golegã e na Chamusca ainda subsiste um peso 

significativo da actividade agrícola, quer pelas características mais rurais destes concelhos 

quer, sobretudo, pela grande riqueza dos solos da lezíria do Tejo, que abrangem parte do 

seu território. 

É precisamente sobre esses solos que o projecto se desenvolve. Todos os traçados em 

estudo atravessam solos agrícolas em praticamente toda a sua extensão, em ambos os 

sublanços. Às características naturais destes solos, muito beneficiados pelas cheias do Tejo 

que contribuíram para a sua fertilidade e por serem terrenos praticamente planos, o que faz 

com que todo o corredor em estudo faça parte da Reserva Agrícola Nacional, junta-se uma 

efectiva utilização agrícola, dominando as áreas de cereal e de produtos hortícolas, com 

grande parte desta área a ser cultivada em regadio, na área do sublanço Vila Nova da 

Barquinha / Golegã registam-se ainda algumas áreas de olival e de pomares, sobretudo de 

citrinos, e uma área de estufas, no traçado da Solução B, mas no sublanço Golegã / 

Chamusca o tipo de agricultura é bastante mais homogéneo e intensivo, praticamente todo 

em regadio, apenas se alterando estas características na zona abrangida pelo Nó da 

Chamusca, onde ocorre montado de sobro. 

No entanto, as propriedades são bastante repartidas em parcelas de pequena dimensão, 

parte das quais exploradas em regime de aluguer, dificultando um melhor aproveitamento 

das suas potencialidades e aumentando o número de explorações potencialmente atingidas 

pela via; no sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã estas parcelas desenvolvem-se 

maioritariamente no sentido perpendicular ao desenvolvimento do projecto, enquanto na 

várzea agrícola para sul da Golegã o traçado da via percorre essas parcelas praticamente 

na diagonal. 

Esta estrutura fundiária levou a que a associação de agricultores que abrange esta região, a 

AGROTEJO, tenha em curso um projecto de emparcelamento e de reorganização das 
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estruturas de rega; este projecto de reordenamento agrícola tem em conta a possibilidade 

de construção desta via, integrando o seu corredor previsto na redefinição fundiária 

proposta. 

Como já se disse, estes solos têm características naturais apropriadas para a agricultura, 

sendo constituídos por solos das classes A e B, assentes maioritariamente na planície de 

aluvião do Tejo. Esta área é praticamente plana, variando entre a cota 15 e a cota 30, mas 

com declives sempre suaves, apenas se acentuando um pouco mais na parte final do 

traçado, a sul da EN118, na zona de transição da planície aluvionar para o planalto terciário. 

Toda a área é naturalmente marcada pela presença ou pela proximidade do Rio Tejo, mas 

devem ainda assinalar-se a Ribeira da Ponte da Pedra e a Ribeira de Santa Catarina (na 

bacia da Ribeira da Ponte da Pedra) e a Ribeira do Borralho (na bacia do Rio Almonda), no 

sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã, enquanto no sublanço Golegã / Chamusca, além 

do Rio Tejo, apenas na margem esquerda há a assinalar duas pequenas linhas de água, na 

zona de desenvolvimento do Nó da Chamusca, a Ribeira do Vale da Feia e um pequeno 

afluente da Ribeira de Arraiolos. 

No entanto, na margem direita existem algumas pequenas lagoas, constituindo um sistema 

de alvercas naturais, que se localizam na vizinhança da EN243, tendo comunicação entre si 

através de valas, mas sem comunicação com o exterior; refira-se que a pressão que as 

captações subterrâneas exercem sobre os aquíferos nesta área levou a que estas alvercas 

já sejam em parte abastecidas por bombagem a partir do Rio Tejo, para a alverca dos 

Queimados. 

Essas captações subterrâneas, sob a forma de poços e de furos, destinam-se à rega dos 

campos, não havendo aqui captações para consumo humano. 

O facto de estes terrenos serem em grande parte abrangidos pelo leito de cheia do Tejo ou 

apresentarem características de máxima infiltração levou a que estejam integrados na 

Reserva Ecológica Nacional; destes concelhos, apenas no Entroncamento não está 

oficialmente delimitada a área de REN, aplicando-se aí o regime provisório previsto na 

legislação, mas para efeitos de avaliação de impactes no EIA considerou-se a proposta de 

delimitação da REN que consta do Plano Director Municipal desse concelho. 

Na caracterização dos recursos hídricos da área do projecto não pode deixar de se referir a 

proximidade da importante zona húmida do Paul do Boquilobo, a poente desta área, na 
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bacia do Rio Almonda, que tem uma especial importância ecológica, sobretudo para 

diversas espécies de aves que aí nidificam ou se abrigam. 

A ecologia desta zona é, naturalmente, muito influenciada pelos usos agrícolas e outras 

intervenções humanas, não sendo abrangida nenhuma área classificada de interesse 

natural, seja pelos valores da flora ou da fauna. 

Ainda assim, ocorrem aqui diversas situações com interesse conservacionista. Em relação a 

espécies da flora e da vegetação e aos habitats classificados, destacam-se a presença de 

um núcleo de sobreiros, na envolvente à Ribeira da Ponte da Pedra (sublanço Vila Nova da 

Barquinha / Golegã) e de montado de sobro (na zona do Nó da Chamusca); nesta mesma 

área de montado foi também identificada a presença da gilbardeira, espécie considerada de 

interesse comunitário, mas comum em Portugal. 

Junto das linhas de água com maior expressão têm algum significado as cortinas ripícolas 

existentes, particularmente na margem esquerda do Tejo, embora de reduzida expressão, 

mas as situações mais interessantes ocorrem junto das alvercas, com salgueiros, freixos e 

choupo. 

Estas alvercas, apesar do seu estado de crescente eutrofização, constituem os habitats 

protegidos presentes na área do projecto, assim como também as áreas de montado e as 

galerias ripícolas de freixo-branco e choupo-branco. Estes habitats têm importância pelas 

espécies que os compõem mas também por serem áreas de suporte a espécies da fauna, 

para refúgio e alimentação. 

Também o Rio Tejo representa um importante elemento ecológico nesta zona, constituindo 

um importante corredor ecológico para espécies aquáticas mas também para aves e 

mamiferos. 

Estes habitats e corredores ecológicos têm uma importância acrescida pelo facto dos 

intensos usos agrícolas na área envolvente diminuírem a capacidade de suporte da fauna 

natural. 

De entre as espécies animais aqui existentes com estatuto de protecção, refira-se a rã-de-

focinho-pontiagudo e diversas espécies de aves, sobretudo pela proximidade do Pauldo 

Boquilobo, de grande importância para estas espécies; nas alvercas da Golegã foi verificada 

a presença da garça-vermelha e do goraz, nas áreas de montado de diversas aves de 

rapina, como o milhafre-preto e a águia-calçada. 
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De entre os mamíferos, verificou-se uma maior abundância de espécies com interesse 

conservacionista no sublanço Golegã / Chamusca, quer nas alvercas da Golegã (lontra) 

quer na margem esquerda do Tejo (doninha, geneta, sacarrabos, texugo, raposa, javali, 

coelho-bravo e toupeira); na zona das alvercas estão também presentes diversas espécies 

de morcegos, embora os seus abrigos não se localizem nesta área. 

Na análise da paisagem efectuada no EIA, foram delimitadas quatro unidades de paisagem 

atravessadas pelo projecto: áreas urbanas, áreas agrícolas (esta, largamente dominante), 

áreas arborizadas e planos de água, sendo as três últimas as que se consideraram como de 

maior sensibilidade, pela sua maior qualidade visual e menor capacidade de absorção da 

futura via. 

Por último, de entre os instrumentos de gestão do território em vigor que abrangem esta 

zona consideraram-se como mais pertinentes para este estudo os PDM dos concelhos 

atravessados. 

O principal aspecto a salientar é o de que em todos estes PDM estabelecerem já um 

corredor para o desenvolvimento deste lanço do IC3, que corresponde sensivelmente ao 

corredor utilizado neste projecto, apenas com um ligeiro desajustamento no concelho de Vila 

Nova da Barquinha, mas ainda assim com uma implantação que recobre parcialmente esse 

espaço-canal. 

Esta situação permite a consolidação do ordenamento territorial definido nesses 

instrumentos de gestão do território e garantiu, globalmente, uma contenção das ocupações 

nesse corredor, minimizando desde logo a probabilidade de ocorrência de maiores situações 

de conflito com a ocupação do solo. 

Não se verifica a interferência com áreas condicionadas ou classificadas inscritas nos PDM, 

apenas há a sobreposição à servidão militar de Tancos, no início do IC3, mas essa situação 

não foi considerada como incompatível com a construção da via. 

Além destas situações, e como já foi referido acima, praticamente toda a área do projecto, 

com a excepção de uma pequena área na sua parte final, já a sul da EN118, está abrangida 

pela RAN e pela REN, e haverá o atravessamento de áreas de montado e de olival, 

espécies que têm legislação própria que define as condições para o seu abate. 
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8 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS IMPACTES NEGATIVOS ESPERADOS DO PROJECTO? 

Embora a localização do IC3 esteja globalmente definida há muito, pelos corredores 

marcados nos PDM, e as características técnicas do projecto tenham levado em conta os 

potenciais impactes previsíveis, de modo a evitá-los ou a diminuir o seu efeito, a construção 

e a presença e funcionamento duma via deste tipo acabam sempre por implicar na 

ocorrência de alguns impactes inevitáveis e que não conseguem ser totalmente 

minimizados. 

Ainda assim, da avaliação feita no EIA sobre os diversos factores ambientais considerados, 

não se prevê que venham a ocorrer impactes ambientais muito significativos sobre nenhum 

aspecto deste território, resultando sobretudo em impactes localizados, minimizáveis e 

reversíveis. 

De qualquer modo, há diversas situações em que esses impactes têm um maior significado, 

ou obrigam a medidas mais exigentes para que os seus efeitos sejam eficazmente 

minimizados. 

Neste ponto, apresentam-se essas situações, considerando separadamente cada um dos 

sublanços do projecto. Na Figura 4 deste RNT apresenta-se a reprodução de um dos 

desenhos do EIA, onde se procurou identificar graficamente os principais impactes de maior 

significado, sobre a base da fotografia aérea do projecto. 

8.1 Sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã 

Neste sublanço não se prevê a ocorrência de impactes em relação ao clima e 

meteorologia, pois não haverá aterros prolongados de grande altura que provoquem 

impactes microclimáticos. 

Em relação à geologia e geomorfologia, haverá os impactes relacionados com as 

escavações a realizar e com a deposição de materiais nas zonas de aterro, sensivelmente 

de modo semelhante em ambas as soluções de traçado consideradas neste sublanço, ainda 

que de forma um pouco mais acentuada no traçado da Solução B, mas são impactes de 

reduzida a moderada magnitude e minimizáveis pela adopção de medidas adequadas, como 

a aplicação das terras escavadas nos aterros a construir. 
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Não há afectação de pedreiras ou outro tipo de recursos geológicos. 

Quanto aos solos e uso actual do solos, o impacte mais significativo é o da ocupação 

permanente, iniciada logo na construção da via e que permanece durante a sua exploração, 

de bons solos com potencialidade agrícola (solos das classes A e B) e que efectivamente se 

encontram utilizados para esse fim; este impacte ocorre praticamente de modo equivalente 

ao longo de todo o traçado de cada uma das soluções propostas. 

Na avaliação dos impactes sobre os recursos hídricos, há a destacar que o 

atravessamento de linhas de água é garantido de forma eficaz através de soluções em 

viaduto e que não se esperam concentrações de poluentes que ultrapassem os valores 

máximos aceitáveis para a contaminação destes recursos. 

Mesmo em relação à afectação dos recursos hídricos subterrâneos, e embora a via se 

localize em área consideradas como de infiltração máxima, não se espera essa 

contaminação, pela possibilidade de encaminhar as águas de escorrência da estrada para 

linhas de água com capacidade para as receber, ou para bacias de tratamento que evitem a 

afectação dos recursos. 

A construção da estrada, contudo, irá implicar a destruição de diversos poços ou furos, 

sendo esta situação mais sentida na Solução A. 

Os cálculos efectuados para avaliação dos impactes sobre a qualidade do ar mostram que 

os níveis de concentração de gases poluentes, quer em relação ao óxido de carbono, ao 

dióxido de azoto ou às partículas em suspensão ficam muito abaixo dos limites legais 

estabelecidos para junto de áreas habitacionais. Além disso, a distribuição do trânsito pela 

nova via e pelas estradas existentes contribuirá para diminuir essas mesmas concentrações 

na atmosfera. 

Já quanto ao ambiente sonoro, e mesmo levando em conta a referida distribuição do 

tráfego pelas diferentes vias, considera-se que em locais mais próximos ao IC3 poderão 

ocorrer impactes que obrigam à aplicação de medidas de minimização para conter os níveis 

de ruído dentro dos limites legais estabelecidos; as situações identificadas correspondem a 

sete pontos de proximidade a receptores sensíveis, três dos quais logo na área envolvente 

ao Nó de Vila Nova da Barquinha e os restantes ao longo do sublanço. 

Estes impactes serão sentidos de forma equivalente em qualquer das opções de traçado. 
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Quanto à componente biológica, os impactes com maior significado sobre a Flora, 

Vegetação e Habitats ocorrem logo na fase de construção da via, permanecendo na fase de 

exploração, e dizem respeito à afectação directa de áreas de sobreiro e azinheira e às 

galerias ripícolas da Ribeira de Santa Catarina e da Ribeira da Ponte da Pedra, embora as 

áreas a afectar não sejam de grande dimensão. Enquanto a Solução A afectará sobretudo 

as galerias ripícolas, a Solução B terá mais impactes sobre a mancha de sobreiros junto à 

Ribeira de Santa Catarina. 

Quanto à Fauna, as afectações esperadas nas diversas classes (anfíbios, aves, mamíferos) 

neste sublanço serão pouco significativas, de localização pontual e magnitude reduzida, 

quer durante a construção quer na exploração da via. 

Na componente social o principal impacte decorre da ocupação directa de bons solos 

agrícolas, ao longo de todos os traçados (cerca de 26ha na Solução A e de 30ha na Solução 

B), efeito que poderá ser ampliado pela criação de parcelas sobrantes sem viabilidade de 

exploração e pela afectação de equipamentos e sistemas de rega (furos, poços, pivots). 

Deve referir-se ainda a demolição de uma habitação no caso da opção pela Solução B (ao 

quilómetro 3+000) ou a afectação de terrenos e de elementos integrantes da Quinta da 

Cardiga (portão e alameda de acesso) no caso do traçado da Solução A. 

No planeamento e ordenamento territorial a ocupação directa dos solos referidos acima 

tem uma tradução em ocupação de áreas de RAN e de REN, pois esses solos integram 

estas classificações. Esse impacte negativo significativo contrapõe-se ao aspecto positivo 

que é a concretização do projecto dentro do corredor definido em PDM para a sua 

localização. 

Para além desse impacte, ainda que com menor importância, refira-se a interferência sobre 

áreas de sobreiro e sobre olivais, situações que estão enquadradas por legislação de 

protecção específica. 

Os valores do património cultural neste sublanço correspondem a seis manchas de 

dispersão de materiais, que serão directamente atingidas logo na construção da via, levando 

à sua destruição parcial, sendo esse o impacte com maior significado a considerar 

decorrente da implantação do projecto. 

Além da afectação destas áreas arqueológicas, há ainda o corte da alameda de acesso à 

Quinta da Cardiga, bem como do seu portão junto à EN365, pelo traçado da Solução A, 
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afectando a coerência de todo o conjunto da Quinta, ainda que não atinja directamente a 

área edificada que se encontra classificada. 

Por último, em relação à paisagem a alteração na componente visual do território 

decorrente das intervenções de construção deste sublanço do IC3 implica impactes com 

significado nas seguintes situações: afectação do povoamento de sobreiro junto à Ribeira de 

Santa Catarina, no caso de vir a ser adoptada a solução B; afectação da alameda de acesso 

à Quinta da Cardiga, no caso de vir a ser adoptada a solução A. 

8.2 Sublanço Golegã / Chamusca 

Não se prevê que possam ocorrer impactes relacionados com o clima e a meteorologia. 

A solução rodoviária prevista neste sublanço, com um extenso viaduto para atravessar a 

várzea do Tejo, permitem diminuir significativamente os impactes na geologia e 

geomorfologia, pela menor movimentação de terras e pela não existência de recursos 

geológicos e geomorfológicos que sejam afectados. 

Mesmo assim, continua a ser significativo o impacte sobre a ocupação de solos agrícolas 

de grande qualidade, apesar de ser um impacte atenuado pelo referido viaduto. 

Quanto aos recursos hídricos, e apesar do leito de cheia do Tejo, a localização da via e a 

conjugação do viaduto e da nova ponte permitem que a interferência que a dinâmica das 

águas seja mínima, mas mesmo assim prevê-se a afectação directa de 16 captações de 

água para rega. 

Em relação à possível afectação qualitativa das águas, não se prevê que haja concentração 

de poluentes que ultrapasse os limites definidos para os usos destas águas, embora se 

considere a necessidade de tratamento das escorrências junto das alvercas da Golegã e, no 

geral, o encaminhamento das escorrências da via para linhas de água, evitando as 

descargas directas para o solo. 

Se em relação à qualidade do ar a escassa presença de receptores, os níveis de emissão 

e a dispersão do tráfego pela nova via e pelas estradas existentes permite que não se 

considerem impactes com significado, em relação ao Ambiente sonoro ainda se prevê que 

possa haver situações onde esses impactes justificam a necessidade de medidas 
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específicas, quer na zona do Nó da Golegã quer a seguir a este nó, na proximidade do 

km 1+400.  

Na componente biológia sobressai a afectação dos sobreiros junto ao Nó da Chamusca e 

da galeria ripícola do Tejo, na sua margem esquerda, como os principais impactes em 

relação à flora e habitats. 

As obras de construção da nova ponte e também as obras na zona das alvercas poderão 

perturbar bastante os corredores ecológicos que estas zonas representam, quer visualmente 

quer quanto ao ruído dos trabalhos. Estes impactes sobre os corredores ecológicos serão 

também sentidos na fase de exploração, mesmo que possa acontecer alguma atenuação 

com o tempo. Será sobretudo para as aves, e eventualmente para os morcegos, que a 

afectação dos habitats e dos corredores ecológicos terá maior significado. 

A afectação de cerca de 29 ha de área agrícola de primeira qualidade, mesmo que na fase 

de exploração essa afectação não seja contínua por causa da adopção do viaduto para 

atravessar a várzea do Tejo e que haja alguma atenuação destes efeitos com a 

concretização do projecto de emparcelamento em curso, será o principal impacte com 

significado na componente social. 

Também no planeamento do território se destaca esta ocupação de solos da RAN e da 

REN, que se estende até à margem esquerda do Tejo, onde acresce a afectação de 

montado de sobreiro, espécie que está protegida por legislação própria. 

No património cultural, haverá a afectação de uma mancha de materiais arqueológicos, 

logo perto do início do sublanço (Figueira Coriga / Quintanilha), mas a construção da nova 

ponte no leito do Tejo implica a possibilidade de achamentos neste meio aquático, exigindo 

cuidados especiais para a obra. 

Em relação à afectação visual e impactes na paisagem, as principais alterações são na 

zona dos nós a construir (Golegã e Chamusca) e, naturalmente, com o extenso viaduto e a 

nova ponte sobre o rio, mas neste caso considera-se que esse impacte é bastante atenuado 

pela qualidade estética desta obra e pela sua integração no território envolvente. 
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9 QUE MEDIDAS ESTÃO PREVISTAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR OS EFEITOS 

NEGATIVOS IDENTIFICADOS? 

O projecto que aqui se avalia integra, desde logo, um conjunto de opções técnicas e de 

características que se destinam a evitar ou a atenuar os possíveis impactes decorrentes da 

sua construção e do seu funcionamento, como a sua adequação ao espaço-canal previsto 

para o IC3, o viaduto e o tipo de ponte a construir. 

No entanto, como se viu acima, há ainda impactes com significado esperados nos diversos 

factores ambientais, que necessitam de ser convenientemente tratados para se conseguir a 

sua minimização eficaz. 

No EIA apresentam-se várias medidas com esse objectivo, parte delas de carácter geral e 

preventivo, habituais neste tipo de obras, partindo-se das recomendações feitas pela 

Agência Portuguesa do Ambiente para a fase de construção, e que se destinam a definir os 

locais de estaleiro e outras áreas de apoio à obra, que deverão evitar solos da RAN, da 

REN, com usos agrícolas, junto a linhas de água, valores patrimoniais, etc., a estabelecer 

um conjunto de procedimentos relativos à informação do público (datas e localização dos 

trabalhos, de possíveis alterações ao trânsito local, de instalação de um sistema telefónico 

para reclamações e informações, etc.) ou a prevenir a afectação desnecessária de zonas 

envolventes aos trabalhos, como a delimitação das zonas de obra, o estudo de acessos 

provisórios e outras medidas semelhantes. 

Deverá ser dada preferência à utilização dos materiais escavados para a construção dos 

aterros, evitando-se grandes transportes de terras e a necessidade de recorrer a materiais 

extraídos doutros locais. Também as camadas de solo superficial decapadas deverão ser 

armazenadas, para reutilização no recobrimento de taludes e de reintegração paisagística 

das zonas de obra. 

Todas as intervenções que impliquem a movimentação de solos terão acompanhamento 

arqueológico desde o seu início, para possibilitar alguma intervenção de emergência que 

venha a ser necessária caso as obras revelem a existência de vestígios arqueológicos 

actualmente desconhecidos. Esta medida tem uma importância acrescida na obra junto ao 

rio Tejo, onde deverá haver uma prospecção intensiva dirigida ao meio aquático e zona de 

interface antes da construção dos pilares. 



 

IC3 - Vila Nova da Barquinha (Prox.) / Chamusca, incluindo nova Travessia do Tejo junto a esta vila 

Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico 
26 

Como o projecto no sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã ainda se encontra em Estudo 

Prévio, há algumas medidas a serem integradas no desenvolvimento do Projecto de 

Execução, evidentemente em função da alternativa de traçado que vier a ser seleccionada. 

Está neste caso a necessidade do projecto de drenagem levar em conta o encaminhamento 

das águas de escorrência para linhas de água permanentes, para evitar descargas directas 

nos solos. Estas linhas de água e as suas margens deverão ser eficazmente protegidas, 

pelos projectos dos viadutos previstos na zona do Nó da Barquinha e sobre a Ribeira de 

Santa Catarina. 

Ainda para o desenvolvimento do projecto neste sublanço, deverão ser previstas barreiras 

acústicas em seis ou sete locais (conforme a solução escolhida) nesta zona. A redução dos 

impactes sobre o ambiente sonoro poderá também ser conseguida pela opção de um 

pavimento de características absorventes, do tipo poroso ou de betuminoso modificado com 

borracha. 

Ainda neste sublanço deverão ser adoptadas medidas que permitam a passagem da fauna, 

pela criação de passagens para este fim ou pelo alargamento e adequação de passagens 

hidráulicas. 

No desenvolvimento deste projecto deverá ser reavaliada a solução de restabelecimentos 

propostos e previstos caminhos paralelos, para reposição de acessos locais a propriedades 

marginais à via. No caso da adopção da Solução A, também deverá ser estudada uma 

medida de recomposição da alameda de acesso à Quinta da Cardiga, de preferência com 

reutilização do seu portão monumental. 

Deverão ser realizadas sondagens manuais de diagnóstico prévias nas zonas onde ocorra 

afectação das manchas de materiais arqueológicos identificadas, medida extensiva à 

mancha identificada no sublanço Golegã / Chamusca. 

Neste último sublanço estão já definidos os locais de descarga das águas de escorrência da 

via, mas o projecto final de drenagem deverá ainda incorporar medidas adicionais para os 

locais onde essas descargas ocorrem junto a áreas sensíveis (canal entre a alverca dos 

Queimados e da Golegã e alverca do Dique), como um sistema separativo das águas 

pluviais dos taludes e das águas de escorrência da faixa de rodagem. 

Deverá também ser garantida a protecção da maracha do Tejo durante as obras, na 

margem direita, ou a sua reposição no caso de vir a ser afectada pelos trabalhos. Cuidados 
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idênticos deverão ser tomados nas margens das linhas de água atravessadas e junto aos 

taludes das alvercas. 

A proximidade a habitações neste sublanço tem uma menor expressão, mas ainda assim 

implica a necessidade de colocação de barreiras acústicas em dois pontos, de forma mais 

extensa entre o km 0+280 e km 0+740 e entre o km 1+400 e o km 1+450. 

Esta proximidade a habitações aconselha a que as que se situam a menos de 200m das 

frentes de obra sejam alvo de uma vistoria prévia, dirigida à verificação do seu estado 

estrutural, para que seja possível identificar eventuais efeitos sobre essas estruturas 

decorrentes dos trabalhos. 

Para evitar o risco de colisão das aves com o viaduto e ponte sobre o Tejo, deverão ser 

utilizados painéis com aplicações que permitam tornar estas infra-estruturas mais visíveis 

para as aves em voo. 

Naturalmente, a obra deverá ser precedida das necessárias autorizações relativas à 

utilização de solos integrantes da RAN, da REN e do domínio hídrico, assim como 

relativamente ao abate de sobreiros e de áreas de olival. 

O EIA prevê, ainda, que seja aplicado um programa de monitorização dirigido aos recursos 

hídricos, ao ambiente sonoro e à componente biológica durante a fase de exploração do 

IC3, para melhor verificação das avaliações de impactes feitas nestes factores ambientais e 

da eficácia das medidas preconizadas para a sua mitigação e controle. 

Estas e outras medidas encontram-se sistematizadas e pormenorizadas no EIA, devendo as 

que dizem respeito à fase de obra vir a ser vertidas para os respectivos cadernos de 

encargos de empreitada. 
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10 COMPARAÇÃO ENTRE AS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE TRAÇADO NO 

SUBLANÇO VILA NOVA DA BARQUINHA / GOLEGÃ 

Como foi referido na descrição do projecto, este lanço do IC3 está dividido nos sublanços 

Vila Nova da Barquinha / Golegã e Golegã /Chamusca. 

O sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã, mais a norte, encontra-se em fase de Estudo 

Prévio, contemplando duas soluções alternativas para o desenvolvimento do traçado do IC3: 

Solução A (a nascente da EN365) e Solução B (a poente da EN365). 

As suas características rodoviárias e os seus traçados são muito semelhantes, estando em 

causa, sobretudo, os efeitos que podem provocar sobre os usos do solo existentes na 

proximidade daquela estrada nacional e o modo como permitem resolver as situações de 

interrupção e desvio das vias locais existentes. 

No EIA foi feita uma comparação entre os potenciais impactes dessas duas soluções, de 

maneira a permitir a escolha da que seja considerada como preferível para o projecto da via, 

atendendo aos diversos factores ambientais analisados e ao significado dos seus impactes. 

De entre os vários factores ambientais considerados no EIA, nem todos se apresentam 

como diferenciadores dessas soluções, seja porque os impactes produzidos nesses 

descritores são praticamente irrelevantes, e por isso sem terem peso para esta decisão, ou 

porque esses impactes são considerados como equivalentes, não permitindo distinguir uma 

opção da outra. Consideram-se como factores ambientais não diferenciadores os seguintes: 

Clima, Solos e Usos Actual dos Solos, Qualidade do ar, Ambiente sonoro e Ordenamento e 

Planeamento Territorial. 

No caso dos restantes factores ambientais (Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, 

Componente Biológica, Componente Social, Património Cultural e Paisagem) foram 

identificadas situações distintas nos impactes previstos ou na possibilidade da sua 

minimização, resultando na identificação de uma solução preferencial com base em critérios 

de avaliação definidos tendo em conta os impactes identificados e avaliados. No Quadro 2 

identifica-se a solução de traçado preferencial de acordo com cada critério de avaliação 

considerado. 



 

IC3 - Vila Nova da Barquinha (Prox.) / Chamusca, incluindo nova Travessia do Tejo junto a esta vila 

Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico 
29 

Quadro 2 - Comparação ambiental das Soluções A e B propostas para o Sublanço Vila Nova da 

Barquinha / Golegã 

Factor 

Ambiental 
Critério Ambiental 

Solução 

A 

Solução 

B 

Volumes de terras a obter de empréstimo   
Geologia e 

Geomorfologia 
Alteração geomorfológica provocada pela presença de escavações e 

aterros 
  

Desvio de escoamento para construção do viaduto da Ribeira da Ponte 

da Pedra 
  

Presença de aterros em leito de cheia   

Intercepção de níveis aquíferos em escavação   

Recursos 

Hídricos 

Afectação directa e indirecta de captações subterrâneas   

Efeito de barreira   

Afectação da mancha de sobreiro junto à Ribeira de Santa Catarina   
Componente 

Biológica 
Afectação de cortinas arbóreas   

Afectação directa de solos agrícolas   

Afectação indirecta de solos agrícolas (parcelas sobrantes, afectação 

por restabelecimentos ou dificuldades de acesso) 
  

Afectação directa de estufas ou outros equipamentos da actividade 

agrícola 
  

Afectação directa de habitações   

Componente 

Social 

Afectação de acessos e circulações locais e soluções de reposição   

Afectação dos elementos da Quinta da Cardiga (portão monumental e 

alameda de acesso) 
  

Património 

Cultural Interferência com as manchas de dispersão de materiais arqueológicos 

identificadas 
  

Ocupação de áreas em unidades de paisagem com maior sensibilidade 

visual 
  

Paisagem 
Ocorrência de impactes paisagísticos de elevada magnitude (aterros e 

escavações de maior dimensão) 
  

Legenda:  - Solução preferencial 

Como se pode verificar, não se desenha uma tendência nítida de preferência por uma das 

soluções de traçado, sobretudo nos factores naturais e ecológicos. Contudo, no que 

concerne os factores sociais e à paisagem a preferência recai sobre a Solução A, enquanto 

no caso do património essa preferência inverte-se. 
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11 CONCLUSÕES 

A caracterização do ambiente potencialmente afectado e a análise dos impactes associados 

à construção e funcionamento deste lanço do IC3 permitem concluir que se trata de um 

projecto ambientalmente viável, dadas as suas características físicas e técnicas e as 

condições da sua implantação no local. 

A definição desde há bastante tempo de um corredor para o desenvolvimento deste 

projecto, integrado como espaço-canal nos PDM dos concelhos atravessados, contribuiu 

para essa viabilização, quer por permitir uma contenção das eventuais ocupações mais 

conflituais que aqui se pudessem ter vindo a instalar, quer por integrar esta via nas 

expectativas locais e nas estratégias de ordenamento do território, de que é exemplo a 

consideração desta via no projecto de reordenamento rural promovido pela AGROTEJO, o 

qual se encontra em desenvolvimento. 

De qualquer maneira, a sensibilidade de alguns aspectos deste território, em particular 

quanto aos usos agrícolas intensivos e valorizados que aqui ocorrem, levou à adopção de 

soluções técnicas que permitam minimizar os efeitos negativos sobre esses usos, 

nomeadamente, a passagem em viaduto sobre a várzea da margem direita do Tejo, para sul 

da Golegã, ou a manutenção de alternativas em aberto para desenvolvimento do projecto, 

que permitam uma avaliação dos impactes mais aprofundada e a integração de soluções de 

mitigação desses impactes na fase de Projecto de Execução em parte deste lanço, que por 

isso foi dividido em dois sublanços, estando o sublanço mais a norte, entre a Vila Nova da 

Barquinha e a Golegã, ainda em Estudo Prévio e com duas soluções possíveis para o 

traçado da via. 

O EIA fez uma comparação entre essas duas soluções alternativas, atendendo aos 

impactes esperados em cada uma e à possibilidade da sua minimização eficaz, verificando-

se que os diferentes factores ambientais se dividem na preferência por uma ou outra 

solução, sem se desenhar uma tendência nítida de preferência por uma das soluções. 

Os principais impactes identificados nas análises feitas no EIA dizem respeito: 

 à ocupação de bons solos agrícolas, factor que é ampliado pela afectação de um 

número elevado de captações de água para rega e pela produção de parcelas sobrantes 

sem viabilidade de exploração; 
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 à ocupação de uma área significativa de solos classificados como RAN e como REN 

(quase todo o traçado se encontra nesta situação, em ambos os sublanços);  

 à proximidade de habitações, junto ao Entroncamento, a Moita do Norte, à Golegã e, em 

número reduzido, dispersas na envolvente ao IC3, sobretudo no sublanço Vila Nova da 

Barquinha / Golegã, com os consequentes impactes na qualidade do ar e no ambiente 

sonoro junto destes receptores; 

 aos valores do património cultural, pelo atravessamento de manchas de dispersão de 

materiais arqueológicos, em ambos os sublanços, e pela eventual afectação de 

elementos integrantes da Quinta da Cardiga (portão e alameda) no caso da adopção da 

Solução A no sublanço Vila Nova da Barquinha / Golegã, ainda que não sejam atingidos 

os elementos classificados desta quinta; 

 aos valores naturais, pela afectação das manchas de sobreiro ou de montado existentes 

na envolvente da Ribeira de Santa Catarina (Solução B) e na zona do Nó da Chamusca, 

pela interferência nas alvercas da Golegã, quer nas suas galerias ripícolas quer 

enquanto áreas de elevado interesse ecológico para abrigo e alimentação de diversas 

espécies animais, ainda que a afectação destas alvercas seja indirecta, pela 

proximidade da via e pelas perturbações previsíveis na fase de construção. 

A intromissão da via no corredor ecológico do Rio Tejo é considerada também um potencial 

impacte com significado, pela possível afectação de espécies aquáticas, de aves e de 

mamíferos que utilizam esse corredor. 

Os impactes ambientais esperados não atingem, no entanto, significado elevado, sendo 

considerado que além das soluções técnicas já contempladas, como seja o extenso viaduto 

no sublanço Golegã / Chamusca, na generalidade das situações negativas ainda é possível 

introduzir medidas no Projecto de Execução que minimizem significativamente esses 

impactes, incluindo a colocação de barreiras acústicas, a realização de trabalhos de 

diagnóstico e de acompanhamento arqueológico e um programa de monitorização na fase 

de exploração da via, que abrange os recursos hídricos, o ruído e a ecologia. 

Por outro lado, não se prevê a afectação da qualidade dos recursos hídricos como resultado 

da poluição originada no trânsito que circulará no IC3, pois as cargas poluentes estarão 

abaixo dos limites definidos legalmente ou considerados neste tipo de avaliações. 
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O facto da via se implantar num terreno relativamente aplanado também permite que os 

movimentos de terras sejam pouco importantes e que as escavações e aterros previstos não 

atinjam grande dimensão. 

A solução de ponte para a nova travessia do Tejo teve igualmente uma avaliação positiva no 

EIA, nomeadamente pela minimização da ocupação do leito do rio e pelos seus aspectos 

estéticos. 

A redistribuição do tráfego de passagem e do tráfego local, que actualmente se sobrepõem 

numa rede viária relativamente pouco densa mas com elevada utilização (praticamente 

restrita à EN243 e EN365), que já origina algumas situações de congestionamento pontual, 

como na actual ponte sobre o Tejo e na ligação ao Entroncamento, será um dos principais 

impactes positivos a considerar, quer directamente para o aumento da fluidez do tráfego e 

da segurança rodoviária, quer indirectamente para a qualidade do ar e para o ambiente 

sonoro junto das áreas urbanas na proximidade das vias. 

O próprio fecho do IC3 que este lanço permitirá, com um alcance regional para a melhoria 

das acessibilidades, constitui um impacte positivo significativo, pela concretização desta 

componente do Plano Rodoviário Nacional, potenciando os efeitos dos outros lanços do IC3 

adjacentes, para Tomar (já em funcionamento) e para Almeirim (em construção). 

Um efeito positivo semelhante, mas a uma escala sub-regional, se pode esperar desta 

situação, pois a concretização do IC3 corresponderá à concretização das expectativas 

inscritas nos instrumentos de gestão do território de nível municipal e dará uma base 

consistente para o desenvolvimento de outros projectos viários locais, como a chamada 

variante de Riachos ou a circular do Entroncamento. 

Em síntese, pode considerar-se o projecto como sendo ambientalmente viável, não se 

prevendo impactes significativos provocado pela construção ou pelo funcionamento da via 

sobre os factores ambientais mais importantes ou sensíveis a este tipo de projectos, desde 

que sejam aplicadas as medidas de minimização propostas. 


















