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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

“IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2)” 
 
 
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 “IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2)” 
  
 
 
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 40 dias úteis, entre o dia 3 de Dezembro de 2010 e o dia 25 de 
Janeiro de 2011. 
 
 
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:  
 

 Agência Portuguesa do Ambiente – APA 
 Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
 Câmara Municipal de Alvito 
 Câmara Municipal de Évora 
 Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 
 Câmara Municipal de Grândola 
 Câmara Municipal de Viana do Alentejo 
 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

 
 
 
O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas seguintes freguesias: 
 

 Junta de Freguesia do Torrão (Alcácer do Sal) 
 Junta de freguesia de Vila Nova da Baronia (Alvito) 
 Junta de Freguesia de Horta das Figueiras (Évora) 
 Junta de Freguesia da Malagueira (Évora) 
 Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe (Évora)   
 Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Machede (Évora)  
 Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Tourega (Évora) 
 Junta de Freguesia de Torre de Coelheiros (Évora) 
 Junta de Freguesia de Figueira de Cavaleiros (Ferreira do Alentejo) 
 Junta de Freguesia de Odivelas (Ferreira do Alentejo) 
 Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e S. Mamede de Sádão (Gândola) 
 Junta de Freguesia de Aguiar (Viana do Alentejo) 
 Junta de Freguesia das Alcáçovas (Viana do Alentejo) 
 Junta de Freguesia de Viana do Alentejo (Viana do Alentejo) 
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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 “Correio da 
Manhã” 
 
- 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. 
 
- 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 um maior envolvimento das 
autarquias e entidades directamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente ao 
processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais realizou-se uma reunião 
técnica de esclarecimento.  
 

o 11 de Janeiro de 2011 – 15h00m – instalações da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo. 
 

A lista de registo das presenças na reunião técnica de esclarecimento encontra-se no Anexo II 
do presente Relatório.  
 
Nesta sessão, estiveram presentes representantes da APA, do proponente e seus consultores, 
tendo sido prestados todos os esclarecimentos às questões colocadas pelos interessados. 
 
 
 
6.  SÍNTESE DO PROJECTO 
 
O trecho do IC33 em estudo apresenta uma extensão aproximada de 70 km e terá início no Nó 
com o IP8 (junto a Santa Margarida do Sado), terminando a Sul de Évora, no Nó com o IP2. 
Os traçados em estudo têm por base dois corredores fundamentais, designados de Solução A 
e Solução B (…) 
O estudo integra então duas soluções de traçado (Solução A e Solução B), quatro alternativas 
(A1, A2, A3 e B1), e duas interligações (AB1 e BA1); este estudo integra ainda, e apenas no 
caso da Solução A, uma ligação à EN114. 
Devido à extensão dos traçados, e ao elevado número de alternativas possíveis (35 
alternativas que resultariam da combinação do todas as hipóteses de traçado entre o início e o 
final do lanço) optou-se, de forma a estabelecer uma melhor comparação entre as diferentes 
alternativas consideradas, por dividir os traçados em trechos nos pontos de 
interligação de soluções alternativas de traçado; desta divisão resultaram 3 trechos, definidos 
da seguinte forma …: 
 

 Trecho 1 – com cerca de 6,5 km na Solução A e 5,5 km na Solução B, inicia-se no Nó 
com o IP8 em ambas as soluções e termina na zona de Lamas, onde as soluções se 
interligam; 
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 Trecho 2 – inicia-se no final do Trecho 1 em ambas as soluções e termina na zona 
interligação AB1 e BA1 (zona de Outeiro da Mina), aproximadamente ao km 31+500 da 
Solução A e ao km 29+500 da Solução B; 

 Trecho 3 – inicia-se no final do Trecho 2, na zona das Herdades dos Albardeiros, dos 
Marmelos e do Pego do Coito, e termina no Nó com o IP2 (actualmente em fase de 
Projecto), ao km 74+639 da Solução A e 68+238 da Solução B. 
 

No que concerne às combinações, estas resultam da articulação das alternativas por trechos 
considerando-se aquelas que se sintetizam no Quadro 4.2 e que resultam das alternativas 
consideradas nos três trechos nomeadamente: 

 Trecho 1 - identificam-se duas alternativas de traçado - Solução A e Solução B; 
  Trecho 2 - com três alternativas de traçado, ou seja, s Soluções A e B e a Alternativa 

A1; 
 Trecho 3 - seis alternativas, que integram as Soluções A e B e 3 alternativas A2, A3 e 

B1. 
(…) 
 
Trecho 1 
A Solução A tem origem no Nó com o IP8 (junto a Santa Margarida do Sado). Após o nó de 
ligação, o traçado inflecte para Nascente contornando a charca localizada no Vale da Cruz 
Prata. Este troço termina ao km 6+500 na P.S.6.1A. 
A Solução B inicia-se a cerca de 1,5 km do Nó do IP8 de Santa Margarida do Sado. No início 
do traçado privilegiou-se a orientação Sul/Norte, de modo a evitar a interferência com áreas de 
regadio existentes. Posteriormente, cerca do km 4+000, o traçado inflecte de forma a 
contornar, por Poente, uma mancha de arrozais em Outeiro da Mina, seguindo a orientação 
Poente/Nascente. 
Trecho 2 
Neste trecho, a Solução A inicia-se com uma orientação predominantemente Poente/Nascente. 
Ao km 21+750 intersecta a ER2, próximo da povoação do Torrão, onde se prevê um nó 
desnivelado de forma a garantir as acessibilidades locais. Aproximadamente ao km 28+500 
prevê-se outro nó desnivelado com a EN383, servindo o Torrão (para Poente) e Vila Nova da 
Baronia (para Nascente). Termina ao km 31+500, onde inflecte para Norte de modo a 
minimizar a afectação da Quinta do Duque. 
Dado que a Solução A, entre o km 14+000 e o km 16+500, interfere com uma zona de caça 
turística (cortando esta área praticamente ao meio), optou-se por criar uma solução alternativa 
(Alternativa A1), com a qual se conseguiu um atravessamento mais periférico. Esta 
desenvolve-se entre o km 8+047 e o km 19+660 da Solução A, apresentando 11 841 m de 
extensão (mais 228 m que o troço correspondente da Solução A). 
No troço inicial da Solução B do Trecho 2, o traçado segue uma orientação Poente/Nascente, 
em cerca de 5 km, inflectindo depois para uma orientação Sudoeste/Nordeste. Prevê-se a 
construção de um Nó de ligação com a ER2 ao km 17+215, que estabelece a ligação ao Torrão 
(para Norte) e a Ferreira do Alentejo (para Sul). Entre o km 18+000 e o km 23+000 o traçado 
desvia-se para Noroeste, evitando a afectação de diversas charcas existentes destinadas a uso 
agrícola. 
Ao km 24+800, esta solução contorna o Monte de Maria Pires (por Nascente), seguindo para 
Norte. Ao km 29+000, prevê-se um nó de ligação com a EN383, que serve as localidades de 
Torrão (para Poente) e Vila Nova da Baronia (para Nascente). 
Trecho 3 
Neste trecho a Solução A, tem início ao km 31+500, numa zona onde o traçado inflecte para 
Norte. Ao km 40+500.prevê-se a implantação de um nó desnivelado de ligação à EN257, o qual 
irá servir Alcáçovas (para Noroeste) e Viana do Alentejo (para Sudeste). Cerca do km 45+500, 
o traçado volta a inflectir para Norte de modo a contornar os limites da ZPE de Évora. Entre 
aproximadamente o km 50+000 e o km 55+500, esta solução desenvolve-se sobreposta à 
plataforma da EN380, inflectindo de seguida para Nascente, prevendo-se então um nó 
desnivelado com a actual EN380. 
Ao km 60+500 encontra-se previsto o desenvolvimento de uma futura Ligação à EN114, a 
poente de Évora, estando previsto um nó que ligará essa via ao IC33; cerca do km 67+900 
prevê-se outro nó desnivelado com a EN254, que viabiliza as ligações necessárias aos 
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aglomerados existentes na vizinhança, permitindo ainda a entrada em Évora por Sul. A partir 
deste nó, o traçado sobrepõe-se à plataforma da EN254 durante cerca de 500 m, passando de 
seguida entre o Monte do Pereira e o Aeródromo de Évora. O traçado, na sua zona final, 
contorna por Poente a Albufeira do Torres prevendo-se, aproximadamente ao km 74+000, a 
implantação de nó de ligação à EN18, e que compreende uma rotunda desnivelada, de forma a 
garantir as ligações a Évora. A articulação com o IP2 será conseguida através do Nó 10A, que 
marca o final do traçado da Solução A, cerca do km 74+639. 
Na Solução A neste Trecho 3 identificam-se duas alternativas: 

 A2 - inicia-se ao km 34+486 da Solução A e termina ao km 42+395; apresenta uma 
extensão total de 7 927m (mais 18 m que a Solução A); foi considerada com o 
objectivo de criar uma alternativa à passagem do traçado pela Quinta do Duque. 
Enquanto que a Solução A divide esta propriedade praticamente ao meio, 
aproximando-se do seu núcleo central, o traçado da Alternativa A2 atravessa-a no seu 
extremo Poente; 

 A3 - com uma extensão aproximada de 11 295 m, tem origem ao km 39+533 da 
Solução A e termina ao km 50+199. Foi estudada com o objectivo de assegurar um 
maior aproveitamento da plataforma da EN380 relativamente à Solução A, evitando 
alguns impactes negativos identificados para aquela Solução, como sejam: a 
interferência com linhas de água muito pronunciadas (que se traduziriam em obras de 
arte hidráulicas de dimensões significativas), reduzindo a proximidade do traçado a S. 
Brás do Regedouro e minimizando o atravessamento da ZPE de Évora. 

No Trecho 3, a Solução B inicia-se sensivelmente do km 31+000 e termina ao km 68+238. 
Entre o km 31+500 e o km 36+100, salienta-se a interferência com a Quinta do Duque, no seu 
extremo Nascente. Após a transposição do CM1117, ao km 35+736, o traçado inflecte para 
evitar a afectação de áreas agrícolas afectas à Herdade da Pantofa e zona de Cega Gatos. 
Ao km 38+800 prevê-se um nó desnivelado para garantir as ligações a Alcáçovas e a Viana do 
Alentejo. A partir do km 46+000, desenvolve-se paralelamente à Ribeira do Aguilhão, a qual é 
transposta cerca do km 48+900, através de uma obra hidráulica especial. Ao km 48+110 
desenvolve-se novo nó desnivelado que permite a ligação entre Aguiar e Viana do Alentejo e a 
boa articulação entre o IC33 e a EN254. 
A partir do km 48+800, a Solução B aproveita a plataforma da EN254. Sensivelmente ao km 
63+250, junto ao aeródromo de Évora, após o nó de ligação com a EN254, abandona a 
plataforma desta via, inflectindo para Nascente e contornando a Quinta do Pereira. Na zona 
final contorna por Poente a Albufeira do Torres prevendo-se, aproximadamente ao km 67+350, 
a implantação o Nó ligação à EN18, de forma a garantir as ligações a Évora; a interligação com 
o IP2 será efectuada através de novo nó, que marca o final do traçado. 
Na Solução B neste Trecho 3 identifica-se uma alternativa, a Alternativa B1 que se inicia ao km 
57+384 da Solução B e termina no Nó de Évora (Nó 10A da Solução A), apresentando uma 
extensão aproximada de 9 937 m. Constitui uma alternativa por sul à Solução B no 
atravessamento da Herdade do Pereira. 
Para garantir a articulação dos trechos 2 e 3 (já que a articulação dos trechos 1 e 2 é garantida 
pelos próprios traçados das soluções A e B analisadas), desenvolveram-se duas interligações 
com as seguintes características: 

 Interligação AB1 - liga a Solução A à Solução B, entre os Trechos 2 e 3. Tem origem ao 
km 28+760 da Solução A e termina ao km 31+661 da Solução B, apresentando uma 
extensão total de 5 858; 

 Interligação BA1 - liga a Solução B à Solução A, entre os Trechos 2 e 3. Inicia-se ao km 
28+190 da Solução B e termina no km 31+991 da Solução A, com uma extensão total 
de 4 288 m. 

Refere-se ainda a ligação à EN114, com aproximadamente 6 850 m e uma orientação 
Norte/Sul que tem início em nó desnivelado na EN114, a Poente de Évora, desenvolvendo-se 
em seguida para sul, passando junto à estação de tratamento de resíduos sólidos a Poente da 
EN380, interceptando em seguida a EN380 ao km 3+786, onde se prevê um nó de ligação; 
termina em nó desnivelado no Trecho 3 da Solução A. Ressalva-se que esta ligação só é viável 
caso se opte pela Solução A no Trecho 3. Esta ligação vai ao encontro de intenções da 
Câmara Municipal de Évora, e permite complementar a rede de vias circulares a Évora.” 
(RNT, 4-9) 
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7. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS 
 
 
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 39 pareceres com a seguinte proveniência: 
 
Autarquias: (13) 
 

 Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
 Assembleia Municipal de Alcácer do Sal 
 Junta de Freguesia do Torrão 
 Câmara Municipal do Alvito 
 Câmara Municipal de Évora 
 Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 
 Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros 
 Junta de Freguesia de Odivelas 
 Câmara Municipal de Grândola 
 Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e S. Mamede de Sádão 
 Câmara Municipal de Viana do Alentejo 
 Junta de Freguesia das Alcáçovas 
 Junta de Freguesia de Viana do Alentejo 

 
Entidades (9) 
 

 Administração do Porto de Sines 
 ANA, Aeroportos de Portugal / INAC – Instituo Nacional da Aviação Civil 
 ANSUB – Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado 
 APCOR – Associação Portuguesa de Cortiça 
 Associação de Agricultores de Grândola 
 Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça 
 Direcção Regional de Economia do Alentejo 
 ELOS – Ligações de Alta Velocidade 
 REFER – Rede Ferroviária Nacional 

 
ONGA (3) 

 LPN – Liga para a Protecção da Natureza 
 QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza 
 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

 
 
Cidadãos (14) 
 

 Agro- Ganedera Gil (Herdades do Seixo, Seixinho e Laboreira do Sobral 
 Casa Agrícola Condes de Seia (Herdade dos Ruivos) 
 Casa Agrícola Nossa Senhora da Paz (Herdade de Vale de Moura) 
 Companhia Agrícola da Quinta do Duque 
 Gerardus Mathias Henri Johannes Roothans e Roothans Agro-Pecuária, Lda. (Herdade 

do Sobral) 
 Jaime Figo (Nossa Senhora da Tourega, Évora) 
 João Eduardo Nunes de Oliveira Santos (Herdade das Soberanas de Baixo e do Meio) 
 João Evangelista Fiúza Cabral da Silveira, João Domingos Peixoto e Bourbon Cabral 

da Silveira e Manuel Maria Peixoto e Bourbon Cabral da Silveira (Herdade do Pereira) 
 José Maria de Sousa Vaz Freire (Herdade de Vilares) 
 Manuel Jorge Díez dos Santos (Herdade das Almargias) 
 Marco Mugna Fragoso Fernandes (Monte do Sobral, Lda) 
 Maria Amélia Nunes Oliveira Santos Ferro Jorge (Sociedade Agro-Pecuária das 

Soberanas)  
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 Miguel Nuno Mendonça Temudo e Melo (Herdade do Rio Seco da Estrada); 
 Sociedade Agrícola do Monte das Flores 

 
 
 
 
8. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS 
 
No período de Consulta Pública foram recebidos 39 pareceres apresentados por 13 órgãos 
autárquicos, 9 entidades, 3 organizações não governamentais de Ambiente e 14 exposições 
remetidas por cidadãos/empresas. 
 
Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo administrativo na 
Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
Ana – Aeroportos de Portugal, na sua exposição indica não existirem referências no EIA 
(Estudo de Impacte Ambiental) a condicionantes aeronáuticas civis, no entanto, da análise da 
cartografia constata a proximidade do Aeródromo Municipal de Évora e respectivas servidões à 
rodovia. A Circular de Informação Aeronáutica (CIF) n.º 10/03, de 6 de Maio considera 
“proximidades dos aeródromos, a área delimitada por um círculo de raio de 8 km a partir do seu 
ponto central, prolongada por uma faixa até 17 km de comprimento e 4,8 km de largura, na 
direcção das entradas ou saídas das pistas”. 
O EIA deveria contemplar as situações de sinalização/balizagem dos elementos constituintes e 
complementares da via rodoviária que possam enquadra-se na definição de “obstáculos à 
navegação aérea “ CIF n.º 10/.3, de 5 de Maio. A sinalização poderá implicar problemas na 
paisagem. 
Deverá ainda ser implementado um programa de monitorização que assegure o bom estado e 
funcionamento ininterrupto das balizagens. 
A ANA terá de emitir parecer específico sobre o traçado nas proximidades do Aeródromo de 
Évora. Deverão ser consultadas as entidades gestoras de meios afectos ao combate de 
incêndios e a Força Aérea Portuguesa. 
 
A ANSUB – Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado aponta várias 
deficiências graves do EIA. Refere que na legislação de protecção do montado de sobro e 
azinho o conceito apresentado não é o de montado mas sim o de povoamento (1). Atendendo à 
definição de povoamento verifica-se que existem ao longo dos traçados inúmeros povoamentos 
que não foram devidamente cartografados e, consequentemente, avaliado o impacte associado 
à sua destruição. 
Não é referido o impacte que a obra terá em termos de risco de incêndio. 
Não é avaliado o impacte que a obra terá nos perfis hidrológicos do solo e consequentemente 
na floresta aí instalada. 
Não foram avaliados os impactes derivados do atravessamento de várias explorações 
cinegéticas. 
 
Decreto-Lei 169/2001, de 25 de Maio (Artigo 1º - alínea q) 
 
q) Povoamento de sobreiro, de azinheira ou misto - formação vegetal onde se verifica presença de 
sobreiros ou azinheiras, associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz os 
seguintes valores: 

i) 50 Árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não atingem 30 cm 
de perímetro à altura do peito;  
ii) 30 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das 
espécies em causa se situa entre 30 cm e 79 cm;  
iii) 20 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das 
espécies em causa se situa entre 80 cm e 129 cm;  
iv) 10 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das 
espécies em causa é superior a 130 cm;  
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Para a APCOR – Associação Portuguesa de Cortiça, este projecto terá profundas 
consequências no montado e na produção de cortiça. 
De acordo com o inventário florestal nacional o Alentejo detém 72% da área total de montado 
do país, sendo a espécie dominante o sobreiro 45%, seguida da azinheira com 27%. 
 
A APCOR critica o EIA por não quantificar, objectivamente, o número de hectares de 
povoamentos de sobro e azinho que terão de ser cortados. Assim, não é possível comparar as 
alternativas de traçado de modo a seleccionar a melhor sob o ponto de vista florestal. 
 
Esta associação está apreensiva com a construção do IC33 pelo número de árvores que serão 
arrancadas e as que, pela sua proximidade ao traçado, ficarão sujeitas a stress, 
comprometendo assim a sua capacidade produtiva. 
 
Ao nível local o impacte far-se-á sentir no decréscimo das receitas geradas pela venda da 
cortiça e também na diminuição do emprego na extracção da cortiça e manutenção dos 
sobreiros. Também a nível nacional se fará sentir este impacte. 
Salienta-se ainda que a plantação de novos sobreiros é um processo moroso, que levará 40 a 
50 anos a ser eficaz. 
 
Considera esta associação que a construção deste IC terá impactes a nível económico, 
ambiental e social da região. Chama ainda a atenção para a necessidade de se rever o Plano 
Rodoviário Nacional. 
Salienta os impactes cumulativos do IC33 no montado já muito afectado pela destruição de 
milhares de sobreiros decorrente da construção do IP8 sobretudo no atravessamento da serra 
de Grândola. 
 
Consideram que em vez de construir este IC se deveria aproveitar as vias já existentes, A2 e 
A6 complementadas com a rede local existente que poderá ser beneficiada. Desta forma se 
evitaria a fragmentação duma vasta área de montado. 
 
 
A Administração do Porto de Sines considera que tendo em conta o tráfego esperado, 
nomeadamente o tráfego de pesados com origem e destino na plataforma portuária, industrial e 
logística de Sines deverá optar-se pelos traçados mais curtos, com melhores características 
geomorfológicas e melhor enquadrados na paisagem (isto é, com menores movimentações de 
terra e obras de arte). 
 
Considera assim esta entidade que de acordo com os critérios acima expostos a melhor 
solução será a A para o Trecho1, a A+A1+A para o Trecho 2 e a B para o Trecho 3, embora se 
deva atender à concretização da circular Oeste de Évora. 
 
O traçado escolhido pela Administração do Porto se Sines responde ao isolamento de algumas 
povoações que passarão a estar ligadas à plataforma portuária, industrial e logística de Sines, 
permitindo também atenuar as assimetrias sub-regionais. 
 
A Direcção Regional de Economia do Alentejo nada tem a opor aos elementos 
apresentados. Recomenda que sejam consultadas a EDP e a REN – Rede Eléctrica Nacional 
 
Constata a REFER – Rede Ferroviária Nacional que o traçado do IC 33 interfere com o 
domínio público ferroviário nomeadamente a Linha do Alentejo e a Linha de Évora devendo ser 
tidos em conta os seguintes aspectos: 

 A Solução A intercepta a via-férrea em três locais cerca dos km 101,950, 109+000 da 
Linha de Évora e 104.000 da Linha do Alentejo. A Alternativa A3 interfere nos mesmos 
locais com a Linha de Évora e com a Linha do Alentejo ao km 102,300; 

 A Solução B intercepta apenas a Linha do Alentejo ao km 110,000. 
 Os locais de implantação das passagens desniveladas devem estar referenciados ao 

ponto quilométrico das vias atravessadas; 
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 Consultar a REFER a quando do desenvolvimento dos projectos das passagens 
desniveladas para que possam ser identificados os condicionalismos à sua realização; 

 Realizar as intercepções através de passagens superiores; 
 No que se refere a interferências com Passagens de Nível: 

o A Solução A não interfere com nenhuma. 
o Caso seja escolhida a Alternativa A2 deverá ser considerada pelo promotor a 

supressão da PN ao km 102+280 (tipo A) da Linha do Alentejo, com a 
construção duma passagem desnivelada, uma vez que o Nó do IC33 com a 
EN380 potenciará um aumento de tráfego sobre a mesma. 

o Solução B não interfere com nenhuma Passagem de Nível. 
 Deverá ser salvaguardado o Domínio Público Ferroviário, nomeadamente o exposto 

nos artigos. 15º e 16º (Zonas non aedificandi e proibições de actividades) do DL 
276/2003, de 4 de Novembro. 

 
Informa a REFER que na eventualidade deste IC interferir com o corredor da Linha de Alta 
Velocidade Lisboa/Madrid deu conhecimento do mesmo à concessionária ELOS – Ligações de 
Alta Velocidade, SA para que elaborasse um parecer. 
 
O parecer final da REFER fica dependente da concertação com o dono de obra no sentido de 
serem salvaguardados os aspectos acima referidos. 
Deverão ser disponibilizados à REFER, em fase de projecto de execução, elementos com 
maior pormenor (suporte informático AUTOCAD) que permita identificar e avaliar interferências 
com o domínio público ferroviário e, caso seja escolhida a Alternativa A2, analisar a solução 
desenvolvida para a supressão da passagem de nível ao km 102+280 da Linha do Alentejo. 
 
A exposição remetida pela ELOS – Ligações de Alta Velocidade, SA informa não existir 
intersecção ou proximidade relevante entre o IC33 e o Corredor da Linha de Alta Velocidade – 
troço Poceirão / Caia do Eixo Lisboa / Madrid. 
 
A QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza e a LPN – Liga para a 
Protecção da Natureza consideram que o Plano Rodoviário Nacional necessita de ser 
ajustado, às necessidades socioeconómicas do país. 
Criticam também o facto do dono de obra ser simultaneamente o licenciador, considerando que 
esse papel deveria ser desempenhado por uma entidade da Administração directa do Estado. 
 
O IC 33 foi novamente sujeito a uma avaliação e impactes depois de em 2000, ter sido alvo de 
uma desconformidade ambiental. Consideram estas ONGA que não se justificava esta nova 
avaliação dado que os impactes agora identificados são igualmente elevados. 
 
O IC 33 foi projectado com um perfil transversal de 1x1, dada a previsão de tráfego. Assim 
bastaria beneficiar as vias existentes sendo desnecessária a construção de uma nova. 
 
Os impactes deste IC são elevados por se prever a destruição de extensas áreas de montado 
de sobro e azinho, áreas de protecção de recursos hídricos e uma área de habitats importante 
para a conservação de avifauna ameaçada. 
 
Através da consulta do EIA e de visitas ao terreno foi possível verificar que serão afectadas 
centenas de hectares de floresta, sobretudo povoamentos de sobro e azinho. Acresce que 
estes povoamentos não foram devidamente estudados e caracterizados. 
O EIA não apresenta um inventário que permita ponderar a afectação dos valores existentes 
pois não identifica as áreas de povoamento de sobreiro e azinheira presentes em cada uma 
das alternativas, não sendo possível avaliar qual a alternativa menos lesiva. 
 
Os traçados atravessam o corredor ecológico definido no Plano de Ordenamento Florestal do 
Alentejo Central, nas Alcáçovas, corredor este essencial para a fauna. Os traçados propostos 
afectam ainda um conjunto de explorações agrícolas e florestais com investimentos abrangidos 
por fundos comunitários (AGO, AGRIS, RURIS e outros). 
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A nova via interfere com zonas REN incluindo área de recarga de aquíferos, nomeadamente a 
Zona de protecção ao Aquífero de Évora e, atravessando centenas de hectares de bacias de 
drenagem de barragens existentes como a “Zona Hídrica Sensível aos Poluentes Rodoviários” 
– Zona Sensível n.º 21 – Albufeira de Vale do Gaio”. 
Salientam-se os seguintes aquíferos Bacia do Tejo / Sado, bacia de Alvalade, aquífero de 
Viana do Alentejo e aquífero de  Évora-Montemor-Cuba 
Um dos traçados afecta a ZPE de Évora classificada ao abrigo da Directiva Aves para 
Protecção de Espécies como a Abetarda e o Sisão. 
A IBA Planície de Évora corresponde, também, a uma área classificada embora sem protecção 
legal. 
Na área atravessada pelo IC 33 nidificam entre outras, o Sisão e Calhandra Real ocorre a 
Abetarda, a Cegonha Preta o Milhafre Real, o Milhafre Preto e Perdiz do Mar, espécies 
ameaçadas. Invernam, ainda, Abibes e Tarambolas Douradas. 
 
Concluindo a QUERCUS e a LPN face aos impactes previstos, à subavaliação de alguns, 
aguarda que o MAOT emita uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável e equacione a 
beneficiação da rede rodoviária existente. 
 
 
A exposição apresentada pela SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves tece 
os seguintes comentários ao projecto e seu enquadramento: 
- O Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) encontra-se desactualizado face à actual 
conjuntura, devendo ser revisto para garantir uma gestão eficiente de investimentos 
minimizando os custos e impactes e potenciando os resultados. 
O IC 33 é irrelevante para a ligação Sines / Fronteira pode ser feita através de vias já 
existentes ou em execução como o IP 8 aprovado desde Sines até Beja e depois pelo IP2 até á 
A6 em Évora. 
Para as ligações locais existem alternativas como a beneficiação das estradas existentes com 
a realização de circulares aos centros urbanos.   
 
No que se refere ao EIA salienta: 

  O EIA menospreza a importância da IBA – Planície de Évora e as aves com estatuto 
de ameaçadas que ali existem. O facto de não estar incluída na Zona de Protecção 
Especial de Évora não diminui a sua importância na conservação das aves pois as 
aves existentes numa e noutra área são as mesmas, nomeadamente o sisão e a 
abetarda. 

 A avifauna encontra-se insuficientemente caracterizada. Existem áreas a Sul da ZPE 
com espécies importantes como a abetarda, sisão, grou, abibe, tarambola dourada, 
Não é igualmente referida a dependência de algumas espécies do montado de sobro 
como é o caso da águia perdigueira, cegonha-preta e milhafre real; 

 A dimensão de abate de sobreiros, a extensão e densidade dos povoamentos está 
omissa. Também não foi avaliado o impacte resultante da inviabilização do uso múltiplo 
florestal-pecuário-cinegético pela compartimentação das explorações agro-florestais. 

 Embora o EIA refira o efeito de barreira provocado pela rodovia não identificou o efeito 
de exclusão provocado em espécies como abetarda, o sisão ou o grou, em que a área 
de habitat que desaparece é muito superior ao canal ocupado pela via; 

 Não são propostas medidas de minimização para os impactes mais gravosos sobre a 
avifauna. Considera esta ONGA que alguns, como o efeito de exclusão, possivelmente 
nem poderão ser mitigados; 

 Não foi analisada a Alternativa Zero tal como exigido pela Directiva Habitats. Essa 
Alternativa deveria incluir o melhoramento das vias existentes EN2, EN 257, EN 383, 
EN 254 ou EN 380, com a construção de circulares aos núcleos urbanos.  

 
Os impactes negativos do projecto na Rede Natura 2000 (ZPE Évora) são gravosos nas 
espécies ameaçadas, fauna e flora. Não está provada a necessidade desta rodovia dado que 
existem alternativas viáveis já executadas ou em vias de o serem (IP2, IP8). Assim consideram 
que ao abrigo do artigo 6º da Directiva Aves, não pode ser alegado o superior Interesse 
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Público, não estando reunidas as condições legais para viabilizar qualquer uma da das 
soluções propostas. 
A SPEA rejeita o EIA e solicita à tutela que seja revisto o PRN 200 para todos os projectos não 
iniciados e seja realizada a avaliação ambiental estratégica do mesmo. 
 
 
 
 

CONCLUINDO: 
 
 
Consideram que o IC33 não deve ser construído: 
 
Discorda da realização deste projecto que consideram desnecessário, podendo ser substituído 
com vantagem pelo aproveitamento das vias já existentes, A2 e A6 complementadas com a 
rede local que poderá ser beneficiada.  
 
Existem cinco vias alternativas que ligam Grândola a Évora: 
- Grândola - Alcácer do Sal, - Montemor - Évora; 
- Ferreira do Alentejo – Torrão – Évora; 
- Odivelas (Santa Margarida) – Évora; 
- Grândola (futuro IP8) – Beja – Évora. 
Estas vias, acima referidas, com obras de beneficiação e ou conservação, com pequenas 
variantes aos aglomerados urbanos poderiam ter as suas condições de circulação melhoradas 
evitando a construção de uma nova via. 
 
 
Subscrevem genericamente esta opinião a APCOR - Associação Portuguesa de Cortiça, 
Associação de Agricultores de Grândola, e as ONGA – SPEA - Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves, LPN - Liga para a Protecção da natureza e QUERCUS – Associação 
Nacional de Conservação da Natureza e o cidadão Manuel Jorge Díez dos Santos. 
 
Justificando-a com os seguintes argumentos: 
 

 Por fragmentar uma vasta área de montado; 
 Por afectar montado de importância económica apara a região e para o país; 
 Por envolver impactes cumulativos no montado já gravosos pela construção do IP8; 
 Por implicar impactes negativos económicos, ambientais e sociais, ecológicos e 

paisagísticos, na região; 
 Por provocar impactes negativos na Rede Natura 2000 (ZPE de Évora) / IBA Planícies 

de Évora, na flora, fauna, em espécies ameaçadas; 
 Por afectar explorações agrícolas e florestais.  
 Não vai resolver nenhum problema de segurança rodoviária; 
 O encurtamento do trajecto nalguns quilómetros não justifica a sua construção; 
 Face à situação económica do país não se justifica realizar esta obra apenas porque 

faz parte do PRN 200, que consideram desfasado da realidade; 
 Existem auto-estradas que não se encontram saturadas; 
 É possível reabilitar, requalificar e melhorar as vias existentes 

 
 
As ONGA defendem mesmo que seja emitida uma DIA – Declaração de Impacte Ambiental 
desfavorável.  
A SPEA considera que, ao abrigo do artigo 6º da Directiva Aves, não pode ser alegado o 
superior Interesse Público, não estando reunidas as condições legais para viabilizar qualquer 
uma da das soluções propostas. 
 



 
 

 

 

14 

 

Solicita ainda esta ONGA que o PRN 2000 para todos os projectos não iniciados e seja 
realizada a avaliação ambiental estratégica do mesmo. 
 
 
 
Consideram essencial a construção do IC 33: 
 
 
Os municípios de Alcácer do Sal e respectiva Assembleia Municipal, do Alvito e a Junta de 
Freguesia do Torrão consideram ser esta via essencial para desenvolver urgente desta região 
do Alentejo, por se tratar duma via estruturante e por melhorar a mobilidade local, regional e 
internacional com os impactes económico-sociais positivos decorrente.  
 
 
 
Consideram o IC 33 essencial mas propõem outro traçado para o mesmo: 
 
 
Os municípios de Grândola e Évora consideram que o IC 33, enquanto ligação preferencial 
Grândola / Évora deveria ter início no Nó de Grândola Norte da A2 e não na continuação do 
futuro troço do IP8 entre Santiago do Cacém e a A2, justificando a sua tomada de posição. 
 
Câmara Municipal de Grândola 
 
Considera este município que deverá ser revista a proposta de traçado de forma a servir a sua 
função de coesão territorial e articulação física e económica a nível regional, nacional e ibérico 
devendo o novo traçado seguir na continuidade física do IC33 já construído que termina no Nó 
de Grândola Norte. 
 
A execução do traçado entre Sines e Évora permitindo a ligação a Espanha é essencial para 
dinamizar as exportações nacionais, contribuindo para afirmar o Porto de Sines como principal 
porta atlântica de entrada na Europa. O actual IC33 liga o Porto de Sines à A2 e ao IC 1. A 
ligação a Montemor e a Évora são feitas por vias nacionais com um perfil desajustado ao 
tráfego de pesados colocando problemas de segurança. 
A construção do IP 8 permitirá ligar ao Aeroporto de Beja e à fronteira em Vila Verde de Ficalho 
mas as infra-estruturas existentes dum e doutro lado da fronteira não são competitivas com as 
existentes na fronteira de Badajoz. 
Grândola tem-se vindo também afirmar em termos turísticos com base no Sol/Mar e Golfe 
atraindo pessoas de todo o Alentejo e Espanha. 
Assim, é pertinente a continuação do IC33 a através do Nó Norte de Grândola pois: 

 Representa uma ligação mais central face ao desenvolvimento económico da faixa 
litoral; terá um impacte território e económico superior, 

 Serve um maior número de população. Justifica esta afirmação com um quadro 
comparativo referente ao nº de habitantes da freguesia de Grândola e das povoações 
servidas pelo traçado. 

 
 
Câmara Municipal de Évora 
 
O IC 33 ligará Sines e Évora, por intermédio de Grândola, articulando-se depois, com Espanha, 
através da A6. Esta ligação litoral interior permitirá consolidar uma estratégia regional, nacional 
e ibérica, ao nível da coesão territorial, do escoamento de produtos e de desenvolvimento 
socioeconómico.  
De acordo com o PRN 2000 o IC 33 compreende três lanços: Sines / Nó do Roncão, 
sobreposição com o IP8, Nó de Santiago do Cacém (IP8) / Nó de Grândola Norte da A2 e 
Grândola / Évora em avaliação.  
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Assim, a ligação preferencial Grândola Évora deveria ter início no Nó de Grândola Norte da A2 
e não na continuação do futuro troço do IP8 entre Santiago do Cacém e a A2. Esta ligação 
mais directa favoreceria o interesse estratégico deste IC.  
 
Críticas ao EIA 
 
O Estudo de Impacte Ambiental foi alvo de críticas por várias exposições apresentadas no 
âmbito da consulta pública de abaixo se sintetizam: 
 
Custos do Projecto 

 Não são avaliados os custos para as alternativas. Os custos previstos deveriam ter sido 
pormenorizados por troços e por alternativas de forma a poder conhecer-se os custos 
reais de cada solução. 

 
Comparação de traçados 

 Na comparação dos factores ambientais não se pode atribuir o mesmo peso a todos. 
 Na hierarquização das alternativas não foi feita uma valoração qualitativa rigorosa dos 

parâmetros em análise 
 
 
Inexistência de referências a Condicionantes Aeronáuticas Civis: 

 Inexistência de referências no EIA a condicionantes aeronáuticas civis, quando, da 
análise da cartografia constata que a via poderá interferir, pela proximidade ao 
Aeródromo Municipal de Évora, com as respectivas servidões. A Circular de 
Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio considera “proximidades dos 
aeródromos, a área delimitada por um círculo de raio de 8 km a partir do seu ponto 
central, prolongada por uma faixa até 17 km de comprimento e 4,8 km de largura, na 
direcção das entradas ou saídas das pistas”. 

 
Ecologia  
O Eia: 

 Não quantifica objectivamente, o número de hectares de povoamentos de sobro e 
azinho que terão de ser cortados. Assim, não é possível comparar as alternativas de 
traçado de modo a seleccionar a melhor sob o ponto de vista florestal. 

 Não contabiliza o número de árvores que serão arrancadas e bem como as que pela 
sua proximidade ao traçado ficarão sujeita a stress, comprometendo assim a sua 
capacidade produtiva;  

 Omite a dimensão de abate de sobreiros, extensão e densidade dos povoamentos e, 
não avalia o impacte resultante da inviabilização do uso múltiplo florestal-pecuário-
cinegético pela compartimentação das explorações agro-florestal. 

 Menospreza a importância da IBA – Planície de Évora e as aves com estatuto de 
ameaçadas que ali existem; 

 Não caracteriza suficientemente a da área em estudo. Várias exposições chamam a 
atenção para a presença de espécies com estatuto de protecção em locais não 
identificados, designadamente, Cegonha-preta, grou, sisão e abetarda (Torrão), Garça 
Colhereira, Mergulhão de Crista (N.ª S.rª da Tourega); 

 Não identifica nem avalia o efeito de exclusão provocado em espécies como abetarda, 
o sisão ou o grou, pelo desaparecimento do habitat numa área muito superior ao canal 
ocupado pela via; 

 Não propõe medidas de minimização para os impactes mais gravosos sobre a 
avifauna: 

 Não analisa a Alternativa Zero tal como exigido pela Directiva Habitats, incluindo nessa 
Alternativa o melhoramento das vias existentes (EN2, EN 257, EN 383, EN 254 ou EN 
380), com a construção de circulares aos núcleos urbanos; 

 
Discordância do resultado da comparação de Alternativas feita pelo EIA: 
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 Discordância do resultado da comparação das soluções A e B em termos de afectação 
da ZPE de Évora: Considera-se relevante a diferença da afectação da Zona Especial 
de Protecção (ZPE) pelas soluções em avaliação. A Solução B atravessa a Zona de 
Protecção Especial (ZPE) de Évora numa extensão de cerca de 7,5 km, confinando 
com o seu limite em cerca de 3km. Este atravessamento é feito sobre a plataforma da 
EN 254. Considera-se que os impactes derivados do aumento de tráfego previsto e da 
perturbação na fase de construção não foram suficientemente valorizados em termos 
de ponderação dos impactes.  
A Solução B1 cria um novo corredor pelo que o impacte na ZPE, numa extensão de 5 
km, é ainda mais negativo. Considera-se assim que as Soluções B e a alternativa B1 
não garantem a conservação das espécies que motivaram a classificação desta zona. 
Nomeadamente, pela perturbação directa das espécies, pela afectação das pastagens 
que suportam o habitat dessas espécies.  
A Solução A acompanhe, em parte, o limite Oeste da ZPE, utilizando maioritariamente 
a plataforma da EN 380, atravessando a ZPE numa extensão de cerca de 2,5 km. A 
Alternativa A3 permite evitar esta interferência. 
Assim, considera-se que as soluções e alternativas em apreço não podem ser 
consideradas semelhantes, uma vez que na Solução B e a Alternativa B1 a afectação 
da ZPE é mais gravosa devendo este aspecto ser considerado na comparação de 
soluções. 
 

 Discordância dos resultados da comparação de alternativas no final do trecho 2 (Vila 
Nova da Baronia, Viana do Alentejo e Alcáçovas). Sendo as zonas limítrofes da ZPE 
uma zona tampão seria expectável considerar a solução A como menos impactante. 
No entanto, o EIA considera a Solução A + Alternativa 2 + Solução A como mais 
penalizadora para a fauna, justificando esta posição pela localização do abrigo de 
Morcegos e da colónia de Peneireiro das Torres (ou Francelho). No entanto, a Solução 
B está mais próxima de zonas preferenciais para as abetardas, espécie com Estatuto 
vulnerável, enquanto o sisão e o francelho não possuem este estatuto. 

 
 

 
Alternativas seleccionadas: 
 
 
 
 

Trecho 1 
 
 
No que se refere a este primeiro trecho do traçado existem duas soluções A e B.  
 
“A Solução A tem origem no Nó com o IP8 (junto a Santa Margarida do Sado). Após o nó de 
ligação, o traçado inflecte para Nascente contornando a charca localizada no Vale da Cruz 
Prata. Este troço termina ao km 6+500 na P.S.6.1A.” (RNT p. 7) 
 
A Solução A foi escolhida pelo Municio de Viana do Alentejo e pelas Juntas de Freguesia de 
Azinheira dos Barros e S. Mamede de Sádão (Grândola), Alcáçovas (Viana do Alentejo) e 
Ferreira do Alentejo. Também a Administração do Porto de Sines considerou ser esta a melhor 
alternativa. As justificações apresentadas para esta escolha prenderam-se com o facto de: 
 

- Ser a que melhor serve os interesses da região ao localizar-se mais próximo do 
cruzamento da A2 com o IC1; 

- Exigir menos esforço nas ligações rodoviárias. 
- Ser a que se encontra no sentido do itinerário de ligação a Sines, encurtando o 

percurso; 
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- Mais se adequar ao tráfego esperado, nomeadamente o tráfego de pesados com 
origem e destino na plataforma portuária, industrial e logística de Sines; 

- Ser o traçado mais curto, com melhores características geomorfológicas e melhor 
enquadrado na paisagem. 

 
Solução B 
 
“A Solução B inicia-se a cerca de 1,5 km do Nó do IP8 de Santa Margarida do Sado. No início 
do traçado privilegiou-se a orientação Sul/Norte, de modo a evitar a interferência com áreas de 
regadio existentes. Posteriormente, cerca do km 4+000, o traçado inflecte de forma a 
contornar, por Poente, uma mancha de arrozais em Outeiro da Mina, seguindo a orientação 
Poente/Nascente.” (RNT p. 7) 
 
Seleccionaram a Solução B o município de Ferreira do Alentejo e a Junta de Freguesia de 
Figueira dos Cavaleiros justificando da seguinte forma a sua opção: 
 

- Ter um custo inferior o que é importante dada a actual conjuntura económica e 
financeira; 

- Ficar mais próximo do aeroporto de Beja; 
- Ligando o Aeroporto de Beja e Sines através do IP8, torna-se desnecessário construir 

uma nova passagem e Évora ficar ligada ao litoral por mais uma via; 
- Menor impacto ambiental; 
- Fomentar o desenvolvimento do concelho de Ferreira do Alentejo, potenciando a 

ligação a Évora permitindo, deste modo, o fornecimento de bens e o escoamento de 
mercadorias; 

- Permitir a integração económica e cultural do concelho. 
 
 
 
Outros traçados: 
 

Associação de Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça  
(Parecer realizado a pedido da concessionária da ZCT - Zona de Caça Turística do Outeiro da Mina e 
refere-se aos impactes na mesma.) 
 
Estudo de outras alternativas de traçado, designadamente a Nascente da área, ocupada com 
olival e culturas agrícolas permitindo a construção da via com impactes ambientais 
significativamente menores, reduzindo, assim, a afectação dos habitats (sobretudo na área de 
montado e pinhal) e das populações invernantes e não pondo em causa as potencialidades da 
ZCT do Outeiro da Mina. 
 
 
 
Impactes identificados neste trecho: 
 
Associação de Agricultores de Grândola: 
 
Solução A / Concelho de Grândola 
 
Afectação: 

- De solos com limitações moderadas a severas, pouco acidentados, utilizados para 
produção silvícola (montado de sobro e pinhal manso) e pastorícia; 

- Do sistema agro-florestal e pecuário: 
- Do montado de sobro com algum azinho e outras espécies como o pinheiro manso; 
- Da produção (diminuição) de cortiça com perda de divisas para o país; 
- Da criação do porco preto que depende da lande e da bolota do montado; 
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- Da actividade venatória da riqueza que directa e indirectamente cria: emprego e 
riqueza em actividades complementares como a hotelaria, restauração, vestuário, 
armaria …); 

- Do sistema humano – ecológico -patrimonial da região; 
- Impactes cumulativos no número de sobreiros e azinheiras já abater/arrancar do IC33 

com o Lanço B do IP8; 
- De explorações pecuárias criadoras em regime extensivo de gado bovino, ovino e 

porcino de raças autóctones, financiado pelo Estado e pela União Europeia; 
- Da produção de pinha e pinhão (miolo) em expansão e exportado para Espanha e 

Itália; 
- Do cumprimento das metas do Protocolo de Quioto através do sequestro de carbono 

pela redução das áreas florestais. 
 
 
Solução B / Concelho de Ferreira do Alentejo 
 
Impactes Negativos: 
 

- No uso do solo; 
- No sistema agro-florestal e pecuário 
- No montado, semelhante ao que se referiu para o concelho de Grândola); 
- Na agricultura pondo em causa os investimentos feitos na produção de azeite, vinho e 

uvas de mesa; 
- Afectação de regadios públicos (Alqueva) e particulares. 

 
 
Afectações comuns a ambas as soluções: 
 

- Das actividades agrícolas e silvícolas 
- De agregados familiares da região que vivem da agricultura ou de actividades a ela 

ligadas, quer sejam trabalhadores permanentes ou sazonais (apanha da cortiça, das 
pinhas, poda, azeitona); 

- De complementos económicos importantes como a colheita de cogumelos, espargos, 
túbaras, mel, entre outros; 

- Da fauna selvagem autóctone que têm um papel essencial na propagação de espécies 
florestais e da vegetação que lhes serve também de alimento e refúgio; 

- Do delicado ecossistema da região; 
- Acréscimo do risco de incêndio; 

 
 
Associação de Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça  
 
 
Impactes Negativos, muito significativos, permanentes e dificilmente mitigáveis identificados: 

- Restrição da actividade cinegética numa faixa de 100 metros para cada lado da via por 
imposição da área de protecção, que pretende evitar acidentes com disparos 
efectuados por caçadores, definida pela alínea c) do nº 1 do art.º 53 do DL 202/2004, 
de 18 de Agosto com a redacção que lhe é conferida pelo DL 201/2005, de 24 de 
Novembro; 

- Redução da área de exploração cinegética estimada entre os 103,50 ha e os 115,00 ha 
acrescida da área que deixará de ser visitadas pelas espécies pela perturbação 
causada pelo ruído da rodovia; 

- Perturbação das espécies cinegéticas na fase de construção (obras) e de exploração. 
(tráfego) do IC 33.  

- Efeito de barreira; 
- Acresce ainda a destruição de habitat, com carácter permanente: 

o Zona Sudoeste da ZCT - redução da área de montado de sobro e de pinhal que 
é uma importante área de dormida e alimentação do pombo-torcaz; 
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o Zona Noroeste da ZCT – redução da mancha de caça maior (matos e corredor 
ripícola). 

- Depreciação significativa da zona de caça turística do Outeiro da Mina por: 
o  Redução significativa das portas de pombos (6 a 10 portas), em resultado da 

perturbação; 
o Provável eliminação da dormida de pombo-torcaz na ZCT do Outeiro da Mina, 

em resultado da perturbação; 
o  Eliminação das caçadas de salto ao coelho, lebre e perdiz, por separarem as 

áreas por uma faixa de 230m área de protecção à rodovia); 
o Forte limitação ou impedimento da montaria ao javali, pela passagem na 

proximidade da mancha de caça maior; 
o Redução do número de portas para a caça de espera ao javali, nomeadamente 

as que se situam mais próximas da rodovia. 
 
 
 

Trecho 2 
 
No que se refere a este segundo trecho do IC 33 os traçados propostos incluem duas Soluções 
A e B e uma Alternativa A1. 
 
“Solução A inicia-se com uma orientação predominantemente Poente/Nascente. Ao km 21+750 
intersecta a ER2, próximo da povoação do Torrão, onde se prevê um nó desnivelado de forma 
a garantir as acessibilidades locais. Aproximadamente ao km 28+500 prevê-se outro nó 
desnivelado com a EN383, servindo o Torrão (para Poente) e Vila Nova da Baronia (para 
Nascente). Termina ao km 31+500, onde inflecte para Norte de modo a minimizar a afectação 
da Quinta do Duque.” 
 
Solução A1 “… desenvolve-se entre o km 8+047 e o km 19+660 da Solução A, apresentando 
11 841 m de extensão (mais 228 m que o troço correspondente da Solução A)”. 
Esta solução justifica-se pelo facto da “…Solução A, entre o km 14+000 e o km 16+500, 
interfer[rir   com uma zona de caça turística (cortando esta área praticamente ao meio) optou-
se por criar uma solução alternativa (Alternativa A1), com a qual se conseguiu um 
atravessamento mais periférico”.  
 
Seleccionam a Solução A ou a combinação A+A1+A as seguintes autarquias: município de 
Alcácer do Sal / Assembleia Municipal de Alcácer do Sal, Município de Viana do Alentejo e 
Juntas de Freguesia do Torrão (Alcácer do Sal), Alcáçovas e Viana do Alentejo (Viana do 
Alentejo), entidades: a Administração do Porto de Sines e cidadãos - a Sociedade Agro-
Pecuária das Soberanas / Herdade da Soberana de Baixo (Torrão). 
 

 Solução A: Assembleia Municipal de Alcácer do Sal, Município de Viana do Alentejo 
Juntas de Freguesia do Torrão, das Alcáçovas, de Viana do Alentejo e Sociedade 
Agropecuária das Soberanas. 

Ou 
o Solução A + Ligação AB1: Sociedade Agropecuária das Soberanas. 
o Solução  A+A1+A: Município de Alcácer do Sal e Administração do Porto de 

Sines. 
 
Esta opção pela solução A fundamenta-se no facto de: 
 

- Trazer mais-valias ao nível da mobilidade local, regional, nacional e internacional 
portuária, industrial e logística de Sines; 

- Ser o traçado mais curto, com melhores características geomorfológicas e melhor 
enquadrado na paisagem, beneficiando o tráfego esperado, nomeadamente o tráfego 
de pesados com origem e destino na plataforma 
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- Ser a única Solução que satisfaz o requisito de se situar entre os dois principais eixos 
verticais IP2 e A2 para que os principais aglomerados populacionais fiquem a 10/15m 
do IC 33 ou do IP2. 

- Ser a única solução que poderá resolver a falta de acessibilidades ao Torrão, segunda 
maior povoação do concelho de Alcácer. 

- Permitir combater a desertificação do Alentejo interior promovendo o seu 
desenvolvimento económico-social, apesar de ter custos mais elevados; 

- Permitir libertar mais áreas agrícolas de incidência directa do plano de Rega do Ramal 
do Alqueva que liga à barragem de Vale do Gaio 

- Existir uma Zona de Actividades Económicas já em actividade e com expansão prevista 
em PDM (Alcácer) que, conjugada com uma Variante à EN 2 que retirará o tráfego da 
Vila, e a proximidade ao IC 33 potenciará a mobilidade de pessoas e bens; 

- Beneficiar o desenvolvimento turístico do concelho de Alcácer com um conjunto de 
projectos já aprovados (ADT2 da Comporta – que se candidatou à realização do Raider 
Cup 2018; a Herdade da Barrosinha) e outros ligados a actividades equestres, 
desportivas, e ao enoturismo com melhores acessibilidades ao aeroporto de Beja e a 
Espanha; 

- Servir com qualidade as populações e, genericamente, apresentando menores 
impactes, nomeadamente sobre as actividades agrícolas; 

- Por ser mais curta, movimentando um menor número de terras; 
- Garantir melhores acessibilidades ao concelho de Viana do Alentejo, nomeadamente 

às Alcáçovas, para quem se dirige a Sines, passando pelo Torrão, através da EN2; 
- Ser mais equilibrada por permitir melhor acessibilidade, na ligação a Sines, das três 

freguesias do concelho  
 
 

 
Desvantagens associadas à Solução B: 
 

- Não beneficia o Concelho de Alcácer e apresenta maiores impactes ambientais 
negativos; 

- Implica uma maior afectação das zonas agrícolas, o corte de várias explorações pondo 
em risco a sua rendibilidade, nomeadamente as Herdades das Soberanas; 

- Atravessa zonas de regadio e RAN com impactes negativos sobre zonas agrícolas, 
corte de explorações e aumento dos níveis de ruído pelo tráfego previsto de pesados 
de mercadorias. 

- Apresenta menor facilidade de circulação para pesados por ficar mais próxima de 
agregados populacionais sendo necessário integrar-se na malha existente ou projectar 
nova. 

 
 
 
A Solução B foi a escolha preferencial dos municípios de Ferreira do Alentejo e Alvito, bem 
como da Junta de Freguesia de Odivelas (Ferreira do Alentejo) por: 

- Ter um custo inferior em cerca de vinte milhões de euros, importante dada a actual 
conjuntura económica e financeira, tendo em conta à semelhança dos impactes 
negativos de ambos os traçados; 

- Estar mais próxima do Aeroporto de Beja; 
- Ser a ligação entre o Aeroporto de Beja e Sines assegurada pelo IP 8 não há 

necessidade de construir uma nova passagem e Évora ficar ligada ao litoral por mais 
uma via; 

- Permitir uma ligação mais próxima a Évora facilitando o escoamento e fornecimento de 
bens o que é muito relevante dado o desenvolvimento actual do concelho de Ferreira 
do Alentejo (projectos como as infra-estruturas de rega do Alqueva e os painéis 
solares). 

- Permitir integrar económica e culturalmente o concelho de Ferreira do Alentejo e a 
freguesia de Odivelas; 
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- Por ser a única que contempla um nó no concelho de Alvito, o que se reputa essencial 
para o seu desenvolvimento económico e social; 

- Ter um impacte Ambiental menor. 
 

 
 
Alterações de Traçado da Solução B, caso seja esta a opção escolhida: 
 

- Sociedade Agro-Pecuária das Soberanas / Herdade da Soberana de Baixo (Torrão) 
 
Havendo margem de deslocação do troço 200 metros para cada lado, poder-se-ia evitar o 
atravessamento da propriedade e a inviabilização do seu projecto produtivo. Assim, solicita-se  
O desvio do traçado para evitar o atravessamento do olival e não colocar em perigo o habitat 
de aves em perigo de extinção (sisões e cegonhas-negras). 
 

- Herdade do Rio Seco da Estrada (Odivelas) 
 
Solicita um pequeno desvio de 3oo m para Oeste, junto à extrema da propriedade vizinha 
(limite de concelho e distrito) o que mitigaria as alterações ao maneio dos animais, à destruição 
do património florestal, possibilitando a preservação das espécies da avifauna. 
 
 
 
Afectações: 
 
Foram identificadas as seguintes afectações: 
 
Solução B 
 
Herdade das Soberanas de Baixo e do Meio, Torrão 
 

- Zona de caça turística (Proc. 1985/DGRF) inviabilizando esta actividade, por passar na 
zona de dormida de pombos e impedir a caça aos patos nos açudes junto da futura 
estrada; 

- Exploração agro-pecuária com modo de produção integrada (PRODI / PRODER- – 
Modo de Produção Integrada do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente) 
prejudicando-a. 

- Parcela (corta ao meio) onde será implantado um projecto de Regadio da EDIA 
(Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva), comprometendo o 
projecto com avultados prejuízos;  

- Parcela com sobreiros plantados há 13 anos (Proj. Nº 1997.62.001718.2-RURIS); 
 
 
Herdade do Rio Seco da Estrada (Odivelas) 
 
Atravessamento da propriedade de Sul para Norte afectando: 
- Toda zona fértil e de regadio onde é produzido o alimento para os animais.   
- O projecto financiado pelo IFADAP/IFAP que contempla uma área de regadio por pivot; 
- Uma charca que recebe água de uma represa abastecida com água da albufeira de Odivelas 
que serve para abeberamento do gado e fauna cinegética; 
- Zona próxima da charca e outros pontos de água onde nidificam diversas espécies de aves 
protegidas como as abetardas e os sisões e outro tipo de aves, nomeadamente, aquáticas; 
- O montado, através da destruição de centenas de sobreiros, de redução na produção de 
cortiça (importante fonte de rendimento para a exploração), menor possibilidade do 
aproveitamento da lande na alimentação dos animais, no Inverno, e de lhe dar “Malhadio” - 
abrigo da chuva. 
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Trecho 3: 
 
O trecho 3 apresenta duas Soluções A e B. A Solução A, cerca do km 60+500 contempla uma 
ligação à EN 114 O traçado do corredor A inclui ainda duas alternativas Alternativa A2 e A3.  
  
A Alternativa A2 “…inicia-se ao km 34+486 da Solução A e termina ao km 42+395; apresenta 
uma extensão total de 7 927m (mais 18 m que a Solução A); foi considerada com o objectivo 
de criar uma alternativa à passagem do traçado pela Quinta do Duque”. 
Enquanto que a Solução A3 “com uma extensão aproximada de 11 295 m, tem origem ao km 
39+533 da Solução A e termina ao km 50+199… [tendo sido· estudada com o objectivo de 
assegurar um maior aproveitamento da plataforma da EN380 relativamente à Solução A, 
evitando alguns impactes negativos identificados para aquela Solução,” (RNT p. 8) 
 
A Solução B apresenta uma única Alternativa B1 “ … que se inicia ao km 57+384 da Solução B 
e termina no Nó de Évora (Nó 10A da Solução A), apresentando uma extensão aproximada de 
9 937 m. Constitui uma alternativa por sul à Solução B no atravessamento da Herdade do 
Pereira.” (RNT p.8) 
 
 
A Solução A combinada com as alternativas de traçado A2 e A3 e incluindo a Ligação à 
EN 114 foi a opção do município de Évora e da Junta de Freguesia das Alcáçovas bem como 
de um cidadão/empresa - Companhia Agrícola da Quinta do Duque (Vila Nova da Baronia, 
Viana do Alentejo e Alcáçovas). 
 

- A Solução A +A2 (Companhia Agrícola da Quinta do Duque) 
 

- Solução A + A3: Município de Évora, Junta de Freguesia das Alcáçovas 
 
A justificação para a escolha destes traçados foi a seguinte: 
 

- O tráfego vindo de Poente de Évora (Vendas novas via EN 114) e destino a Beja utiliza 
actualmente a rede viária urbana de Évora situação que se agravará caso não seja 
adoptada a solução A que inclui uma ligação a esta Estrada Nacional. Caso seja 
escolhida outra solução a ligação à rede viária nacional só poderá ser feita pelos 
corredores da A6 e IP 2 com custos e tempos acrescidos;  

- A ligação à EN 114 permitirá garantir uma melhor acessibilidade ao futuro Hospital de 
Évora que se localizará a poente da cidade.  

- É a que mais beneficia as Alcáçovas e sugere-se a Alternativa A3 por permitir utilizar 
numa maior extensão a EN 380; 

- Menor afectação da ZPE por passar no seu limite. 
Alternativa A2  

- Passa na extrema Noroeste/Norte da Quinta do Duque sendo a que menos afecta a 
gestão diária da Quinta e o montado de sobro; 

- É menos impactante, no que se refere à gestão da propriedade, uma vez que afecta 
menor área, menor número de cercas e parcelas, menos montado de sobro, zonas de 
sementeira e menor nº de acessos; 

- O EIA, no Aditamento, considera esta Alternativa mais favorável para a fauna, 
vegetação hidrogeologia, uso do solo, solos e capacidade de uso do solo e áreas de 
regadio. 

 
 
A Solução B é considerada mais favorável por autarquias: município e Junta de Freguesia de 
Viana do Alentejo; particulares/empresas: Agro- Ganedera Gil, Agro-Pecuária, Lda. (Herdade 
do Sobral Alcáçovas), Monte do Sobral, Lda, Casa Agrícola Condes de Seia (Herdade dos 
Ruivos), Herdade de Vilares ( N.ª Sr.ª da Tourega – Évora), Herdade das Almargias - se o IC 
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for considerado imprescindível (Alcáçovas, Nossa Senhora da Tourega), Sociedade Agrícola 
do Monte das Flores Sul e Herdade da Pereira (Torre de Coelheiros – Évora). 

 
Fundamenta-se esta opção da seguinte forma: 
- Por ser a única que serve a sede de concelho (Viana do Alentejo) e Aguiar na ligação a 

Sines e a Évora; 
- Por ser menos extensa (cerca de 4,5 km) o que se traduz em custos mais reduzidos;  
- Por salvaguardar o património arqueológico e ambiental; 
- Por ser ambientalmente mais favorável; 
- Por minimizar ou evita os impactes negativos significados em explorações agrícolas e 

pecuárias existentes na zona, de grande relevância económica e social regional 
- Por ser a opção que melhor salvaguarda e defende os interesses de todas as partes 

face aos impactes económicos, ambientais e sociais e à afectação da exploração 
decorrentes da solução A; 

- Por ser a que melhor defende os interesses nacionais, de proprietários e exploradores, 
não sendo necessário expropriar qualquer parcela da exploração agrícola da 
Sociedade Agrícola do Monte das Flores Sul; 

- Por ser a que menos impactos directos causa na Herdade do Pereira ao fazer coincidir 
o traçado maioritariamente com a EN 254, apenas inflectindo para Oeste junto ao 
Aeródromo de Évora; 

- Por não afectar as zonas de estepes que embora não integram a ZPE albergam um 
valioso património ambiental; 

- Por não afectar os ricos ecossistemas fluviais adjacentes à albufeira do Torres e seus 
afluentes, preservando assim, os aquíferos o que numa zona com escassos recursos 
hídricos se torna muito importante. 

-  
 
Alterações ao traçado 
 
 
Solução A 
A Sociedade Agrícola do Monte das Flores Sul, Lda.) N.ª Sr.ª da Tourega refere que esta 
solução dividirá a propriedade dando origem a uma parte sobrante de pequenas dimensões 
pelo que se deveria alterar o traçado em cerca de 100 m para que a via passe na extrema 
entre o Monte das Flores e o prédio confinante. 
“O traçado escolhido deveria respeitar a linha a preto identificada na planta ente a PSCF.60.1A 
e a PS 63.1A.” 
 
O traçado deveria ainda ser revisto um pouco mais a Norte e a via ser projectada mais a Sul, 
confinando com a Linha de Caminho de Ferro, local onde já existe uma estrada, construída em 
terreno expropriado pela REFER, passando também a P.S. 59.1A por cima da linha do 
comboio. 
 
 
Solução B 
 
A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, bem como o Município do 
Alvito considerem muito importante a Ligação á EN 114.  
Sugerem assim, as duas primeiras autarquias, que a Ligação à EN 114 tenha continuidade 
para Sul até ao IC 33, pelo trecho final da Solução A (entre os Nós 7A e 8A) com as 
adaptações geométricas necessárias, utilizando o traçado já está estudado e actualmente em 
Avaliação de Impacte Ambiental. 
 
Km 36+250 
Sugerem o município e a Junta de freguesia de Viana do Alentejo uma ligeira ripagem para 
Poente do traçado, dentro do corredor estudado, para evitar o atravessamento duma zona de 
pequena propriedade. 
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Afectações: 
Foram inúmeras as afectações identificadas ao longo dos traçados deste terceiro trecho: 
 
Câmara Municipal de Viana do Alentejo 
A solução A, próximo do nó 4 de ligação à EN 257: 

- Passa junto de uma habitação (200 metros), na mesma propriedade; 
- Afecta uma zona de regadio com pivot e albufeira recentemente licenciada pelo 

Ministério da Agricultura; 
- Afecta o Monte do Sobral (monte histórico) a cerca de 300 m, onde existe um 

empreendimento de turismo rural, que assim, virá as perderá as características que 
são a razão de se incluir nos roteiros turísticos da região. 

 
Associação dos Agricultores de Grândola 
O IC 33 Interfere com uma área classificada Zona de Protecção Especial de Évora que faz 
parte de uma IBA – Important Bird Area afectando espécies raras, nomeadamente nas linhas 
de água do Sado e Xarrama. Existem também espécies de fraca mobilidade (sapos, víbora, 
gato-bravo, rato de cabrera, lontra, lagarto de água) espécies frequentemente atropeladas. O 
ruído e as limitações do espaço causados pela estrada irão por em causa as possibilidades de 
reprodução de espécies como a abetarda, o sisão, o francelho e o falcão peregrino, bem como 
os grous (estes sobretudo na planície de Évora. 
 
Agro Ganedera Gil / Roothans Agro-Pecuária / Monte do Sobral 
 
A Solução A terá impactes negativos: 

- Nos Aglomerados arquitectónicos; 
- Por atravessar uma área importante de alimentação de Grous. 
- Por apresentar maior sensibilidade ecológica.  
- Por afectar maior área de REN; 
- Por cortar e interferir com um maior nº de captações de água que constituem as únicas 

fontes de abastecimento de água a habitações agrícolas; 
Por potenciar o risco de contaminação de lençóis freáticos devido à circulação 
automóvel. 

- Por poder vir a captação de S. Brás do Regedouro; 
- Por pôr em causa a construção dum importante empreendimento turístico em S. Brás 

do Regedouro; 
- Por afectar áreas de montado de sobro; 
- Por afectar áreas de regadio. 

 
Prejuízos na exploração Agro-Ganedera Gil: 
:  

- Afectação significativa e negativa da exploração agrícola e pecuária existente nas 
herdades (740 ha); 

- Comprometimento se não inviabilização económica exploração: 
- Impedimento de o investimento no aumento da capacidade produtiva com 

consequências sociais e económicas na região; 
- Comprometimento da actual da criação de porcos ibéricos (1750), pelos impactes que 

a rodovia terá na suinicultura e instalações afectas, (pavilhão com 3500m2 estando 
previsto outro pavilhão com 1750 m2) e pela ameaça sanitária e de seguranças. 

 
 
Prejuízos na exploração Roothans Agro-Pecuária, Lda.   
 

- Afectação significativa e negativamente a exploração agrícola e pecuária existente num 
total de 157 484,200 ha; 

- Inviabilização da exploração agrícola ao afectar directamente a capacidade de 
exploração existente (regadio) e destruir o sistema de rega existente e as respectivas 
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captações, incluindo a barragem e afectando directamente os pivots que regam 
respectivamente 48 e 21 ha. 

 
Prejuízos na exploração Monte do Sobral, Lda.: 

- Afectação da principal actividade - turismo rural com uma forte componente histórica, 
cultural e ambiental. Este tipo de turismo deve a sua viabilidade económica à 
atractividade da envolvente natural e paisagística. Acresce que este Monte está ligado 
ao Movimento dos Capitães / 25 de Abril, tendo-se realizado nesse local a reunião 
decisiva que conduziu à revolução.  

- A recuperação do monte e a sua adaptação ao turismo rural implicou investimentos 
elevados.  

- A Solução A irá implicar a construção da via a poucos metros do Monte do Sobral mas 
também a localização de um nó, muito próximo servido por vários viadutos. 

- Esta Solução irá provocar o desaparecimento das características que levaram á 
construção deste empreendimento turístico. E o desaparecimento dos actuais 
frequentadores do espaço. 

- Esta situação inviabilizará a exploração turística e consequentemente a degradação 
deste espaço histórico. 

 
 
Companhia Agrícola da Quinta do Duque, SA (Vila Nova da Baronia, Viana do Alentejo e 
Alcáçovas) 
 

- Os principais impactes negativos estão ligados ao montado, nomeadamente: 
- Afectação de parcelas/fragmentação de parcelas; 
- Afectação da propriedade nas fases de construção (maior) e na de exploração; 
- Afectação do montado pela deterioração da qualidade do ar. De acordo com estudos 

efectuados na Grã-Bretanha. Existe uma a relação entre a poluição atmosférica 
provocada pelas rodovias, e o estado fitossanitário de carvalhos (Quercus). O estudo 
realizado na Grã-Bretanha conclui para Quercus petraea que, numa dinâmica 
decrescente até aos 100 m se constata: 

-  Maior desfoliação; 
-  Maior descoloração severa da folhagem; 
-  Maior dano por insectos; 
- Maior concentração de NO2 (o azoto constitui a fonte dominante de 
acidificação potencial do solo e diminui a resistência das árvores à gerada, 
favorecendo o ataque de insectos); 

- Comprometimento dos investimentos feitos em tratamento fitossanitários do montado 
- Servidões afectadas; 
- Afectação de Zonas Húmidas charcos e linhas de água torrenciais; 
- Afectação de zonas de montado de sobro, de azinho e olival; 
- Interferência com as seguintes servidões: REN, RAN, montado de sobro e Montado 

Misto (Sobro e azinho).  
- Aumento do risco de incêndio; 
- Elevada contaminação ambiental; 
- Afectação do sistema radicular das plantas, aumento das emissões atmosféricas e 

deposição de poluentes na faixa limítrofe à via. 
- A afectação do montado para além dos aspectos ambientais têm também uma vertente 

legal uma vez que só com declaração de imprescindível utilidade pública se poderá 
proceder ao corte ou arranque de sobreiros.  

 
Principais impactes negativos decorrentes do atravessamento, em cerca de 3,25 km pela 
Alternativa A, da Herdade das Almargias: 

- - Divisão da propriedade no sentido SW-NE em duas metades, tornando os acessos 
muito complicados, dificultando a movimentação de pessoas, gado e alfaias agrícolas e 
inutilizando infra-estruturas existentes (vedações, acessos, charca para abeberamento 
do gado e possivelmente plantações florestais (Programa RURIS). Uma parcela ficará 
quase inacessível e a PS prevista (PS 42.1A implica um grande desvio e o 
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atravessamento da propriedade vizinha por um caminho que estará intransitável 
grande parte do ano); 

- - A Propriedade faz parte da IBA “Planícies de Évora” Estas áreas são classificadas 
embora sem protecção legal, de acordo com critérios ligados ao estatuto de, ameaça 
das espécies de aves presentes, para evitar o seu desaparecimento. 

- Na área que será atravessada pelo IC 33 nidificam o sisão, a calhandra Real e ocorrem 
sazonalmente a Abetarda, a Cegonha Preta, o Milhafre Real, o Milhafre Preto e a 
Perdiz do Mar (Glareola pratincola). Em Invernada ocorrem tarambolas douradas, 
abibes. Nas ribeiras encontra-se a lontra, também ameaçada. 

 
Principais afectações da Casa Agrícola Condes de Seia, SA (Herdade dos Ruivos, N.ª Sr.ª da 
Tourega, Évora) pela Solução A: 
 

- Afectação da bacia de recepção da barragem da herdade que permite regar 40 ha 
através de um pivot, sendo o sistema de regadio co-financiado pelo Programa AGRO e 
AGRIS e capitais alheios em pagamento por mais 3 anos. A EN 380 delimita a bacia, 
qualquer redução nesta área da bacia de armazenamento porá em causa o 
investimento efectuado e a viabilidade técnica e económica da exploração. 

- Sendo a dimensão da herdade de difícil rentabilização foi adquirida, em 2006 a 
Herdade do Alfange. A redução da área agrícola compromete a viabilidade da 
exploração, pondo em causa postos de trabalho. 

- Acresce o valor ecológico das zonas húmidas que serão afectadas, para a avifauna. 
 
 
Principais afectações da Herdade de Vilares, N.ª Sr.ª da Tourega, Évora) pela Solução A: 
 

- Possível existência de vestígios arqueológicos uma vez que o nome da herdade vem 
do tempo dos romanos ;  

- Divisão da propriedade em duas partes e dificultando a circulação entre elas de 
maquinaria agrícola, gado e destruindo infra-estruturas existentes (vedações, 
caminhos, poços para abeberamento do gado…) montado de sobro e azinho e uma 
plantação florestal implantada através do Programa RURIS; 

- Afectação de espécies protegidas, uma vez que a Herdade fica junto à Ribeira das 
Alcáçovas onde nidificam aves com estatuto de conservação (sisão, calhandra real, 
cegonha branca, milhafre preto, perdiz, abibe) e onde se pode observar a lontra. 

 
Impactes da Solução A identificados na exposição do cidadão Jaime Figo: 
Aspectos negativos da Solução A: 

- Afecta mais 5 sítios arqueológicos do que a Solução B; 
- Afectação vários núcleos de dormida da Garça Colhereira, ave rara em Portugal, nas 

pequenas barragens junto à EN que liga Évora às Alcáçovas não identificados na carta 
ecológica e do Mergulhão de Crista; 

- Afectação se zona importante de alimentação dos grous, não referida pela carta 
ecológica; 
 Maior sensibilidade ecológica; 

- Afectação de maior área de REN; 
- Corte de um maior n.º de captações de água privadas que se destinam ao 

abastecimento de habitações, 
- Possível contaminação de captações com óleos e outras substâncias originadas na via; 
- - Possibilidade de afectação, pela proximidade da captação pública de S. Brás do 

Regedouro; 
- - Afectação dum empreendimento turístico em S. Brás do Regedouro, previsto pela CM 

de Évora; 
- - Atravessamento de duas manchas muito significativas de montado de sobro ordenado 

(mais de 15 000 sobreiros) na Herdade do Barrocal; 
- Afectação de duas zonas de regadio com 75 ha da mesma herdade que contribuem 

para o equilíbrio ambiental da zona. 
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Principais afectações da Solução A na Sociedade Agrícola do Monte das Flores Sul 
- Atravessamento da propriedade na transversal próximo do cruzamento do IC33 com a 

EN 114.dividindo-a em duas partes sendo que uma terá uma dimensão quase 
insusceptível de aproveitamento económico viável. 

- Afectação da exploração agrícola, prevendo-se a possibilidade de abandono da 
actividade e diminuição do efectivo pecuário, perdendo o interesse de exploração, por 
deixar de ser rendível. 

- Dificuldade acrescida na produção pecuária pois o maneio do gado terá de ser 
garantido por passagens superiores, que permitam também a circulação de alfaias 
agrícolas de elevada dimensão (debulhadoras).  

- Perturbação do equilíbrio existente entre fauna, avifauna e envolvente ambiental 
perfeitamente compatibilizada com a exploração agrícola em curso; 

- Afectação da possibilidade de exploração turística, para a qual já foram dados alguns 
passos em termos fundiários e de instrumentos de gestão territorial. 

 
 
REFER: 
 

 A Solução A intercepta a via-férrea em três locais cerca dos km 101+950, 109+000 da 
Linha de Évora e 104+000 da Linha do Alentejo.  

o A Alternativa A3 interfere nos mesmos locais com a Linha de Évora e com a 
Linha do Alentejo ao km 102+300; 

 A Solução B intercepta apenas a Linha do Alentejo ao km 110+000. 
 
 
Afectações da Casa Agrícola de Nossa Senhora da Paz (Herdade de Vale de Moura – Torre de 
Coelheiros- Évora) pela Solução B1: 

- - Compromete os ecossistemas existentes e a actividade económica da exploração; 
- - Causará um forte impacto na exploração agro-pecuária existente a nível ambiental, 

florestal e económico. 
- - Afectação ambiental pelo atravessamento duma zona de estepe, limítrofe á ZPE de 

Évora, tendo uma mancha de sobreiros com mais de 100 ha, plantados há mais de 70 
anos e, onde se avistam, nidificam/reproduzem abetardas, sisões, pegas, Rolas, 
Cegonhas e Abibes, bem como espécies cinegéticas – Tarambola dourada, pombos 
bravos e perdizes.  

- - Passagem muito próximo da albufeira de Vale de Moura com todos os impactes 
previsíveis no meio aquático, fauna e na flora existentes. A albufeira atinge á cota 
máxima 130ha, e encontra-se inserida na Rede natura 2000 e ZPE de Évora, 
constituindo um santuário para a avifauna.  

- - Atravessa uma parcela de sequeiro com15 ha e um pito que rega 28 há, inviabilizando 
a exploração dessas áreas, com graves consequências económicas.  

- -Impactes cumulativos decorrentes da nova via conjugados com os provocados pela 
EN 254 que causa já elevados custos económicos, financeiros, logísticos, florestais e 
bem-estar animal, tornando a empresa mais vulnerável no mercado. 

 
Afectações da Herdade da Pereira (Torre de Coelheiros – Évora) pela Solução B1: 

- Graves consequências agro-pecuárias, geográficas, logísticas, económicas e 
sentimentais, pelo que não deverá ser considerada, designadamente, por: 

- Atravessamento uma zona de estepe onde se alimentam, nidificam e se reproduzem 
anualmente, abetardas, sisões, abibes e se alimentam cegonhas, em grande número. 
Possui também riqueza cinegética – tarambolas, pombos e perdizes. 

- Obrigatoriedade de construir uma obra de arte, não prevista, com custos económicos e 
ambientais (afectação da flora e fauna junto á albufeira e contaminação dos aquíferos 
pelo facto da Albufeira do Torres, situada na Herdade de Vale de Moura, sempre que 
atinge a cota máxima, inundar uma área de cerca de 6,7 ha na Herdade da Pereira.  
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Concluindo: Os pareceres remetidos na Consulta Pública seleccionam maioritariamente as 
seguintes soluções: 
 
Trecho 1 – Solução A 
Trecho 2 – Solução A 
Trecho 3 – Solução B 
 
 
 
Condicionantes: 
 
ANA, Aeroportos de Portugal, SA 

 Submeter o projecto de execução dos traçados localizados na vizinhança do aeroporto 
de Évora. 

 Sinalizar/balizar os elementos constituintes e complementares da via rodoviária que 
possam enquadra-se na definição de “obstáculos à navegação aérea “ Circular de 
Informação Aeronáutica n.º 10/.3, de 5 de Maio.  

 
 
REFER – Rede Ferroviária Nacional  

 Disponibilizar à REFER, em fase de projecto de execução, elementos com maior 
pormenor (também em suporte informático AUTOCAD) que permita identificar e avaliar 
interferências com o domínio público ferroviário e, caso seja escolhida a Alternativa A2, 
analisar a solução desenvolvida para a supressão da passagem de nível ao km 102-
280 da Linha do Alentejo. 

 Consultar a REFER a quando do desenvolvimento dos projectos das passagens 
desniveladas para que possam ser identificados os condicionalismos à sua realização; 

 Realizar as intercepções ao caminho de ferro através de passagens superiores; 
 Salvaguardado o Domínio Público Ferroviário, nomeadamente o exposto nos artigos. 

15º e 16º (Zonas non aedificandi e proibições de actividades) do DL 276/2003, de 4 de 
Novembro. 

 
 

 
Medidas de Minimização/ Compensação: 
         
   
REFER – Rede Ferroviária Nacional  

 Considerar, caso seja escolhida a Alternativa A2, a supressão da PN ao km 102+280 
(tipo A) da Linha do Alentejo, com a construção duma passagem desnivelada, uma vez 
que o Nó do IC33 com a EN380 potenciará um aumento de tráfego sobre a mesma. 

 
Associação de Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça 

- Implantação de barreiras sonoras; 
- Colocação de vedação na via para reduzir os riscos de colisão / mortalidade; 
- Construção de passagens para a fauna  
- Compensação real para a depreciação do potencial cinegético; 
- Implementação de medidas compensatórias para as perdas de habitat e impactes 

negativos na população invernante de pombo-torcaz. 
 
Companhia Agrícola da Quinta do Duque, SA (Vila Nova da Baronia, Viana do Alentejo e 
Alcáçovas) 

- Ter em conta nos valores a negociar relativos à expropriação de terrenos: a idade dos 
exemplares a abater, a sua possível longevidade, o seu estado fitossanitário (o 
Investimento realizado no combate a pragas), a ocorrência recente ou não de 
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descortiçamento e a qualidade da cortiça usualmente extraída dessas árvores, de 
forma a compensar justamente o proprietário, os prejuízos derivados de actividades 
associadas ao montado, como a criação de gado em regime extensivo. “in extremis o 
valor da compensação deveria ainda reflectir os bens e serviços ecológicos 
providenciados por este ecossistema, nomeadamente o seu papel na sequestração de 
carbono”. 

- Salvaguardar a mobilidade interna das quintas de forma a minimizar os prejuízos de 
funcionamento imposto pelo traçado: 

o Assegurando ligações afectadas; 
o Garantindo a acessibilidade a todas as parcelas a serem intervencionadas, - 

Assegurar a continuidade das parcelas fragmentadas dou divididas pela nova 
via. 

 
Herdade das Almargias (Alcáçovas, Nossa Senhora da Tourega) 

- Considerar, caso se venha a optar pela solução A, uma passagem alternativa para ligar 
as duas partes da propriedade no local onde já existe um acesso; 

 
 
Casa Agrícola Condes de Seia, SA (Herdade dos Ruivos, N.ª Sr.ª da Tourega, Évora) 
 
Mitigar, em fase de projecto de execução, caso seja adoptada a Alternativa 3 de alargamento 
da EN 380, todos os impactes que possam reduzir a viabilidade dos investimentos realizados 
na Herdade do Monte Novo dos Ruivos (km 7+700).  
Efectuar ligações entre as duas partes da propriedade se for escolhida a Solução A. 
 
Sociedade Agrícola do Monte das Flores Sul 
 
Caso se opte pela Solução A deverão ser garantidas as alterações propostas: 

- Acautelar nas passagens superiores a passagem de maquinaria agrícola de elevada 
dimensão; 

- Respeitar a Passagem superior existente sobre o Caminho-de-ferro ou efectuar uma 
nova que permita ao gado sobrepassar a referida linha, no ponto onde está marcada a 
PS.CF.60.1A. A garantia deste ponto de passagem é essencial para garantir o maneio 
do gado na propriedade. 

- Garantir a passagem superior de pessoas, animais e máquinas pelo pontão 61.1ª. 
- Garantir a P:S:61 – Ligação á EN 114 por ser essencial à exploração. 
- Construir uma outra PS, mais a Sul, que permita a circulação sobre a linha de caminho 

de ferro. 
  
 
Monitorização: 
 
ANA, Aeroportos de Portugal, SA 
 

  Implementar um programa de monitorização que assegure o bom estado e 
funcionamento ininterrupto das balizagens. 

 
 
Recomendações: 
 
 
ANA, Aeroportos de Portugal, SA 

 Consultar a Força Aérea Portuguesa 
 Consultar as entidades gestoras de meios afectos ao combate de incêndios 

 
REFER – Rede Ferroviária Nacional  

 Referenciar os locais de implantação das passagens desniveladas ao ponto 
quilométrico das vias atravessadas; 
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Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários  Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Câmara Municipal de 
Ferreira do Alentejo 
 

 
 

    Solução B 
Esta escolha tem a ver com a 
actual conjuntura económica 
e financeira, com os 
impactes ambientais 
negativos das opções de 
traçado em estudo e o seu 
grau de intensidade bem 
como com a integração 
económica e cultural do 
concelho. 

   

Junta de Freguesia de 
Figueira dos Cavaleiros 

  Solução B 
A selecção desta alternativa 
justifica-se por: 
- Ter um custo inferior o que 
é importante na situação 
económica do país; 
- Fica mais próximo do 
Aeroporto de Beja; 
- A ligação entre o Aeroporto 
de Beja e Sines está a ser 
feita pelo IP8, não sendo 
necessário construir uma 
nova via para ligar Évora ao 
Litoral.  
- Menor impacte Ambiental; 
- Com o desenvolvimento do 
concelho de Ferreira do  
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Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários  Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Junta de Freguesia de 
Figueira dos Cavaleiros 
(cont.) 

  Alentejo a ligação a Évora 
permitir+a o escoamento de 
mercadorias e fornecimento 
de bens 

  

Junta de Freguesia de 
Azinheira dos Barros e S. 
Mamede de Sádão 

     Solução A (Nó 1) é a que 
melhor serve os interesses 
da região, pois., localiza-se 
mais próximo do cruzamento 
da A2 com o IC1; e por exigir 
menos esforço nas ligações 
rodoviárias. 

  

Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo 

     Solução A porque é a que se 
encontra no sentido do 
itinerário de ligação a Sines, 
encurtando o percurso. 

  

Junta de Freguesia das 
Alcáçovas 

     Solução A porque é a que se 
encontra no sentido do 
itinerário de ligação a Sines, 
tornando mais curto o 
percurso. 

  

Junta de Freguesia de Viana 
do Alentejo 
 

    Solução A porque é a que se 
encontra no sentido do 
itinerário de ligação a Sines, 
encurtando o percurso. 

  

Administração do Porto de 
Sines 

    
 

Solução A 
Esta escolha tem por base os 
seguintes critérios: 
- O tráfego esperado, 

nomeadamente o tráfego de 

pesados com origem e  
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Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários  Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Administração do Porto de 
Sines 

   
 

destino na plataforma 

portuária, industrial e 

logística de Sines; 

- A opção pelos traçados 
mais curtos, com melhores 
características geo-
morfológicas e melhor 
enquadrados na paisagem. 

       

Associação dos Agricultores 
de Grândola 

Esta Associação está em 
total desacordo com este 
projecto que considera 
desnecessário, justificando 
esta posição da seguinte 
forma. 
 
- Não vai resolver nenhum 
problema de segurança 
rodoviária; 
Existem auto-estradas que 
não se encontram saturadas; 
O encurtamento do trajecto 
nalguns quilómetros não 
justifica a sua construção; 
Face á situação económica 
do país não se justifica 
realizar esta obra apenas 
porque faz parte do PRN 
200, que consideram 
desfasado da realidade; 
 

Trecho 1, Opção A 
Concelho de Grândola 
 
Afectação de solos com 
limitações moderadas a 
severas, pouco acidentados, 
utilizados para produção 
silvícola (montado de sobro 
e pinhal manso) e pastorícia. 
 
Sistema agro-florestal e 
pecuário: 
Montado de sobro com 
algum azinho e outras 
espécies como o pinheiro 
manso. 
A cortiça é uma importante 
fonte de divisas para o país.  
A lande e a bolota são 
fundamentais para a 
alimentação do porco preto 
cujo ciclo industrial iniciado  
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Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários  Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Associação dos Agricultores 
de Grândola (cont.) 

É possível reabilitar, 
requalificar e melhorar as 
vias existentes 
 
Concluindo: A Associação de 
Agricultores de Grândola não 
concorda com a execução 
desta obra por razões 
sociais, económicas, 
ecológicas e paisagísticas. 
Existem cinco vias 
alternativas que ligam 
Grândola a Évora: 
- Grândola - Alcácer do Sal, - 
Montemor - Évora; 
- Ferreira do Alentejo – 
Torrão – Évora; 
- Odivelas (Santa margarida) 
– Évora; 
- Grândola (futuro IP8) – Beja 
– Évora. 
Estas vias, acima referidas, 
com obras de beneficiação e 
ou conservação, poderiam 
ter as suas condições de 
circulação melhoradas 
evitando a construção de 
uma nova via. 
 

 no montado e que termina 
na Exportação. O montado 
alimenta ainda um conjunto 
de outros animais, 
nomeadamente, o pombo 
bravo, a perdiz, o coelho 
bravo, a lebre, o javali, o 
pato, a galinhola, o tordo de 
que depende a indústria 
venatória que, directa e 
indirectamente cria emprego 
e riqueza (hotelaria, 
restauração, vestuário, 
armaria …) 
A construção do IC porá em 
causa o sistema humano – 
ecológico -patrimonial da 
região. 
 
Salienta o parecer que a 
Autoridade Florestal 
Nacional permitiu o abate e 
arranque de 774 sobreiros 
adultos e 191 jovens, de 140 
azinheiras adultas e 174 
jovens para a construção do 
lanço B do IP 8 – Nó de 
Grândola Sul. O IC33 irá 
aumentar ainda mais o 
número de árvores a abater. 
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Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários  Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Associação dos Agricultores 
de Grândola (cont.) 

 Muitas explorações 
apresentam gado bovino, 
ovino e porcino de raças 
autóctones criado em 
regime extensivo, apoiado 
pelo Estado e pela EU. Este 
regime de criação será 
afectado pela construção do 
IC33. 
O valor da pinha e do pinhão 
(miolo puro) tem vindo a 
aumentar em termos de 
importância e receita sendo 
exportado para a Espanha e 
Itália.  
O sistema florestal e as 
pastagens semeadas podem 
dar um importante 
contributo para o 
cumprimento das metas do 
Protocolo de Quioto 
(sequestro de carbono). 
 
 
Trecho 1, Opção B 
Concelho de Ferreira do 
Alentejo 
Solos de arenito com 
limitações moderadas a 
severas alternando com 
solos mais férteis utilizados 
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Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários  Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Associação dos Agricultores 
de Grândola (cont.) 

 no cultivo intensivo de olival 
e vinha. 
 
Sistema agro-florestal e 
pecuário: 
A importância do montado é 
similar ao que já se referiu 
para a Solução A. 
Têm sido feitos muitos 
investimentos na produção 
de azeite, vinho e uvas de 
mesa. Os investimentos são 
a longo prazo pelo que 
custos inesperados poderão 
colocar em causa o projecto. 
O Alqueva constitui um 
grande investimento 
representando a nova via um 
condicionamento. Também 
serão afectados regadios 
particulares alguns mesmo 
inviabilizados. 
 
Socioeconomia 
A maioria dos agregados 
familiares da região vive da 
agricultura ou de actividades 
a ela ligadas, quer sejam 
trabalhadores permanentes 
ou sazonais (apanha da 
cortiça, das pinhas, poda,  
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Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários  Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Associação dos Agricultores 
de Grândola (cont.) 

 azeitona.  
Existem também 
complementos económicos 
importantes resultantes da 
colheita de cogumelos, 
espargos, túbaras, mel… 
As actividades 
socioeconómicas prendem-
se com a agricultura e com a 
silvicultura. 
 
Fauna selvagem autóctone: 
Os animais têm um papel 
essencial na propagação de 
espécies florestais e da 
vegetação que lhes serve 
também de alimento e 
refúgio. 
As estradas são também 
factores de risco acrescido 
de incêndio. 
Face aos 75 km do traçado, 
com a largura de IC, e 
tráfego estimado de 4000 
veículos ligeiros e 
pesados/dia  
A sua construção terá graves 
consequências no delicado 
ecossistema da região. 
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Condicionantes / 
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/ Compensação 

Associação Nacional de 
proprietários e Produtores 
de Caça 

Este parecer foi requerido à 
Associação por Mª Elisa 
Sacadura Mexia de Almeida 
da Cunha Rego 
concessionária da Zona de 
Caça Turística (ZCT) do 
Outeiro da Mina sita nas 
freguesias de Azinheira dos 
Barros e S. Mamede de 
Sádão (Grândola) e Figueira 
de Cavaleiros (Ferreira do 
Alentejo), estendendo-se por 
uma área de 1 139,00 ha. 
 
A ZCT do Outeiro da Mina 
apresenta elevado potencial 
cinegético nomeadamente: 
Caça Maior – Javali 
Caça Menor – pombo-torcaz, 
perdiz vermelha, coelho-
bravo, lebre, rola-comum, 
patos, codorniz e galinhola. 
Estima-se que as populações 
de veado e gamo possam ter 
aproveitamento cinegético 
daqui a 2-5 anos. 
A área de montado e pinhal 
constitui uma importante 
área de dormida e 
alimentação para o pombo-
torcaz, espécie Invernante  

A realização do IC 33 
implicará uma restrição à 
actividade cinegética numa 
faixa de 100 metros para 
cada lado da via por 
imposição da área de 
protecção, que pretende 
evitar acidentes com 
disparos efectuados por 
caçadores, definida pela 
alínea c) do nº 1 do art.º 53 
do DL 202/2004, de 18 de 
Agosto com a redacção que 
lhe é conferida pelo DL 
201/2005, de 24 de 
Novembro.  
Assim, prevê-se uma 
redução da área de 
exploração cinegética entre 
os 103,50 ha e os 115,00 ha. 
Acresce a esta faixa uma 
outra área que será afectada 
pela perturbação induzida 
pela rodovia. 
Para além deste impacte 
decorrente da legislação o 
IC33 irá ainda provocar: 
- Efeito de barreira; 
Perturbação das espécies 
cinegéticas na fase de 
construção (obras) e de  

 Recomendam a avaliação de 
outras alternativas de 
traçado, designadamente a 
Nascente da área, o que 
permitira reduzir os 
impactes nos habitats 
(sobretudo na área de 
montado e pinhal) e nas 
populações invernantes e 
evitar pôr em causa as 
potencialidades da ZCT do 
Outeiro da Mina. 
 
A zona a Nascente ocupada 
com olival e culturas 
agrícolas permitiria a 
construção da via com 
impactes ambientais 
significativamente. 

Se o traçado actual vier a ser 
implementado deverão ser 
contempladas medidas de 
minimização que incluam: 
- A construção de barreiras 
sonoras; 
- Vedação para via para 
reduzir os riscos de colisão / 
mortalidade; 
-Passagens para a fauna  
- Compensação real para a 
depreciação do potencial 
cinegético; 
- Medidas compensatórias 
para as perdas de habitat e 
impactes negativos na 
população invernante do 
pombo-torcaz. 
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Associação Nacional de 
proprietários e Produtores 
de Caça (cont.) 

(presente de Outubro a 
Março). 
Na envolvente existem 
outras duas zonas de 
dormida do pombo-torcaz 
(Aniza (a Poente) e Brunhal 
(a nascente) recebendo 
estes três locais uma 
população variável cujo 
contagem máxima foi de 
1200 000 aves. Num bom 
ano o outeiro da Mina 
recebe entre 100 a 200 mil 
pombos, pelo que se torna a 
espécie mais importante, em 
termos económicos, para a 
ZCT. 
A caça é uma actividade de 
todo o ano, nomeadamente 
no que se refere aos javalis, 
mas intensifica-se entre 
Agosto e Fevereiro, com a 
caça menor. 
Entre os métodos de caça 
praticados no Outeiro da 
Mina contam-se a espera, 
aproximação, montaria e 
batida para a caça maior e, 
espera, salto, batida com 
furão e corricão, para a caça 
menor. Nas jornadas de caça  

exploração. (tráfego). 
Acresce ainda a destruição 
de habitat, com carácter 
permanente: 
- Zona Sudoeste da ZCT - 
redução da área de montado 
de sobro e de pinhal que é 
uma importante área de 
dormida e alimentação do 
pombo-torcaz. 
- Zona Noroeste da ZCT – 
redução da mancha de caça 
maior (matos e corredor 
ripícola). 
A zona de caça turística do 
Outeiro da Mina será 
significativamente 
depreciada pois: 
- Redução significativa das 
portas de pombos (6 a 10 
portas), em resultado da 
perturbação; 
- Provável eliminação da 
dormida de pombo-torcaz na 
ZCT do Outeiro da Mina, em 
resultado da perturbação; 
- Eliminação das caçadas de 
salto ao coelho, lebre e 
perdiz, por separarem as 
áreas por uma faixa de 230m 
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Associação Nacional de 
proprietários e Produtores 
de Caça (cont.) 

podem participar um 
caçador ou várias dezenas. 

(área de protecção á 
rodovia); 
- Forte limitação ou 
impedimento da montaria 
ao javali, pela passagem na 
proximidade da mancha de 
caça maior; 
- Redução do nº e portas 
para a caça de espera ao 
javali, nomeadamente as 
portas mais próximas da 
rodovia. 
Estes impactes são 
negativos, muito 
significativos, permanentes e 
dificilmente mitigáveis. 
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Câmara Municipal de 
Ferreira do Alentejo 

 

 
 

    Solução B 
Esta escolha tem a ver com a 
actual conjuntura económica 
e financeira, com a 
semelhança dos impactes 
ambientais negativos das 
opções de traçado em 
estudo e o seu grau de 
intensidade bem como com 
a integração económica e 
cultural do concelho. 

   

Junta de Freguesia de 
Figueira dos Cavaleiros  

  Solução B 
Justificada por: 
- Dada a actual situação 
financeira e económica esta 
opção terá um custo inferior 
em cerca de vinte milhões de 
euros,  
- O aeroporto de Beja ficará 
mais próximo desta Solução; 
- Sendo a ligação entre o 
aeroporto de Beja e Sines 
pelo IP 8 não há necessidade 
de construir uma nova 
passagem e Évora ficar 
ligada ao litoral por mais 
uma via, 
Impacte ambiental menor; 
- Com o desenvolvimento 
actual do concelho de 
Ferreira do Alentejo  
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Junta de Freguesia de 
Figueira dos Cavaleiros 

(cont.) 

  (projectos como as infra-
estruturas de rega do 
Alqueva e os painéis solares, 
a ligação mais próxima a 
Évora facilitará o 
escoamento e fornecimento 
de bens. 

  

Junta de Freguesia de 
Odivelas 

  Solução B 
Esta escolha tem a ver com a 
actual conjuntura económica 
e financeira, com a 
semelhança dos impactes 
ambientais negativos das 
opções de traçado em 
estudo e o seu grau de 
intensidade bem como com 
a integração económica e 
cultural da freguesia. 

  

Câmara Municipal de 
Grândola 

A execução do traçado entre 
Sines e Évora permitindo a 
ligação a Espanha é essencial 
para dinamizar as 
exportações nacionais, 
contribuindo para afirmar o 
Porto de Sines como 
principal porta atlântica de 
entrada na Europa. O actual 
IC33 liga o Porto de Sines à 
A2 e ao IC 1. A ligação a 
Montemor e a Évora são 
feitas por vias nacionais com 
um perfil desajustado ao 
tráfego de pesados  
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Câmara Municipal de 
Grândola (Cont.) 

colocando problemas de 
segurança. 
A construção do IP 8 
permitirá ligar ao Aeroporto 
de Beja e à fronteira em Vila 
Verde de Ficalho mas as 
infra-estruturas existentes 
dum e doutro lado da 
fronteira não são 
competitivas com as 
existentes na fronteira de 
Badajoz. 
Grândola tem-se vindo 
também afirmar em termos 
turísticos com base no 
Sol/Mar e Golfe atraindo 
pessoas de todo o Alentejo e 
Espanha. 
Assim, é pertinente a 
continuação do IC33 a 
através do Nó Norte de 
Grândola pois: 
- Representa uma ligação 
mais central face ao 
desenvolvimento económico 
da faixa litoral; terá um 
impacte território e 
económico superior, 
servindo um maior número 
de população. Justifica esta 
afirmação com um quadro 
comparativo referente ao nº 
de habitantes da freguesia 
de Grândola e das. 
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Câmara Municipal de 
Grândola (cont.) 

povoações servidas pelo 
traçado 

   Deverá ser revista a 
proposta de traçado de 
forma a servir a sua função 
de coesão territorial e 
articulação física e 
económica a nível regional, 
nacional e ibérico devendo o 
novo traçado seguir na 
continuidade física do IC33 já 
construído que termina no 
Nó de Grândola Norte.  

 

Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal 

  A Construção do IC33 é 
essencial para desenvolver 
urgente desta região do 
Alentejo.  
 
A Solução A é considerada 
mais onerosa que a solução 
B mas não são avaliados os 
custos para as alternativas. 
Os custos previstos deveriam 
ser pormenorizados por 
troços e por alternativas de 
forma a poder-se conhecer 
os custos reais de cada 
solução. 
A caracterização dos 
recursos da região 
apresenta-se similar para as 
duas alternativas. No 
entanto, em termos 
ecológicos a Solução B afecta 
a ZEP de Évora e atravessa, 

.   A Solução A é a única que 
resolverá a falta de 
acessibilidades à freguesia 
do Torrão. 
- Trará mais-valias ao nível 
da mobilidade local, 
regional, nacional e 
internacional, beneficiando a 
freguesia do Torrão. 
Embora com custos mais 
elevados esta solução 
permitirá combater a 
desertificação do Alentejo 
interior promovendo o seu 
desenvolvimento 
económico-social. 
 
A Solução B não beneficia o 
Concelho de Alcácer tem 
maiores impactes ambientais 
negativos. 
 

   



IC 33 – Grândola (A2) / Évora (IP2) 

Trecho 2 

v 

 

Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários /  
Críticas ao EIA 

Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal 
(cont.) 

na extrema do Concelho de 
Alcácer, locais onde existem 
cegonhas negras e outras 
espécies raras que o EIA não 
identifica. 
  Ambos os traçados afectam 
zonas de RAN e REN, de 
montado de sobro e azinho e 
de domínio hídrico que não 
se encontram quantificadas 
pelo que não é possível 
avaliar as suas incidências 
nos traçados propostos 
 
A mais-valia do IC33 será a 
potenciação da mobilidade 
local, regional e 
internacional com os 
impactes económico-sociais 
associados. 
 
Os impactes negativos estão 
identificados salientando-se 
o efeito de barreira na fauna 
dado que a via será vedada. 
 
Consideram que os impactes 
cumulativos serão 
irrelevantes face ao contexto 
social e económico da 
regional. 
O EIA identifica acções e 
medidas a adoptar nas 
diferentes fases do projecto.  

 O EIA escolhe como 
alternativa mais favorável a 
Solução B nos trechos 2 e 3. 
Considera a autarquia que 
do ponto de vista da 
geologia e movimentação de 
terras a melhor opção é a 
Solução A+A1+A no trecho 2. 
 
Embora o estudo considere a 
solução A e B idênticas no 
que se refere à 
socioeconomia considera o 
município que a Solução A se 
aproxima mais do Torrão, 
segunda maior povoação do 
concelho e libertará mais 
áreas agrícolas de incidência 
directa do plano de Rega do 
Ramal do Alqueva que liga à 
barragem de Vale do Gaio. 
Existe uma Zona de 
Actividades Económicas já 
em actividade e com 
expansão prevista em PDM 
que, conjugada com uma 
Variante à EN 2 que retirará 
o tráfego da Vila, e a 
proximidade ao IC 33 
potenciará a mobilidade de 
pessoas e bens. 
O desenvolvimento turístico 
do concelho com um 
conjunto de projectos já  
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Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal (cont.) 

  aprovados (ADT2 da 
Comporta – que se 
candidatou à realização do 
Raider Cup 2018; a herdade 
da Barrosinha) e outros 
ligados a actividades 
equestres, desportivas, 
enoturismo que beneficiarão 
com melhores 
acessibilidades ao aeroporto 
de Beja e a Espanha 
 
No trecho 2 a melhor 
solução é a A + A1+ A 

  

Assembleia Municipal de 
Alcácer 

 O IC33 é essencial como via 
estruturante +para o 
concelho e, especialmente, 
para a freguesia do Torrão. 
O traçado do IC 33 deve 
situar-se entre os dois 
principais eixos verticais IP2 
e A2 para que os principais 
aglomerados populacionais 
fiquem a 10/15m do IC 33 ou 
do IP2. Apenas a Solução A 
satisfaz este requisito. 
A Solução A é considerada 
mais cara mas não são 
apresentados os custos das 
várias combinações. 
Considera a Assembleia 
Municipal que na 
comparação dos factores  

   A Solução A é a única que 
serve com qualidade as 
populações, genericamente 
com menores impactes, 
nomeadamente sobre as 
actividades agrícolas. 
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Assembleia Municipal de 
Alcácer (cont.) 

 

ambientais não pode ser 
atribuído o mesmo peso a 
todos. 
Criticam a forma como 
foram hierarquizadas as 
alternativas considerando 
que não foi feita uma 
valoração qualitativa 
rigorosa dos parâmetros em 
análise. 
A Solução B ficará a 13 km 
do Torrão, no entanto caso 
seja escolhida a Solução A 
Odivelas ficará à mesma 
distância do Nó (7kn). No 
entanto, tem próximo 
também o IP8. 
Apenas a Solução A serve a 
vila do Torrão. A opção pela 
Solução A/A1 não implicará 
uma diferença substancial 
dos custos. 
A Solução B implica uma 
maior afectação das zonas 
agrícolas, o corte de várias 
explorações pondo em risco 
a sua rendibilidade, 
nomeadamente as Herdades 
das Soberanas. 
A Solução A é mais curta, 
movimentando um menor 
número de terras. 
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Assembleia Municipal de 
Alcácer (cont.) 

 

A Solução B atravessa zonas 
de regadio e RAN com 
impactes negativos sobre 
zonas agrícolas, corte de 
explorações e aumento dos 
níveis de ruído pelo tráfego 
previsto de pesados de 
mercadorias. 
O município de Évora aponta 
para a Solução A pois 
permite ligar mais 
rapidamente à A6 enquanto 
a solução B irá ligar a um 
troço do IP2 ainda não 
construído ligando à A6 a 
leste de Évora. 
A solução B apresenta 
menor facilidade de 
circulação para pesados por 
ficar mais próxima de 
agregados populacionais 
sendo necessário integrar-se 
na malha existente ou 
projectar nova. 

    

Junta de Freguesia do Torrão 

A execução deste IC é 
essencial para o concelho de 
Alcácer e para a freguesia do 
Torrão permitindo o seu 
desenvolvimento 
socioeconómico bem como o 
da região.  

 A solução A é a única que 
serve a vila do Torrão 
complementado as 
acessibilidades existentes. 
Esta solução beneficiará a 
mobilidade local, regional, 
nacional e internacional, 
combatendo a desertificação 
do Alentejo interior e  
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Junta de Freguesia do Torrão 
(cont.) 

      potenciando o seu 
desenvolvimento 
socioeconómico. 
A Solução B não traz mais-
valias para o Torrão e 
apresenta impactes 
ambientais negativos.  
 

  

Câmara Municipal do Alvito 

 Projecto de extrema 
importância o para o 
concelho. 

     Opção pela Solução B por ser 
a única que contempla um 
nó no concelho de Alvito, o 
que se reputa essencial para 
o seu desenvolvimento 
económico e social. 
 

  

Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo 

  A Solução A é preferencial 
porque: 
- Garante melhores 
acessibilidades ao concelho 
de Viana do Alentejo, 
nomeadamente às 
Alcáçovas, para quem se 
dirige a Sines, passando pelo 
Torrão, através da EN2; 
A ligação da Solução A no 
trecho 2 à Solução B do 
trecho 3 é a mais equilibrada 
por dar melhor 
acessibilidade às 3 freguesias 
do concelho na ligação a 
Sines.  
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Junta de Freguesia das 
Alcáçovas 

    Solução A por ser a que 
melhor garante a 
acessibilidade à povoação de 
Alcáçovas no sentido de 
Sines, utilizando a EN2. 

  

Junta de Freguesia de Viana 
do Alentejo 

 

 Solução A por ser a única 
que garante boa 
acessibilidade às Alcáçovas, 
para quem se dirige a Sines, 
através da EN2. 

  

Administração do Porto de 
Sines 

  

  
 

Solução A 
Esta escolha tem por base os 
seguintes critérios: 
- O tráfego esperado, 

nomeadamente o tráfego de 

pesados com origem e 

destino na plataforma 

portuária, industrial e 

logística de Sines; 

- A opção pelos traçados 

mais curtos, com melhores 

características 

geomorfológicas e melhor 

enquadrados na paisagem 

    

José Eduardo Nunes de 
Oliveira Santos  
(Herdade das Soberanas de 
Baixo e do Meio, Torrão) 

 A Solução B do Traçado IC33 
atravessa 
- Uma propriedade onde 
existe uma zona de caça 
turística (Proc. 1985/DGRF) 
inviabilizando esta  
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José Eduardo Nunes de 
Oliveira Santos  
(Herdade das Soberanas de 
Baixo e do Meio, Torrão) 
cont. 

  actividade, por passar na 
zona de dormida de pombos 
e impedir a caça aos patos 
nos açudes junto da futura 
estrada; 
 
- Uma exploração agro-
pecuária com modo de 
produção integrada (PRODI / 
PRODER- – Modo de 
Produção Integrada do 
Programa de 
Desenvolvimento Rural do 
Continente) prejudicando-a. 
 
- Corta ao meio uma parcela 
onde será implantado um 
projecto de Regadio da EDIA 
(Empresa de 
Desenvolvimento e Infra-
estruturas do Alqueva), 
comprometendo o projecto 
com avultados prejuízos;  
 
- Uma parcela com sobreiros 
plantados há 13 anos (Proj. 
Nº 1997.62.001718.2-
RURIS); 
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Sociedade Agro-Pecuária das 
Soberanas / Herdade da 

Soberana de Baixo (Torrão)  

Herdade tem 3 sectores de 
actividade – vinha, olival e 
exploração de gado bovino 
da raça mertolenga, em 
regime extensivo.  
Desde 1993 têm sido feitos 
avultados investimentos 
(construção 2 barragens, 
plantação de vinha e olival, 
instalação de prados de 
sequeiro e regadio, condutas 
subterrâneas para 
alimentação dos sistemas de 
regadio (pivot, gota a gota e 
Solid set), anexos agrícolas, 
maquinaria, adega, efectivos 
pecuários, entre outros. 
Na sessão de esclarecimento 
referiu-se que na elaboração 
dos traçados se teve em 
conta: 
- Investimentos com 
interesse económico para a 
região; 
- Zonas de regadio; 
Zonas de caça turística. 
O traçado da Solução B não 
cumpre estas condições: 
- Atravessa um olival 
intensivo com cerca de 7000 
oliveiras alvo de avultados 
investimentos; 
- Este investimento constitui 
uma riqueza para a região,  

Solução B vai atravessar a 
propriedade na zona do 
olival, numa extensão de 600 
metros, com uma largura de 
75 a 175 m. 
O olival em causa de cultivo 
semi-intensivo tem uma área 
de 31,5 ha e tem rega gota a 
gota. Está prevista a 
construção de um lagar de 
azeite a curto prazo. O olival 
será afectado pela via em 
cerca de 8 ha o que porá em 
causa a sua viabilidade, bem 
como a da exploração. 
 
Próximo do olival existem 
duas espécies em perigo de 
desaparecer pela destruição 
do seu habitat – sisões 
(Tetrax tetrax) e a cegonha 
preta (ciconia Nigra) um 
casal junto à barragem, se 
está projectada Solução B do 
IC33. 

Solução A 
Ou alternativa da Solução A 
com a AB1. 

Havendo margem de 
deslocação do troço 200 
metros para cada lado, 
poder-se-ia evitar o 
atravessamento da 
propriedade e a 
inviabilização do seu 
projecto produtivo. A área 
de regadio da exploração é 
de cerca de 140 ha e que os 
terrenos na extrema do 
olival são de sequeiro. 
 
Caso seja escolhida a opção 
B solicita-se que seja 
desviada para evitar o 
atravessamento do olival e 
não ponha em perigo o 
habitat das aves em perigo 
de extinção (sisões e 
cegonhas-negras) 
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Sociedade Agro-Pecuária das 
Soberanas / Herdade da 

Soberana de Baixo (Torrão) 
(Cont.) 

nomeadamente, pela criação 
de emprego e deixará de ser 
economicamente viável 
devido à redução da área de 
cultivo; 
- O olival integra uma zona 
de caça turística, muito 
importante sobretudo 
devido às receitas da caça ao 
Tordo (Outubro a Janeiro). 
 
A leitura do EIA, bem como 
na sessão de esclarecimento 
verificaram o 
desconhecimento da fauna 
existente na propriedade 
composta por várias aves em 
vias de extinção presentes 
no olival e na barragem 
adjacente, na zona 
atravessada pela Solução B, 
designadamente: 
- Cegonha negra – há 7 anos 
que um casal de cegonhas 
pode ser visto sazonalmente 
junto da albufeira. Este ano 
surgiu uma terceira cegonha. 
- Sisão - Na Primavera 
diversos casais nidificam no 
olival;  
Perna-Longa (Himantopus - 
himantopus) inicialmente 
apareciam no Inverno, 
actualmente vivem junto da  
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Sociedade Agro-Pecuária das 
Soberanas / Herdade da 

Soberana de Baixo (Torrão) 
(Cont.) 

barragem todo o ano, 
nidificando aí. 
Alcaravão – (Burhinus 
oedicnemus) – vive todo o 
ano na propriedade, 
nidificando no olival; 
Abetarda (Otis tarda) – No 
Verão é possível ver alguns 
exemplares junto ao olival. 
Anexam CD com fotos 
comprovativas. 

    

Miguel Nuno Mendonça 
Temudo e Melo - Herdade 

do Rio Seco da Estrada 
(Odivelas) 

Vive na exploração há mais 
de 20 anos. 
A propriedade já é 
atravessada de Oeste para 
Este pela antiga EN 2, com 
implicações financeiras e 
responsabilidade civil 
derivada do gado bovino que 
cria utilizar pastos de um e 
dou outro lado da via. 

O IC 33 irá atravessar a 
propriedade de Sul para 
Norte afectando: 
- Toda a zona fértil e de 
regadio onde é produzido o 
alimento para os animais.   
- Pondo em causa o projecto 
financiado pelo IFADAP/IFAP 
que contempla uma área de 
regadio por pivot, charca 
que recebe água de uma 
represa abastecida com água 
da albufeira de Odivelas. A 
água chega à charca através 
de uma conduta de mais de2 
km, alimentada a partir 
duma Através de um sistema 
de elevação do caudal é 
alimentada a charca bem 
como duas outras albufeiras 
para abeberamento do gado 
e da fauna cinegética. 

 Solicita alteração de traçado. 
 
Um pequeno desvio de 3oo 
m para Oeste, junto à 
extrema da propriedade 
vizinha (limite de concelho e 
distrito) mitigaria as 
alterações ao maneio dos 
animais, à destruição do 
património florestal, 
possibilitaria a preservação 
das espécies da avifauna. 
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Miguel Nuno Mendonça 
Temudo e Melo - Herdade 
do Rio Seco da Estrada 
(Odivelas) cont. 

 Nesta zona nidificam 
diversas espécies de aves 
como as abetardas e os 
sisões e várias outras aves, 
nomeadamente, aquáticas. 
Destruição de centenas de 
sobreiros de que a 
exploração de cortiça 
constitui uma fonte de 
rendimento essencial, bem 
como o aproveitamento da 
lande na alimentação dos 
animais no Inverno, servindo 
as árvores ainda de abrigo 
“Malhadio” da chuva e do 
vento. 
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Câmara Municipal do Alvito  

 
 

   Não seleccionam nenhuma 
solução mas consideram 
essencial garantir a ligação à 
EN 114. 
 

  

Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo 

 

 A solução A, próximo do nó 4 
de ligação á EN 257 passa 
junto de uma habitação (200 
metros) e na mesma 
propriedade, afecta uma 
zona de regadio com pivot e 
albufeira recentemente 
licenciada pelo Ministério da 
Agricultura. 
Afecta ainda o Monte do 
Sobral (monte histórico) a 
cerca de 300 m, onde existe 
um empreendimento de 
turismo rural, que assim, 
verá as perderá as 
características que são a 
razão de se incluir nos 
roteiros turísticos da região. 

A Solução B porque é a única 
que serve a sede de 
concelho (Viana do Alentejo) 
e Aguiar na ligação a Sines e 
a Évora. Esta solução é 
menos extensa (cerca de 4,5 
km) o que se traduz em 
custos mais reduzidos. 
 
 

Apenas a Solução A 
contempla uma ligação à EN 
114. Sendo esta ligação à A& 
muito importante para Viana 
do Alentejo sugere-se que a 
Ligação à EN 114 tenha 
continuidade para Sul até ao 
IC 33, pelo trecho final da 
Solução A (entre os Nós 7A e 
8A) com as adaptações 
geométricas necessárias 
utilizando o traçado já está 
estudado e actualmente em 
Avaliação de Impacte 
Ambiental. 
 
Sugere-se que cerca do km 
36+250 da Solução B haja 
uma ligeira ripagem para 
Poente do traçado, dentro 
do corredor estudado, para 
evitar o atravessamento 
duma zona de pequena 
propriedade. 
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Junta de Freguesia das 
Alcáçovas 

  Solução A+A3+Ligação à EN 
114.  
Esta combinação é a que 
mais beneficia as Alcáçovas e 
sugere-se a Alternativa A3 
por permitir utilizar numa 
maior extensão a EN 380. 
 

  

Junta de Freguesia de Viana 
do Alentejo 

    A Solução B é a única que 
serve a sede de concelho e a 
povoação de Aguiar.  
É menos extensa, cerca de 
4,5 km reduzindo assim, os 
custos. 

A Solução A é a única que 
prevê uma ligação à EN 114. 
Sendo essencial a ligação a 
Poente à A6 sugere-se que a 
ligação á EN 114 tenha 
continuidade para Sul até ao 
IC 33, pelo trecho final da 
Solução A (entre os nós 7ª e 
8ª, com as devidas 
adaptações geométricas, 
podendo seguir o corredor 
em avaliação. 
 
Sugere-se que cerca do km 
36+250 da Solução B haja 
uma ligeira ripagem para 
Poente do traçado, dentro 
do corredor estudado, para 
evitar o atravessamento 
duma zona de pequena 
propriedade. 
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Câmara Municipal de Évora 
 

 O IC 33 ligará Sines e Évora, 
por intermédio de Grândola, 
articulando-se depois, com 
Espanha, através da A6. 
Esta ligação litoral interior 
permitirá consolidar uma 
estratégia regional, nacional 
e ibérica, ao nível da coesão 
territorial, do escoamento 
de produtos e de 
desenvolvimento 
socioeconómico. 
De acordo com o PRN 2000 o 
IC 33 compreende três 
lanças: Sines / Nó do 
Roncão, sobreposição com o 
IP8, Nó de Santiago do 
Cacém (IP8) / Nó de 
Grândola Norte da A2 e 
Grândola / Évora em 
avaliação. 
Assim, a ligação preferencial 
Grândola Évora deveria ter 
início no Nó de Grândola 
Norte da A2 e não na 
continuação do futuro troço 
do IP8 entre Santiago do 
Cacém e a A2. Esta ligação 
mais directa favoreceria o 
interesse estratégico deste 
IC.  
 
 

A autarquia considera 
relevante a diferença da 
afectação da Zona Especial 
de Protecção (ZPE) pelas 
soluções em avaliação.  
A Solução B atravessa a Zona 
de Protecção Especial (ZPE) 
de Évora numa extensão de 
cerca de 7,5 km, confinando 
com o seu limite em cerca de 
3km. Este atravessamento é 
feito sobre a plataforma da 
EN 254. Considera a 
autarquia que os impactes 
derivados do aumento de 
tráfego previsto e da 
perturbação na fase de 
construção não foi 
suficientemente valorizada 
em termos de ponderação 
dos impactes. 
A Solução B1 cria um novo 
corredor pelo que o impacte 
na ZPE, numa extensão de 5 
km, é ainda mais negativo.  
Considera assim que as 
Soluções B e a alternativa B1 
não garantem a conservação 
das espécies que motivaram 
a classificação desta zona. 
Nomeadamente, pela 
perturbação directa das 
espécies, pela afectação das 

 Solução preferencial: 
A+A3justificada por: 
 
- O tráfego vindo de Poente 
de Évora (Vendas novas via 
EN 114) e destino a Beja 
utiliza actualmente a rede 
viária urbana de Évora 
situação que se agravará 
caso não seja adoptada a 
solução A que inclui uma 
ligação a esta Estrada 
Nacional. Caso seja escolhida 
outra solução a ligação à 
rede viária nacional só 
poderá ser feita pelos 
corredores da A6 e IP 2 com 
custos e tempos acrescidos 
 
A ligação à EN 114 permitirá 
garantir uma melhor 
acessibilidade ao futuro 
Hospital de Évora que se 
localizará a poente da 
cidade.  
 
- Menor afectação da ZPE 
por passar no seu limite. 

    



IC 33 – Grândola (A2) / Évora (IP2) 

Trecho 3 

iv 

 

Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários /  
Críticas ao EIA 

Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Câmara Municipal de Évora 
(cont.) 

 pastagens que suportam o 
habitat dessas espécies. 
 
A Solução A acompanhe, em 
parte, o limite Oeste da ZPE, 
utilizando maioritariamente 
a plataforma da EN 380, 
atravessando a ZPE numa 
extensão de cerca de 2,5 km. 
A Alternativa A3 permite 
evitar esta interferência. 
Assim, considera-se que as 
soluções e alternativas em 
apreço não podem ser 
consideradas semelhantes, 
uma vez que na Solução B e 
a Alternativa B1 a afectação 
da ZPE é mais gravosa 
devendo este aspecto ser 
considerado na comparação 
de soluções. 

   

Associação dos Agricultores 
de Grândola  

   O IC 33 vai interferir com 
uma área classificada Zona 
de Protecção Especial de 
Évora que faz parte de uma 
IBA – Important Bird Area 
afectando espécies raras, 
nomeadamente nas linhas 
de água do Sado e Xarrama. 
Existem também espécies de 
fraca mobilidade (sapos, 
víbora, gato-bravo, rato de 
cabrera, lontra, lagarto de 
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Associação dos Agricultores 
de Grândola (cont.) 

 Água) espécies 
frequentemente 
atropeladas. 
O ruído e as limitações do 
espaço causados pela 
estrada irão por em causa as 
possibilidades de 
reprodução de espécies 
como a abetarda, o sisão, o 
francelho e o falcão 
peregrino, bem como os 
grous (estes sobretudo na 
planície de Évora. 

   

Agro-Ganedera GIL 
(Herdades do Seixo, do 

Seixinho e Lobeira do Sobral 
– Alcáçovas) 

 A Solução A atravessa os 
prédios Seixo, Seixinho e 
Lobeira do Sobral 
provocando os seguintes 
impactes negativos: 
- Nos aglomerados 
arquitectónicos; 
- O EIA não inventaria 
exaustivamente a avifauna 
não se percebendo se esta 
solução irá por em causa os 
núcleos de dormida da Garça 
Colhereira (ave rara em 
Portugal) nas pequenas 
barragens nas proximidades 
da EN Évora/Alcáçovas, na 
Tourega. 
- Barragens habitat do 
Mergulhão de Crista (espécie 
rara); 

A Solução B salvaguarda o 
património arqueológico e 
ambiental, minimiza ou evita 
os impactes negativos 
significados em explorações 
agrícolas e pecuárias 
existentes na zona, de 
grande relevância económica 
e social regional.  
 
Face aos impactes 
económicos, ambientais, e 
sociais, pela 
imprescindibilidade das 
explorações afectadas  
Pela solução A deverá ser 
escolhida a Solução B. 
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Agro-Ganedera GIL 
(Herdades do Seixo, do 
Seixinho e Lobeira do Sobral 
– Alcáçovas) Cont. 

 - A zona atravessada por 
esta solução é uma área 
importante de alimentação 
de Grous. 
- Este troço tem maior 
sensibilidade ecológica.  
- Afectação de maior área de 
REN 
Corte e afectação de uma 
maior nº de captações de 
água que constituem as 
únicas fontes de 
abastecimento de água a 
habitações agrícolas. 
- Elevado risco de 
contaminação de lençóis 
freáticos devido à circulação 
automóvel. 
- Possibilidade de afectação 
da captação de S. Brás do 
Regedouro. 
- Põem em causa a 
construção dum importante 
empreendimento turístico 
em S. Brás do Regedouro. 
 - Afectação de áreas de 
montado de sobro; 
- Afectação de áreas de 
regadio. 
 
Prejuízos na exploração:  
- Afectação significativa e 
negativa da exploração 
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 Agro-Ganedera GIL 
(Herdades do Seixo, do 
Seixinho e Lobeira do Sobral 
– Alcáçovas) Cont. 

    agrícola e pecuária existente 
nas herdades (740 ha); 
- A opção A irá comprometer 
se não inviabilizar 
economicamente a 
exploração: 
- Porque impede o 
investimento no aumento da 
opacidade produtiva com 
consequências sociais e 
económicas na região. 
A exploração tem um 
efectivo de: 
- 1750 Porcos ibéricos, cujo 
processo de produção não é 
compatível com a solução A, 
pelos impactes que terá na 
suinicultura e instalações 
afectas, pavilhão com 
3500m2 estando previsto 
outro pavilhão com 1750 m2 

- 250 Vacas; 
- 150 Bezerros;  
- 950 Ovelhas;  
A passagem da nova via a 
curta distância da 
suinicultura constituirá uma 
ameaça sanitária e de 
seguranças. 
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Roothans Agro-Pecuária, 
Lda. / Gerardus Mathias 
Henri Joahannes Roothans 
(Herdade do Sobral 
Alcáçovas)  

 A Solução A atravessa a 
Herdade do Sobral 
provocando os seguintes 
impactes negativos: 
- Nos aglomerados 
arquitectónicos; 
- O EIA não inventaria 
exaustivamente a avifauna 
não se percebendo se esta 
solução irá por em causa os 
núcleos de dormida da Garça 
Colhereira (ave rara em 
Portugal) nas pequenas 
barragens nas proximidades 
da EN Évora/Alcáçovas, na 
Tourega. 
- Barragens habitat do 
Mergulhão de Crista (espécie 
rara); 
- A zona atravessada por 
esta solução é uma área 
importante de alimentação 
de Grous. 
- Este troço tem maior 
sensibilidade ecológica. 
 - Afectação de maior área 
de REN 
Corte e afectação de uma 
maior nº de captações de 
água que constituem as 
únicas fontes de 
abastecimento de água a 
habitações agrícolas. 
 

A Solução B salvaguarda o 
património arqueológico e 
evita impactes significativos 
em explorações agrícolas e 
pecuárias existentes na zona, 
de grande relevância 
económica e social regional. 
 
Faces aos impactes 
económicos, ambientais e 
sociais e à afectação da 
exploração decorrentes da 
solução A, a opção que 
melhor salvaguarda e 
defende os interesses de 
todas as partes é a Solução 
B. 
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Roothans Agro-Pecuária, Lda 
/ Gerardus Mathias Henri 
Joahannes Roothans 
(Herdade do Sobral 
Alcáçovas) Cont. 

 - Elevado risco de 
contaminação de lençóis 
freáticos devido à circulação 
automóvel. 
- Possibilidade de afectação 
da captação de S. Brás do 
Regedouro. 
- Põem em causa a 
construção dum importante 
empreendimento turístico 
em S. Brás do Regedouro. 
- Afectação de áreas de 
montado de sobro; 
- Afectação de áreas de 
regadio.  
 
Prejuízos na exploração: 
Afecta significativa e 
negativamente a exploração 
agrícola e pecuária existente 
num total de 157 484,200 
ha. 
A Solução A irá inviabilizar a 
exploração agrícola ao 
afectar directamente a 
capacidade de exploração 
existente (regadio) e destruir 
o sistema de rega existente e 
as respectivas captações, 
incluindo a barragem e 
afectando directamente os 
pivots que regam 
respectivamente 48 e 21 ha. 
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Roothans Agro-Pecuária, Lda 
/ Gerardus Mathias Henri 
Joahannes Roothans 
(Herdade do Sobral 
Alcáçovas) Cont. 

  Esta afectação terá impactes 
socioeconómicos na região. 
A exploração tem um 
efectivo de 1150 vacas 
leiteiras. 

   

Monte do Sobral, Lda. / 
Marco Mugna Fragoso 
(Herdade do Sobral, 
Alcáçovas) 

 A Solução A atravessa a 
Herdade do Sobral 
provocando os seguintes 
impactes negativos: 
- Nos aglomerados 
arquitectónicos; 
- O EIA não inventaria 
exaustivamente a avifauna 
não se percebendo se esta 
solução irá por em causa os 
núcleos de dormida da Garça 
Colhereira (ave rara em 
Portugal) nas pequenas 
barragens nas proximidades 
da EN Évora/Alcáçovas, na 
Tourega. 
- Barragens habitat do 
Mergulhão de Crista (espécie 
rara); 
- A zona atravessada por 
esta solução é uma área 
importante de alimentação 
de Grous. 
- Este troço tem maior 
sensibilidade ecológica. 
- Afectação de maior área de 
REN 
 

A Solução B salvaguarda o 
património arqueológico e 
ambiental, minimiza ou evita 
os impactes negativos 
significativos em explorações 
agrícolas e pecuárias 
existentes na zona, de 
grande relevância económica 
e social regional. 
 
Faces aos impactes 
económicos, ambientais e 
sociais e à afectação da 
exploração decorrentes da 
solução A, a opção que 
melhor salvaguarda e 
defende os interesses de 
todas as partes é a Solução 
B. 
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Monte do Sobral, Lda. / 
Marco Mugna Fragoso 
(Herdade do Sobral, 
Alcáçovas) cont. 

 - Corte e afectação de um 
maior nº de captações de 
água que constituem as 
únicas fontes de 
abastecimento de água a 
habitações agrícolas. 
- Elevado risco de 
contaminação de lençóis 
freáticos devido à circulação 
automóvel. 
- Possibilidade de afectação 
da captação de S. Brás do 
Regedouro. 
- Põe em causa a construção 
dum importante 
empreendimento turístico 
em S. Brás do Regedouro.  
- Afectação de áreas de 
montado de sobro; - 
Afectação de áreas 
de regadio.  
 
Prejuízos na exploração: 
A principal actividade é o 
turismo rural com uma forte 
componente histórica, 
cultural e ambiental. 
Este tipo de turismo deve a 
sua viabilidade económica à 
atractividade da envolvente 
natural e paisagística. 
Acresce que este Monte está 
ligado ao Movimento dos 
Capitães / 25 de Abril, 
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    Monte do Sobral, Lda. / 
Marco Mugna Fragoso 
(Herdade do Sobral, 
Alcáçovas) cont. 

 tendo-se realizado nesse 
local a reunião decisiva que 
conduziu à revolução.  
A recuperação do monte e a 
sua adaptação ao turismo 
rural implicou investimentos 
elevados.  
A Solução A irá implicar a 
construção da via a poucos 
metros do Monte do Sobral 
mas também a localização 
de um nó, muito próximo 
servido por vários viadutos. 
Esta Solução irá provocar o 
desaparecimento das 
características que levaram á 
construção deste 
empreendimento turístico. E 
o desaparecimento dos 
actuais frequentadores do 
espaço. 
Esta situação inviabilizará a 
exploração turística e 
consequentemente a 
degradação deste espaço 
histórico. 

   

Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque, SA (Vila 
Nova da Baronia, Viana do 
Alentejo e Alcáçovas) 

A Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque 
estabeleceu contactos com a 
EP desde a fase dos 
primeiros estudos 
manifestando a sua 
preocupação pelos impactes 

 A Alternativa preferencial é a 
A2 que passa na extrema 
Noroeste/Norte da 
propriedade por ser a que 
menos afecta a gestão diária 
da Quinta e o montado de 
sobro. 

Os valores a negociar 
relativos à expropriação de 
terrenos deverão ter em 
conta: a idade dos 
exemplares a abater, a sua 
possível longevidade, o seu 
estado fitossanitário (o  
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 Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque, SA (Vila 
Nova da Baronia, Viana do 
Alentejo e Alcáçovas) Cont. 

do traçado sobre uma área de 
denso montado de sobro e 
azinho, existente na 
propriedade. 
Foram realizadas diversas 
reuniões conjuntas. 
 
Caracterização da Quinta do 
Duque: 
A Quinta do Duque tem cerca de 
2400 ha situada nas freguesias 
de Viana do Alentejo, Alcáçovas 
e Vila Nova da Baronia, será 
afectada pelas Alternativas A1, 
A2 e B do IC 33. Só será possível 
precisar os prejuízos reais 
quando se conhecer o projecto 
de execução da nova via. 
A principal actividade económica 
é a produção de cortiça e a 
produção de gado em regime 
extensivo. 
Em 2005 existiam na 
propriedade mais de 25 000 
quercíneas. Entre 1998 e 21006 
a produção média de cortiça 
rondou as 8740 arrobas. A 
criação de bovinos destina-se a 
venda, sendo a criação de 
ovinos também destinada á 
venda de leite e lã. 
A produção de azeitona é 
também vendida a lagares de 
azeite, com rendimentos 
significativos. 
A exposição pretende analisar os 
factores ecológicos, de 

A Quinta do Duque é 
atravessada pela Solução A*, 
Alternativa A2 e pela Solução B 
do IC33. 
[*A exposição refere Alternativa 
A1 mas trata-se de facto da 

Solução A. ] 
A Avaliação de impactes foi feita 
com os seguintes critérios:  
- Nº de parcelas afectadas na 
fase de construção;  
-Nº de parcelas afectadas na 
fase de exploração;  
- Nº de cercas da propriedade 
afectadas e fragmentadas; 
- Área de propriedade afectada 
na fase de construção; 
- Área de propriedade afectada 
na fase de exploração; 
-área da propriedade 
previsivelmente afectada pela 
poluição do IC 33; 
Habitats afectados (montado de 
sobro, montado de azinho, olival 
e zonas húmidas; 
- Zonas de sementeira 
afectadas; 
- Estado fitossanitário; 
- Tratamentos realizados; 
- Servidões afectadas; 
Acessos principais afectados; 
- Acesso às cercas afectadas (nº 
total e real). 
Nº de cercas de propriedade 
afectadas e fragmentadas: 
A Alternativa A2 é a menos 
cercas afecta (5) e fragmenta 
(2). 

 Investimento realizado no 
combate a pragas), a 
ocorrência recente ou não 
de descortiçamento e a 
qualidade da cortiça 
usualmente extraída dessas 
árvores, de forma a 
compensar justamente o 
proprietário. Deverão ser 
tidos igualmente em conta 
os prejuízos derivados de 
actividades associadas ao 
montado, como a criação de 
gado em regime extensivo. 
“in extremis o valor da 

compensação deveria ainda 

reflectir os bens e serviços 

ecológicos providenciados 

por este ecossistema, 

nomeadamente o seu papel 

na sequestração de 

carbono”. 

 



IC 33 – Grândola (A2) / Évora (IP2) 

Trecho 3 

xiv 

 

Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários /  
Críticas ao EIA 

Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque, SA (Vila 
Nova da Baronia, Viana do 
Alentejo e Alcáçovas) cont. 

ordenamento do território, 
económicos e de gestão da 
propriedade.  
Ordenamento do Território: 
- Procede à análise do PROT 
Plano de Ordenamento do 
Território do Alentejo e Planos 
Directores Municipais do Alvito 
e de Viana do Alentejo. 
PROT – Determina as opções 
estratégicas e o modelo de 
organização do território. 
Destaca-se, no mesmo, a 
valorização do montado numa 
perspectiva ambiental, social e 
económica e o reforço da 
internacionalização da economia 
pela criação de eixos de ligação 
internacional e de ligação á 
Plataforma de Sines. 
PDM do Alvito está em fase de 
revisão. A parcela da 
propriedade que pertence ao 
concelho de Alvito está 
classificada em termos de uso 
do solo como espaço florestal 
para montado de Sobro, e as 
restantes árias, classificadas 
como áreas com aptidão para 
Sistemas Silvopastoris à Base de 
Montados e Pastagens ou áreas 
com aptidão para sistemas 
florestais ou pratenses. 
O PDM de Viana do Alentejo foi 
aprovado EM 22 DE Janeiro de 
1997. Em termos de uso do solo 
a área da Quinta inserida no 
concelho de Viana está 

Conceitos: 
Cerca /parcela afectada – toda a 
que é afectada pelo IC, seja 
junto á sua delimitação ou ao 
meio. 
Cerca/parcela fragmentada – 
Toda a que é dividida em duas 
partes relativamente grandes, 
prejudicando a sua gestão. 
Nº de parcelas 
afectadas/fragmentadas: 
A Alternativa 2 é a mais 
favorável pois afecta um menor 
nº de parcelas (9) fragmentando 
4. A Alternativa A1 é a que 
maior nº afecta (13) e fragmenta 
(9). 
Área afectada nas fases de 
construção e exploração: Afecta 
uma área maior devido aos 
trabalhos (200m para cada lado 
do eixo), enquanto que na fase 
de exploração serão cerca de 70 
metros. 
Alternativa A – menor área 
afectada 1,10% não sendo 
significativa (A2 1.12% e B 
1,14%). 
Área da propriedade afectada 
na fase de exploração pela 
construção: A qualidade do ar 
influencia, de acordo com 
estudos efectuados o estado das 
florestas. A exposição analisa a 
relação da poluição atmosférica 
provocada pelas rodovias, com o 
estado fitossanitário de 
carvalhos (Quercus). 
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Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque, SA (Vila 
Nova da Baronia, Viana do 
Alentejo e Alcáçovas) cont. 

classificada em áreas 
Agrícolas, áreas agro-silvo-
pastoris e áreas de floresta de 

protecção. 
- A propriedade tem grande 
dominância de Solos RAN e REN 
(junto à Ribeira da Carrasona 
próxima do núcleo edificado, 
concelho de Alvito) o que 
implica severas restrições no seu 
uso. 
Outras condicionantes 
existentes: 
- Núcleo edificado classificado 
como património arqueológico 
salvaguardado por zona de 
protecção de 50m; 
- Linha Radioeléctrica (NE/SE); 
- Linha de Média Tensão 
(Noroeste até ao núcleo 
edificado e depois para 
Nordeste com 4 Postos de 
Transformação; 
Duas vias municipais CM 1117-
EN 257 / Quinta do Duque e CM 
1117-1 – CM 1117 / Monte do 
Alcaide. 
- 2 Marcos geodésicos – Silveira 
(201m e Boa Vida (188m). 
As autarquias demonstram 
grande preocupação com o 
montado. 
Ecologia 
3 Ecossistemas em presença 
Montado de sobro, olival e 
zonas húmidas. 
Montado: O montado de sobro  

Existem poucos estudos e as 
relações possíveis de 
estabelecer entre a qualidade do 
ar e a floresta são complexas e 
variante de acordo com o 
poluente e com as 
características do povoamento. 
Um estudo realizado n Grã-
Bretanha procurou identificar as 
alterações nas condições dos 
carvalhos e identificar a 
distância a que a rodovia exerce 
a sua influência na vegetação. 
Os valores de tráfego eram 
superiores aos previstos para o 
IC 33 que, no entanto, poderão 
ser superiores uma vez que se 
pretende seja um futuro 
corredor transeuropeu de 
passageiros e mercadorias. 
O estudo realizado na Grã-
Bretanha conclui para Quercus 
petraea que, numa dinâmica 
decrescente até aos 100 m 
- Maior desfoliação; 
- Maior descoloração severa da 
folhagem; 
- Maior dano por insectos; 
- Maior concentração de NO2 (o 
azoto constitui a fonte 
dominante de acidificação 
potencial do solo e diminui a 
resistência das árvores à gerada, 
favorecendo o ataque de 
insectos). 
Partindo do valor de 100 m 
calculou-se o impacte da 
passagem dos 3 traçados na  
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Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque, SA (Vila 
Nova da Baronia, Viana do 
Alentejo e Alcáçovas) cont. 

é dominante seguido do 
montado de azinho. 
Montado de sobro é um sistema 
de uso múltiplo agro-florestal. A 
exploração dos sobreiros na 
 Quinta é complementada com o 

pastoreio extensivo no sub-
coberto constituído por 
pastagem. 
O montado constitui 22% da 
área florestal do continente, 
sendo o sector corticeiro 
responsável por 16% do Valor 
acrescentado bruto do sector 
florestal português. 
O montado é um dos principais 
valores existentes nos concelhos 
de Viana e Alvito aconselhando-
se a sua manutenção e 
valorização. 
A WWWF – World Wide Fund 
for Nature desenvolve, deste 
2004, o Programa da Floresta de 
Sobreiro (Mediterranean Cork 
Oak Forest Programme) em 
Portugal, Espanha, Marrocos e 
Tunísia, com o objectivo de 
restaurar e manter o montado 
para assegurar matéria-prima às 
populações locais e preservar os 
recursos biológicos.  
O montado ajuda a conservar o 
solo, a controlar a erosão, 
combatendo a desertificação; 
Serve de tampão à progressão 
dos fogos florestais, 
sequestração de dióxido de  

Quinta do Duque. Concluiu-se 
que a Alternativa A2 será a que 
menos afectará os sobreiros por 
passar o limite Norte da Quinta. 
Salienta ainda o parecer que 
estes resultados resultam muito 
provavelmente de efeitos a 
longo termo e cumulativos da 
poluição atmosférica. 
Zonas Húmidas afectadas: 
Os habitats mais afectados pelas 
rodovias são os aquáticos. Na 
Quinta encontram-se charcos e 
linhas de água torrenciais. A sua 
importância tem a ver com o 
facto de os charcos serem um 
habitat escasso na propriedade 
e de terem grande 
biodiversidade associada. O 
meio aquático facilita o 
transporte de poluentes sendo 
difícil o seu controlo. 
A Alternativa A2 é a mais 
prejudicial por passar próximo 
de dois charcos. 
Montado e olival afectados. O 
montado de sobro é dos 3 
habitats (Montado de sobro, 
montado de azinho e olival) 
existentes na Quinta do Duque o 
mais importante em termos 
ambientais e económicos. 
A Solução A e B são mais 
desfavoráveis por atravessarem 
zonas dos 3 habitats, algumas 
com grande densidade. 
Estado fitossanitário das cercas 
afectadas: Na Quinta foram  

   



IC 33 – Grândola (A2) / Évora (IP2) 

Trecho 3 

xvii 

 

Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários /  
Críticas ao EIA 

Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque, SA (Vila 
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carbono, regulação do ciclo da 
água, retenção do solo, 
formação do solo, regulação do 
ciclo de nutrientes, refúgio de 
biodiversidade, entre outros. 
O montado produz: 
- Utilização florestal: Cortiça e 
lenhas; 
- Utilização dos povoamentos: 
caça, pastoreio, agricultura e 
pastagem. 
O sobreiro é a espécie florística 
que importa preservar, o que se 
traduz na legislação florestal 
nacional que estabelece medias 
de protecção ao sobreiro. 
Olival Existem algumas manchas 
de olival. À sua importância 
cultural e económica no 
mediterrâneo junta-se a sua 
importância ecológica patente 
na redução da erosão do solo e, 
no facto, de ser um habitat de 
elevada biodiversidade. 
A oliveira é uma espécie 
protegida por lei (DL 120/86, 28 
Maio). 
Zonas Húmidas. Na Quinta do 
Duque existem várias Zonas 
húmidas – Rio Xarrama, Ribeira 
da Carrasona e pequenas 
barragens e zonas de 
encharcamento. 
Estas linhas de água, na Quinta 
do Duque, não têm vegetação 
ribeirinha. Mas os planos de 
água com vegetação associada 

detectadas pragas de fitófora, 
diplodia, Capricórnio de 
quercíneas e plátipo. A 
Alternativa A2 atravessa zona de 
montado de melhor estado 
fitossanitário. A Solução B foi 
alvo de maiores investimentos 
em tratamentos que ficarão 
comprometidos caso se opte por 
este traçado. 
Servidões afectadas: 

Os traçados do IC 33 
interferem com as seguintes 
servidões na Quinta do 
Duque, REN, RAN, montado 
de sobro e Montado Misto 
(Sobro e azinho).  
Acessos principais e acesso 
às cercas afectados: A 
Solução B atravessa o 
principal acesso à zona 
edificada da propriedade CM 
1117-EN 257 – Quinta do 
Duque. 
A Alternativa 2 apresenta o 
maior número total (6) e real 
(2) de acesso às cercas.  
Nº total de acessos – Todos 
os acessos que conduzem à 
cerca. 
Nº real de acessos – Se 
existirem vários acessos à 
cerca considera-se apenas 
um acesso afectado. 
Foi apresentado um quadro  
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potenciam a existência de 
algumas espécies faunísticas. 
Fauna. O montado como a 
exploração envolve pouca 
perturbação apresenta uma 
grande biodiversidade pois a 
presença abundante de 
arvoredo permite a existência 
de zonas de repouso e/ou 
nidificação enquanto a sua 
estrutura aberta permite a 
existência de zonas abertas de 
caça. 
A inventariação da fauna 
existente foi feita recorrendo a 
bibliografia, estando algumas 
espécies já confirmadas na área. 
As espécies são listadas em 
anexo e compreendem, Anfíbios 
(10), répteis (13), Aves (71) e 
mamíferos, (25). Destas seis têm 
estatuto de protecção e duas 
têm presença confirmada: 
Cegonha-preta e Maçarico-das-
rochas. 
O Habitat da Quinta do Duque é 
favorável á existência de 
espécies de morcegos 
cavernícolas, embora os abrigos 
cuja protecção é recomendada 
no Plano Nacional dos Morcegos 
se situem a mais de 10 km. 
Poderão existir outros abrigos, 
podendo servir a quinta do 
Duque de área de caça. 
Recursos Cinegéticos. Na Quinta 
caça-se javali, tordos, pombos, 
perdiz e lebre. 

quantificando a afectação de 
cada um dos critérios para as 
várias soluções/alternativas 
previstas que conclui ser a 
alternativa A2 a que 
provocará menos impactes 
ao nível dos recursos e 
habitats e de gestão da 
propriedade (menos 
afectação/fragmentação de 
parcelas, de acessos. 
A Solução B para além das 
perdas económicas 
derivadas do abate de um 
número previsivelmente 
maior de sobreiros, 
implicaria graves prejuízos 
pelos investimentos 
efectuados no combate às 
pragas. 
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A quinta possui ainda 20 
cervídeos embora não 
destinados a caça. 

    

Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque, SA (Vila 
Nova da Baronia, Viana do 
Alentejo e Alcáçovas) 
Adenda 

A Quinta do Duque localiza-
se no trecho 3 do IC33 e é 
atravessada pelas Soluções A 
e B e pela Alternativa A2. 
 
Existe uma discrepância 
entre as conclusões do 
Aditamento, no que se 
refere à fauna, que 
considera as soluções B e B1 
como as mais desfavoráveis 
contrariamente ao EIA e ao 
RNT que as consideram mais 
favoráveis.  
A análise global também não 
foi corrigida, face á alteração 
deste factor. 
 
Uma outra incongruência 
refere-se ao património. No 
EIA refere-se que a Quinta 
do Duque se localiza fora dos 
limites da área em estudo.  
A equipa distingue a 
propriedade (com cerca de 
2400 ha) do núcleo urbano. 
Mas, as Soluções A, B e A2 
atravessam a propriedade. 

Da leitura do EIA infere-se um 
conjunto de impactes negativos 
sobretudo ligados ao montado, 
nomeadamente: 
- A área a desmatar (maior nas 
Soluções A e B) 
- O aumento do risco de 
incêndio; 
- A elevada contaminação 
ambiental; 
, Afectação do sistema radicular 
das plantas, aumento das 
emissões atmosféricas e 
deposição de poluentes na faixa 
limítrofe à via. 
A afectação do montado para 
além dos aspectos ambientais 
têm também uma vertente legal 
uma vez que só com declaração 
de imprescindível utilidade 
pública se poderá proceder ao 
corte ou arranque de sobreiros.  
A Solução B é que atravessa 
montado de sobro não disperso. 
A Alternativa A2 atravessa 
menor extensão de montado e 
montado menos denso pelo que 
é a mais favorável.  
A Solução B atravessa uma zona 
onde foram feitos avultados 
investimentos contra pragas.  
A qualidade da cortiça da Quinta 
do Duque pode ser inferida pelo  

A Alternativa A2 é a menos 
impactante, no que se refere 
á gestão da propriedade, 
uma vez que afecta menor 
área, menor número de 
cercas e parcelas, menos 
montado de sobro, zonas de 
sementeira e menor nº de 
acessos. 
 
O EIA considera esta 
Alternativa (A2) para a 
fauna, vegetação 
(aditamento), hidrogeologia, 
uso do solo, solos e 
capacidade de uso e áreas 
de regadio). 
A Solução B será intermédia 
para a Companhia da Quinta 
do Duque, sendo a Solução A 
a mais lesiva. 

 A compensação justa dos 
cortes deve ter em conta: 
- A idade dos exemplares a 
abater, a sua possível 
longevidade, o seu estado 
fitossanitário, o último 
descortiçamento e a 
qualidade da cortiça. 
 
Relembra e reforça o 
compromisso assumido no 
EIA de salvaguardar a 
mobilidade interna das 
quintas de forma a 
minimizar os prejuízos de 
funcionamento imposto pelo 
traçado: 
- Assegurar ligações 
afectadas; 
- Garantir a acessibilidade a 
todas as parcelas a serem 
intervencionadas, - 
Assegurar a continuidade 
das parcelas fragmentadas 
dou divididas pela nova via. 



IC 33 – Grândola (A2) / Évora (IP2) 

Trecho 3 

xx 

 

Entidades/ 
Cidadãos 

Comentários /  
Críticas ao EIA  

 
Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque, SA (Vila 
Nova da Baronia, Viana do 
Alentejo e Alcáçovas) 
Adenda (cont.) 

Questiona-se se foi avaliado 
o património da Quinta do 
Duque. 

facto de ser vendida a um preço 
superior à da média nacional. 
 
Uma das afectações previsíveis 
será sobre o processo de gestão 
da Quinta. A Solução B afecta o 
acesso principal da Quinta sendo 
a Alternativa A2 melhor por 
afectar menor nº de acesso, 
cercas e parcelas.  

 
A Quinta do Duque não se 
encontra incluída na ZPE de 
Évora. A Solução A afecta 
marginalmente a ZPE 
enquanto que a Solução B a 
atravessa. 
Sendo as zonas limítrofes 
uma zona tampão seria 
expectável considerar a 
solução A como menos 
impactante. No entanto, o 
EIA considera a Solução A + 
Alternativa 2 + Solução A 
como mais penalizadora 
para a fauna, justificando 
esta posição pela localização 
do abrigo de morcegos e da 
colónia de peneireiro das 
Torres (ou francelho). No 
entanto, a Solução B está 
mais próxima de zonas 
preferenciais para as 
abetardas, espécie com  
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Companhia Agrícola da 
Quinta do Duque, SA (Vila 
Nova da Baronia, Viana do 
Alentejo e Alcáçovas) 
Adenda (cont.) 

 Estatuto vulnerável, 
enquanto que o sisão e o 
francelho não possuem este 
estatuto. 

   

Manuel Jorge Díez dos 
Santos / Herdade das 
Almargias (Alcáçovas, Nossa 
Senhora da Tourega) 

Considera face ao volume de 
investimento e à situação 
financeira do país que 
haveria alternativas à 
construção do IC 33, mais 
económicas com menor 
impacte ambiental. 

A Herdade é atravessada em 
cerca de 3,25 km pela 
Alternativa A, entre as EN 
257 e 380, dividindo-a no 
sentido SW-NE em duas 
metades. 
Esta separação tornará os 
acessos muito complicados, 
dificultando a movimentação 
de pessoas, gado e alfaias 
agrícolas e inutilizando infra-
estruturas existentes 
(vedações, acessos, charca 
para abeberamento do gado 
e possivelmente plantações 
florestais (Programa RURIS). 
Uma parcela ficará quase 
inacessível e a PS prevista 
(PS 42.1ª implica um grande 
desvio e o atravessamento 
da propriedade vizinha por 
um caminho que estará 
intransitável grande parte do 
ano. 
A Propriedade faz parte da 
IBA “Planícies de Évora” 
Estas áreas são classificadas 
embora sem protecção legal,  

Se o IC for considerado 
imprescindível deve optar-se 
pela Solução B 
Porque: 
- O custo é menor; 
A distância também; 
E é a alternativamente 
ambientalmente mais 
favorável, do ponto de vista 
do EIA.  
 

Construção de troços de 
estrada nos locais onde estas 
não existem (por ex: entre 
Grândola e Torrão) ou onde 
se torna necessário diminuir 
um traçado com muitas 
curvas e construindo 
circulares aos aglomerados 
urbanos. Melhorar as boas 
estradas existentes como a 
EN 2, 257, 383, 254 ou 380. 

Caso se venha a optar pela 
solução A (o que espera não 
venha a acontecer) teria de 
ser considerada uma 
passagem alternativa para 
ligar as duas partes da 
propriedade no local onde já 
existe um acesso. 



IC 33 – Grândola (A2) / Évora (IP2) 

Trecho 3 

xxii 

 

Entidades/ 
Cidadãos 

 

Comentários /  
Críticas ao EIA 

Afectações Traçado Preferencial Alterações ao Traçado 

Condicionantes / 
Recomendações / 

Medidas de minimização 
/ Compensação 

Manuel Jorge Díez dos 
Santos / Herdade das 
Almargias (Alcáçovas, Nossa 
Senhora da Tourega) cont. 

 de acordo com critérios 
ligados ao estatuto de, 
ameaça das espécies de aves 
presentes, para evitar o seu 
desaparecimento. 
Na área que será 
atravessada pelo IC 33 
nidificam o sisão, a 
calhandra Real e ocorrem 
sazonalmente a Abetarda, a 
Cegonha Preta, o Milhafre 
Real, o Milhafre Preto e a 
Perdiz do Mar (Glareola 
pratincola). Em Invernada 
ocorrem tarambolas 
douradas, abibes. Nas 
ribeiras encontra-se a lontra, 
também ameaçada.  

    

Casa Agrícola Condes de 
Seia, SA (Herdade dos 
Ruivos, N.ª Sr.ª da Tourega, 
Évora) 

 O Monte da Herdade data de 
1887 tendo inquestionável 
valor patrimonial, situa-se a 
180 da EN 380. A área 
coberta existente (10 000m2) 
é essencial ao apoio da 
exploração florestal e agro-
pecuária. 
A Herdade possui uma 
barragem que permite regar 
40 ha através de um pivot, 
sendo o sistema de regadio 
co-financiado pelo Programa 
AGRO e AGRIS e capitais 
alheios em pagamento por  

A Solução B será o traçado 
menos desfavorável. 
Esta opção é mais 
económica, mais curta e 
ambientalmente mais 
favorável. 

 Caso seja adoptada a 
Alternativa 3 de alargamento 
da EN 380 solícita sejam 
mitigados, em fase de 
projecto de execução, todos 
os impactes que possam 
reduzir a viabilidade dos 
investimentos realizados na 
Herdade do Monte Novo dos 
Ruivos (km 7+700). 
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Casa Agrícola Condes de 
Seia, SA (Herdade dos 
Ruivos, N.ª Sr.ª da Tourega, 
Évora) cont. 

 mais 3 anos. 
A EN 380 delimita a bacia, 
qualquer redução nesta área 
da bacia de armazenamento 
porá em causa o 
investimento efectuado e a 
viabilidade técnica e 
económica da exploração. 
Sendo a dimensão da 
herdade de difícil 
rentabilização foi adquirida, 
em 2006 a Herdade do 
Alfange. A redução da área 
agrícola compromete a 
viabilidade da exploração, 
pondo em causa postos de 
trabalho. 
Acresce o valor ecológico das 
zonas húmidas que serão 
afectadas, para a avifauna.  

  Se for escolhida a Solução A 
terão de ser efectuadas 
ligações entre as duas partes 
da propriedade. 

José Maria de Sousa Vaz 
Freire (Herdade de Vilares, 
N.ª Sr.ª da Tourega, Évora) 

 O nome da herdade vem do 
tempo dos romanos pelo 
que deverá haver vestígios 
arqueológicos, se bem que 
ainda não descobertos. 
A propriedade é atravessada 
pela Solução A entre a EN 
257 e a EN 380. Em cerca de 
2,2 km, dividindo-a em duas 
partes e dificultando a 
circulação entre elas de 
maquinaria agrícola, gado e 
destruindo infra-estruturas 

A Solução B é preferencial, 
pois tem custo inferior, a 
distância será menor em 
cerca de 6,4 km e, segundo o 
EIA é, também, a mais 
favorável em termos 
ambientais. 
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José Maria de Sousa Vaz 
Freire (Herdade de Vilares, 
N.ª Sr.ª da Tourega, Évora) 
cont. 

 existentes (vedações, 
caminhos, poços para 
abeberamento do gado…) 
montado de sobro e azinho e 
uma plantação florestal 
implantada através do 
Programa RURIS. 
Desde 2005 que a herdade 
se encontra inserida nas 
medidas agro-ambientais – 
modo de produção Biológica. 
A Herdade fica junto à 
Ribeira das Alcáçovas onde 
nidificam aves com estatuto 
de conservação (sisão, 
calhandra real, cegonha 
branca, milhafre preto, 
perdiz, abibe) e onde se 
pode observar a lontra. 

   

Jaime António Morais Figo 
(N.ª Sr.ª da Tourega) 

 Proprietário de uma 
exploração Agro-Pecuária 
enuncia os aspectos 
negativos da Solução A: 
- Afecta mais 5 sítios 
arqueológicos do que a 
Solução B; 
A carta ecológica 
apresentada não inventaria 
de forma completa a 
avifauna. Existem vários 
núcleos de dormida da Garça 
Colhereira, ave rara em 
Portugal, nas pequenas 
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Jaime António Morais Figo 
(N.ª Sr.ª da Tourega) cont.  

 barragens junto à EN que 
liga Évora às Alcáçovas que 
poderão ser postos em 
causa; 
As barragens são ainda 
habitat do Mergulhão de 
Crista; 
- Zona importante de 
alimentação dos grous não 
referida pela carta ecológica; 
- Maior sensibilidade 
ecológica; 
- Afecta mais área de REN; 
- Corta um maior n.º de 
captações de água privadas 
que se destinam ao 
abastecimento de 
habitações, 
- Preocupação com a 
possível contaminação com 
óleos e outras substâncias 
originadas na via; 
- Proximidade da captação 
pública de S. Brás do 
Regedouro; 
- Afectação de um 
empreendimento turístico 
em S. Brás do Regedouro, 
previsto pela CM de Évora; 
- Atravessa duas manchas 
muito significativas de 
montado de sobro ordenado 
(mais de 15 000 sobreiros) 
na Herdade do 
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Jaime António Morais Figo 
(N.ª Sr.ª da Tourega) cont. 

  Barrocal; 
Afecta duas zonas de regadio 
com 75 há da mesma 
herdade que contribuem 
para o equilíbrio ambiental 
da zona. 

   

Sociedade Agrícola do 
Monte das Flores Sul, Lda. 
(Subscrita por seis 
proprietários) N.ª Sr.ª da 
Tourega - Évora 

Prédio Monte das Flores 
constitui uma exploração 
agrícola conjunta. 

A propriedade é atravessada 
na transversal próximo do 
cruzamento do IC33 com a 
EN 114. 
Este atravessamento divide a 
propriedade em duas partes 
sendo que uma terá uma 
dimensão quase 
insusceptível de 
aproveitamento económico 
viável. 
A exploração agrícola ficará 
bastante afectada, 
prevendo-se a possibilidade 
de abandono da actividade e 
diminuição do efectivo 
pecuário, perdendo o 
interesse de exploração, por 
deixar de ser rendível. 
A produção pecuária 
enfrentará problemas pois o 
maneio do gado terá de ser 
garantido por passagens 
superiores, que permitam 
também a circulação de 
alfaias agrícolas de elevada 
dimensão (debulhadoras). 

Solução B é a menos 
onerosa, a que melhor 
defende os interesses 
nacionais, de proprietários e 
exploradores, não sendo 
necessário expropriar 
qualquer parcela desta 
exploração agrícola. 
 
Quando a informação 
disponível estiver mais 
detalhada poderão ser 
identificados outros 
impactes. 

A parte Sul / Oeste do 
traçado implicará a 
existência duma parte 
sobrante de pequenas 
dimensões pelo que se 
deveria alterar o traçado em 
cerca de 100 m para que a 
via passe na extrema entre o 
Monte das Flores e o prédio 
confinante. 
“O traçado escolhido deveria 
respeitar a linha a preto 
identificada na planta ente a 
PSCF.60.1ª e a PS 63.1ªA.” 
 
O traçado deveria ainda ser 
revisto um pouco mais a 
Norte e a via ser projectada 
mais a Sul, confinando com a 
Linha de Caminho de Ferro, 
local onde já existe uma 
estrada, construída em 
terreno expropriado pela 
REFER, passando também a 
P.S. 59.1ª por cima da linha 
do comboio. 

Caso se opte pela Solução A 
deverão ser garantidas as 
alterações propostas: 
- As passagens superiores 
deverão acautelar a 
passagem de maquinaria 
agrícola de elevada 
dimensão; 
- Respeitar a Passagem 
superior existente sobre o 
Caminho-de-ferro ou 
efectuar uma nova que 
permita ao gado sobrepassar 
a referida linha, no ponto 
onde está marcada a 
PS.CF.60.1A. A garantia 
deste ponto de passagem é 
essencial para garantir o 
maneio do gado na 
propriedade. 
- Garantir a passagem 
superior de pessoas, animais 
e máquinas pelo pontão 
61.1ª. 
- Garantir a P. S.61 – Ligação 
á EN 114 por ser essencial à 
exploração. 
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Sociedade Agrícola do 
Monte das Flores Sul, Lda. 
(Subscrita por seis 
proprietários) N.ª Sr.ª da 
Tourega – Évora (cont.) 

 Existe actualmente um 
equilíbrio entre fauna, 
avifauna e envolvente 
ambiental perfeitamente 
compatibilizada com a 
exploração agrícola em 
cursos e turística potencial, 
já com alguns passos dados 
em termos fundiários e de 
instrumentos de gestão 
territorial.  

  
 

 - Construir uma outra PS, 
mais a Sul, que permita a 
circulação sobre a linha de 
caminho de ferro. 

Casa Agrícola de Nossa 
Senhora da Paz (Herdade de 
Vale de Moura – Torre de 
Coelheiros- Évora) 

Herdade situa-se a 10km de 
Évora confronta com a 
Herdade da Pereira e de 
Pinheiros, a Norte, com a 
Herdade do campo da Mira, 
a Este, com a Monta da 
Igreja a Sul e com a Herdade 
de Pinheiros e Herdade da 
lagoa a Oeste. 

Solução B1 é a mais 
prejudicial comprometendo 
os ecossistemas existentes e 
a actividade económica da 
exploração. 
Solução B1 tem um forte 
impacto na exploração agro-
pecuária existente a nível 
ambiental, florestal e 
económico. 
A nível ambiental atravessa 
uma zona de estepe, 
limítrofe á ZPE de Évora, 
tendo uma mancha de 
sobreiros com mais de 100 
ha, plantados há mais de 70 
anos e, onde se avistam, 
nidificam/reproduzem 
abetardas, sisões, pegas, 
Rolas, Cegonhas e Abibes, 
bem como espécies 
cinegéticas – Tarambola  
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Casa Agrícola de Nossa 
Senhora da Paz (Herdade de 
Vale de Moura – Torre de 
Coelheiros - Évora) 

 dourada, pombos bravos e 
perdizes.  
 
O traçado da Alternativa B1 
passa muito próximo da 
albufeira de Vale de Moura 
com todos os impactes 
previsíveis no meio aquático, 
fauna e na flora existentes. A 
albufeira atinge á cota 
máxima 130ha, e encontra-
se inserida na Rede natura 
2000 e ZPE de Évora, 
constituindo um santuário 
para a avifauna.  
 
- Atravessa uma parcela de 
sequeiro com15 ha e um 
pivot que rega 28 ha, 
inviabilizando a exploração 
dessas áreas, com graves 
consequências económicas. 
O atravessamento da 
exploração pela EN 254causa 
já elevados custos 
económicos, financeiros, 
logísticos, florestais e bem-
estar animal, tornando a 
empresa mais vulnerável no 
mercado. em termos 
económicos e ambientais. 
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Herdade da Pereira (Torre de 
Coelheiros – Évora) Subscrita 
por 3 proprietários. 
(cont.) 

 Alternativa B1 tem também 
graves consequências agro-
pecuárias, geográficas, 
logísticas, económicas e 
sentimentais, pelo que não 
deverá ser considerada, 
designadamente, por: 
- Atravessa uma zona de 
estepe onde se alimentam, 
nidificam e se reproduzem 
anualmente, abetardas, 
sisões, abibes e se 
alimentam cegonhas, em 
grande número. Possui 
também riqueza cinegética – 
tarambolas, pombos e 
perdizes. 
- Salienta o facto da 
Albufeira do Torres, situada 
na Herdade de Vale de 
Moura, sempre que atinge a 
cota máxima inundar uma 
área de cerca de 6,7 há na 
Herdade da Pereira. Esta 
situação obrigaria á 
construção de uma obra de 
arte, não prevista, com 
custos económicos e 
ambientais (afectação da 
flora e fauna junto á 
albufeira e contaminação 
dos aquíferos.  

Embora nenhuma das 
soluções seja conveniente 
para a exploração a Solução 
B é a que menos impactos 
directos causa ao fazer 
coincidir o traçado 
maioritariamente com a EN 
254, apenas inflectindo para 
Oeste junto ao Aeródromo 
de Évora.  
Assim, não afecta as zonas 
de estepes que embora não 
integram a ZPE albergam um 
valioso património 
ambiental. Os ricos 
ecossistemas fluviais 
adjacentes á albufeira do 
Torres e seus afluentes 
devem ser preservadas. 
Numa zona com escassos 
recursos hídricos devem ser 
preservados os aquíferos. 
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Anexo III 

 

Pareceres Recebidos 



 

 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

1

 

 

Parecer da QUERCUS no âmbito da consulta pública da Avaliação de Impacte 

Ambiental do Estudo Prévio do EIA “IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2)”  

 
 
A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza vem por este meio 
participar na fase de consulta pública da Avaliação de Impacte Ambiental do Estudo 
Prévio do Estudo de Impacte Ambiental do “IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2)”, dando o 
seu parecer na qualidade de ONGA. 
 
O lanço do IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2) está previsto no Plano Rodoviário Nacional 
2000, sendo mais uma das obras públicas desnecessárias que foram planeadas fora do 
contexto de crise financeira, carecendo esse Plano de ser ajustado face às efectivas 
necessidades socioeconómicas da região e do país. 
 
A Quercus considera que não é aceitável que a entidade proponente do projecto, seja a 
própria entidade licenciadora (Estradas de Portugal, Sociedade Anónima), pois este 
processo deveria ser efectuado por uma entidade da Administração Directa do Estado. 
 
Convém referir que este assunto veio novamente a discussão, dado que na sequência de 
estudo desenvolvido em 2000, designado “IC33 - Nó de Grândola (Norte) da A2/Évora” foi 
possível identificar impactes significativos associados aos traçados então analisados, 
tendo inclusivamente aquele estudo sido objecto de desconformidade ambiental. Apesar 
de ser esta a decisão correcta, consideramos que não se justificava nova avaliação, dado 
que os impactes agora apresentados são igualmente bastante elevados. 
 
Através da consulta do Estudo de Impacte Ambiental e de visitas ao terreno na zona dos 
traçados propostos, a Quercus, elaborou o presente parecer com o qual pretende 
esclarecer a sua posição sobre este Estudo Prévio do “IC33 – Grândola (A2) / Évora 
(IP2)”. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental do IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2), apresentava o seu 
Resumo Não Técnico no site da APA (AIA Digital), tendo o documento mais de 140 Mb, o 
que dificulta uma consulta pública abrangente como se pretende. 
 
De acordo com o tráfego previsto, o lanço do IC33 em avaliação, foi projectado com um 
perfil transversal 1x1 e para uma velocidade de 90 km/h, o que se considera adequado. 
Ora perante esta constatação do estudo, bastava beneficiar as estradas existentes e não 
gastar entre 91 a 120 milhões de euros de estimativa inicial desta nova estrada. 
 
Esta nova via rápida com cerca de 70 km, desde o Nó do IP8 em Santa Margarida do 
Sado, até ao IP2 junto a Évora, apresenta elevados impactes ao longo dos traçados, dado 
prever a destruição de vastas áreas de montado de sobro e azinho, afectando áreas 
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condicionadas para protecção dos recursos hídrico e uma área de habitats importante 
para a conservação de aves ameaçadas. 
 
Da consulta ao Estudo de Impacte Ambiental e das visitas ao terreno verifica-se que as 
propostas de traçado afectam centenas de hectares de floresta, com particular destaque 
para as áreas de povoamentos de sobreiro e azinheira, as quais não se encontram 
devidamente estudadas e caracterizadas no estudo. 
 
Efectivamente constatou-se que o estudo não tem um inventário que permita ponderar 
devidamente a afectação dos valores naturais presentes, nomeadamente pela falta da 
identificação das áreas de povoamento de sobreiros e azinheiras de cada alternativa, 
situação que é essencial para o cumprimento da legislação de protecção. Desta forma 
torna-se impossível ponderar devidamente sobre qual a alternativa menos impactante. 
 
As propostas incluem traçados que atravessam o corredor ecológico definido no Plano 
Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central, na zona de Alcáçovas, 
corredores estes que são essenciais para a mobilidade da fauna, existindo a necessidade 
de manter a sua integridade. Existem também muitas explorações agrícolas e florestais 
com projectos de investimento abrangidos por fundos comunitários (Programas AGRO, 
Agris, Ruris e outros), com os respectivos condicionamentos, as quais vão ser afectadas 
por esta infra-estrutura, caso seja aprovada. 
 
No que toca aos recursos hídricos são afectadas áreas da REN incluindo áreas de 
recarga de aquíferos, como a Zona de Protecção ao Aquífero de Évora e os traçados 
atravessam também manchas de centenas de hectares de bacias de drenagem de 
barragens existentes, como a “Zona Hídrica Sensível aos Poluentes Rodoviários” – Zona 
Sensível n.º 21 – “Albufeira de Vale de Gaio”. 
 
Na área de estudo, destacam-se os seguintes sistemas aquíferos: sistema aquífero da 
Bacia do Tejo/Sado, sistema aquífero da Bacia de Alvalade, sistema aquífero de Viana do 
Alentejo e sistema aquífero de Évora-Montemor-Cuba. 
 
Um dos traçados alternativos propostos afecta, a Zona de Protecção Especial para aves 
selvagens – ZPE Planície de Évora, a qual foi classificada ao abrigo da Directiva Aves da 
União Europeia, para protecção de espécies ameaçadas prioritárias como a Abetarda e o 
Sisão e outras aves presentes nestes habitats estepários. Este impacte é mais alargado 
ao afectar a área envolvente considerada Área Importante para as Aves (IBA – Planície 
de Évora), classificação que apesar de não ser oficial é considerada pela Comissão 
Europeia na avaliação da conservação das espécies ameaçadas. 
 
Esta IBA Planície de Évora, corresponde a um área classificada que apesar de ainda não 
ter protecção legal foi estabelecida pela SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das 
Aves) e Birdlife Internacional segundo critérios objectivos e científicos de acordo com o 
estatuto de ameaça das espécies de aves presentes que carecem de medidas de 
conservação para evitar a sua contínua diminuição ou mesmo desaparecimento.  
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Na área prevista para ser atravessada pelo IC33, nidificam entre outras espécies o Sisão 
(Tetrax tetrax) e Calhandra-real (Melanocorypha calandra) e ocorre com frequência a 
Abetarda (Otis tarda), Cegonha-preta (Ciconia nigra), Milhafre-real (Milvus milvus), 
Milhafre-preto (Milvus migrans) e Perdiz-do-mar (Glareola pratincola) que são espécies 
ameaçadas ao nível global e na União Europeia. Para além destas, ocorrem 
concentrações de populações invernantes de milhares de Abibes e Tarambola-dourada, 
constituindo uma parte significativa da população europeia destas aves.  
 
 
Conclusão: 
 
Dados os elevados impactes ambientais em diversos descritores e o facto de alguns 
estarem subavaliados, caso da obrigatoriedade da quantificação dos povoamentos de 
sobreiro e azinheira, a Quercus espera que o Ministério do Ambiente e Ordenamento do 
Território emita Declaração de Impacte Ambiental desfavorável para este Estudo de 
Impacte Ambiental e se equacione hipóteses alternativas ao nível da beneficiação da rede 
rodoviária existente. 

 
Lisboa, 25 de Janeiro de 2011 
 
A Direcção Nacional da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

e a Direcção do Núcleo Regional de Beja e Évora  
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Parecer da LPN Alentejo no âmbito da consulta pública da Avaliação de Impacte 

Ambiental do Estudo Prévio do EIA IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2)  

 
A LPNAlentejo vem por este meio participar na fase de consulta pública da Avaliação de Impacte 
Ambiental do Estudo Prévio do EIA do “IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2)”, dando o seu parecer 
na qualidade de ONGA. 
 
O lanço do IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2) está previsto no Plano Rodoviário Nacional 2000, 
sendo mais uma das obras públicas desnecessárias que foram planeadas fora do contexto de 
crise financeira, carecendo esse Plano de ser ajustado face às efectivas necessidades 
socioeconómicas da Região Alentejo e do País. 
 
Esta ONGA considera que não é aceitável que a entidade proponente do projecto, seja a própria 
entidade licenciadora (Estradas de Portugal, Sociedade Anónima), pois este processo deveria ser 
efectuado por uma entidade da Administração Directa do Estado. 
 
Convêm referir que este assunto veio novamente a discussão, dado que na sequência de estudo 
desenvolvido em 2000, designado “IC33 - Nó de Grândola (Norte) da A2/Évora” foi possível 
identificar impactes significativos associados aos traçados então analisados, tendo inclusivamente 
aquele estudo sido objecto de desconformidade ambiental. Apesar de ser esta a decisão correcta, 
consideramos que não se justificava nova avaliação, dado que os impactes agora apresentados 
são igualmente bastante elevados. 
 
Através da consulta do Estudo de Impacte Ambiental e de visitas ao terreno na zona dos traçados 
propostos, a LPN, elaborou o presente parecer com o qual pretende esclarecer a sua posição 
sobre este Estudo Prévio do IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2). 
 
O Estudo de Impacte Ambiental do IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2), apresentava o seu 
Resumo Não Técnico no site da APA (AIA Digital), tendo o documento mais de 140 Mb, o que 
dificulta uma consulta pública abrangente como se pretende. 
 
De acordo com o tráfego previsto, o lanço do IC33 em avaliação, foi projectado com um perfil 
transversal 1x1 e para uma velocidade de 90 km/h, o que se considera adequado. Ora perante 
esta constatação do estudo, bastava beneficiar as estradas existentes e não gastar entre 91 a 120 
milhões de euros de estimativa inicial desta nova estrada. 
 
Esta nova via rápida com cerca de 70 km, desde o Nó do IP8 em Santa Margarida do Sado, até 
ao IP2 junto a Évora, apresenta elevados impactes ao longo dos traçados, dado a destruição de 
vastas áreas de montado de sobro e azinho, afectando áreas condicionadas para protecção dos 
recursos hídrico e uma área de habitats importante para a conservação de aves ameaçadas. 
 
Da consulta ao Estudo de Impacte Ambiental e das visitas ao terreno verifica-se que as propostas 
de traçado afectam centenas de hectares de áreas florestais, com particular destaque para as 
áreas de povoamentos de sobreiro e azinheira, as quais não se encontram devidamente 
estudadas e caracterizadas no estudo. 
 
Efectivamente constatou-se que o estudo não tem um inventário que permita ponderar 
devidamente a afectação dos valores naturais presentes, nomeadamente pela falta da 
identificação das áreas de povoamento de sobreiros e azinheiras de cada alternativa, situação 
que é essencial para o cumprimento da legislação de protecção. Desta forma torna-se impossível 
ponderar devidamente sobre qual a alternativa menos impactante. 
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As propostas incluem traçados que atravessam o corredor ecológico definido no Plano Regional 
de Ordenamento Florestal do Alentejo Central, na zona de Alcáçovas, corredores estes que são 
essenciais para a mobilidade da fauna, existindo a necessidade de manter a sua integridade. 
Existem também muitas explorações agrícolas e florestais com projectos de investimento 
abrangidos por fundos comunitários (Programas AGRO, Agris, Ruris e outros), com os respectivos 
condicionamentos, as quais vão ser afectadas por esta infra-estrutura, caso seja aprovada. 
 
No que toca aos recursos hídricos são afectadas áreas de recarga de aquíferos como a Zona de 
Protecção ao Aquífero de Évora e os traçados atravessam também manchas de centenas de 
hectares de bacias de drenagem de barragens existentes, como a “Zona Hídrica Sensível aos 
Poluentes Rodoviários” – Zona Sensível n.º 21 – “Albufeira de Vale de Gaio”. 
 
Também é afectada por uma alternativa, a Zona de Protecção Especial para aves silvestres – ZPE 
Planície de Évora, a qual foi classificada ao abrigo da Directiva Aves da União Europeia, para 
protecção de espécies ameaçadas prioritárias como a abetarda e o sisão e outras aves presentes 
nestes habitats pseudo-estepários. Este impacte é mais alargado ao afectar a área envolvente 
considerada Área Importante para as Aves (IBA), classificação que apesar de não ter a mais alta 
importância como as ZPE, é considerada pela Comissão Europeia na avaliação da conservação 
das espécies ameaçadas. 
 
Na IBA Planície de Évora; área classificada que apesar de ainda não ter protecção legal foram 
estabelecidas pela SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) e Birdlife Internacional 
segundo critérios objectivos e científicos de acordo com o estatuto de ameaça das espécies de 
aves presentes que carecem de medidas de conservação para evitar a sua contínua diminuição 
ou mesmo desaparecimento.  
 
Na área prevista de ser atravessada pelo IC 33, entre outras espécies nidificam o sisão (Tetrax 
tetrax) e calhandra-real (Melanocorypha calandra) e ocorre com frequência a abetarda (Otis 
tarda), cegonha-preta (Ciconia nigra), milhafre-real (Milvus milvus), milhafre-preto (Milvus migrans) 
e perdiz-do-mar (Glareola pratincola) que são espécies ameaçadas ao nível global e da União 
Europeia. Para além dessas, ocorrem concentrações invernais de milhares de abibes (Vanellus 
vanellus) e tarambola-dourada (Pluvialis apricaria), constituindo uma parte significativa da 
população europeia.   
 
Conclusão: 
 
Dados os elevados impactes ambientais em diversos descritores e o facto de alguns estarem 
subavaliados como a obrigatoriedade da quantificação dos povoamentos de sobreiro e azinheira, 
a LPN espera que o Ministério do Ambiente e Ordenamento emita declaração de impacte 
ambiental negativa para este Estudo de Impacte Ambiental e se equacione hipóteses alternativas 
ao nível da beneficiação da rede rodoviária existente. 

 
Évora, 25 de Janeiro de 2011 
 
A Direcção  da LPN Alentejo  
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Contribuição da ANSUB para a Consulta Pública ao Estudo de Impacto Ambiental – IC 33 
Grândola - Évora                                 
 

Sem querer entrar em considerações sobre a discutível utilidade ou oportunidade desta obra vimos 

alertar para graves deficiências neste estudo, e dentro das áreas que mais nos dizem respeito, a 

saber: 

 

-Caracterização e cartografia de Montados de Sobro e Azinho – Se verificarmos a “Lei de protecção 

de Montados de Sobro e Azinho”, ou qualquer outro instrumento, não encontramos uma definição 

precisa de “Montado”. Na legislação consta sim uma definição de “Povoamento” . Se atendermos a 

essa definição e se percorrermos os traçados propostos poderemos facilmente verificar que existem 

inúmeros  povoamentos que não foram devidamente cartografados e assim sendo não estão de alguma 

forma contabilizados os impactos da sua destruição. 

 

-Risco de Incêndio – Não se encontra qualquer indicação sobre o impacto que esta obra terá na carta 

de risco de incêndio das áreas adjacentes ao futuro IC 33. 

 

-Perfis hidrológicos do solo – Não se encontra qualquer indicação sobre o impacto que a obra terá nos 

perfis hidrológicos dos solos das áreas adjacentes e qual a sua influencia na floresta que aí estiver 

instalada. 

 

-Cinegética – Não estão devidamente avaliados os impactos que a construção desta obra terá nas 

explorações cinegéticas que atravessará.  

 

Alcácer do Sal, 25 de Janeiro de 2011 

    

    

      

 
 











































































 

Data: 21/01/2011 

Assunto: Consulta pública de Impacto Ambiental do IC33 

 

À Agência Portuguesa do Ambiente, 

 

Em relação ao projecto em causa, e antes ainda do Estudo de Impacto Ambiental, há uma 
questão prévia que deve ser posta e que é comum a muitas outras obras já executadas ou  em 
fase de projecto : 

 A obra é realmente necessária? 

A obra não vai solucionar nenhum problema de acessibilidades, não vai resolver nenhum 
problema de segurança rodoviária, há vários itinerários a ligar estes destinos, há auto-estrada 
e não se tem conhecimento de que qualquer trajecto se encontre saturado ou em vias disso. O 
simples encurtamento do trajecto em alguns quilómetros não parece motivo suficiente para 
uma obra desta natureza, portanto devemos concluir que a obra não é necessária. 

Num país com poucos recursos e completamente atolado em dívidas, parece-nos do mais 
elementar bom senso afirmar que esta obra não é prioritária, não é sequer necessária e não 
tem justificação a não ser pela sua inclusão num Plano Rodoviário que se encontra 
completamente desfasado da realidade e da situação que o país atravessa.  

A possibilidade de aproveitar as vias que existem, requalificar, melhorar o seu traçado e as 
suas condições de circulação, adaptando as suas características às necessidades actuais, 
apresenta-se como uma solução mais simples e sobretudo muito mais sensata. Quantas mais 
estradas se construírem mais estradas haverá para manter. 

Continuar a construir estradas por todo o lado, ligando os mesmos destinos e abandonar os 
itinerários já existentes, significa insistir numa estratégia que tem retalhado os campos, 
condicionado o exercício da actividade agro-florestal, destruído sistematicamente o 
património ambiental e consumido recursos de que não dispomos. E em grande parte dos 
casos para nada! Portugal está cheio de casos destes! 

Enquanto contribuintes e agentes económicos não podemos deixar de manifestar o nosso 
total desacordo em relação a este projecto. No documento anexo procuramos referenciar os 
principais efeitos que a obra provocaria. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

A Direcção  
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Estando em consulta pública de impacte ambiental os cadernos relativos aos diversos traçados 
propostos para a construção do I.C. 33 – Grândola / Évora, vem a Associação de Agricultores 
de Grândola, pelo presente documento, manifestar-se dentro do prazo que é conferido ao 
público para este efeito. Assim, fundamentamos o nosso documento tendo como referência a 
área geográfica que abrange os Associados bem como outras entidades que, não o sendo, 
subscrevem, porém, o presente texto. 

 

 

 

I – Caracterização da área afectada pelos traçados propostos nos Concelhos de Grândola e 

Ferreira do Alentejo. 

 

1.� Concelho de Grândola (Trecho 1, opção A do traçado proposto): trata-se, nos 
primeiros quilómetros, de solos com limitações moderadas a severas, pouco 
acidentados (por vezes com alguns acidentes mais acentuados) onde predomina a 
exploração silvícola (montado de sobro e pinhal manso) e o aproveitamento 
pastoril do sub-coberto que é, por acção humana, preparado para tal. 

 

2.� Concelho de Ferreira do Alentejo (Trecho 1, opção B do traçado proposto): trata-
se, nos primeiros quilómetros, de solos de tipo arenito, também com limitações 
moderadas ou severas, mas que alternam com solos de maior capacidade de uso 
(vermelhos mediterrânicos) onde se faz o cultivo intensivo de olival e vinha. 

 

II – Sistema agro-florestal e pecuário das zonas caracterizadas: 

 

1.� Concelho de Grândola (Trecho 1, opção A do traçado proposto): é 
maioritariamente um sistema florestal composto de montado de sobro e azinho 
(embora este menos frequente) e outras espécies autóctones como o pinheiro 
manso. A importância do já denominado “Sistema do Montado” é conhecida e 
comprovada, bastando dizer que a cortiça é responsável por uma das maiores 
fontes de divisas do País. 

 

 

Para lá da cortiça, o sobreiro e a azinheira são responsáveis pela produção de 
fruto, lande e bolota, respectivamente – que são o elemento fundamental  para a 
extrema e, também sobejamente comprovada, qualidade dos produtos derivados 
do porco preto. Trata-se efectivamente de uma “Fileira” industrial que começa nos 
montados e acaba na exportação. 
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Os montados são ainda responsáveis, através dos seus frutos, pela migração de 
aves com o maior interesse comercial; falamos do pombo bravo, da perdiz, do 
coelho bravo, da lebre, do javali, do pato, da galinhola, do tordo, etc. de cuja 
actividade venatória depende um grande número de interesses económicos e 
empregos para a região: estabelecimentos de hotelaria e de restauração, de venda 
de bens correlacionados (vestuário e armaria). A actividade cinegética é parte 
importante deste sistema humano-ecológico-patrimonial da região, e por norma 
sai sempre a perder com a construção de estradas.  

A destruição de parte deste sistema fundamental e único no Mundo, aliado à 
extrema dificuldade em conseguir-se bons exemplares silvícolas devido à fraca  
capacidade dos solos, faz com que a construção de um Itenerário Complementar 
de envergadura média / superior seja um risco e mais um obstáculo à afirmação e 
identidade da região. Importa referir que ainda há bem pouco tempo foi 
autorizada pela Autoridade Florestal Nacional, em 28 de Dezembro de 2010, o 
abate e arranque de 774 sobreiros adultos e 191 jovens, de 140 azinheiras adultas 
e 174 jovens, só no Lanço B do IP8 – nó de Grândola Sul. Com o traçado do IC 33, 
quantos sobreiros mais serão abatidos, exactamente na mesma zona ? 

 

 

Muitas explorações agrícolas detêm gado bovino, ovino e porcino em regime 
extensivo, por norma utilizando raças autóctones, cuja criação é premiada pelo 
Estado Português e pela EU no sentido da sua conservação. A criação de gado em 
regime extensivo necessita de espaço e de tranquilidade e, obviamente não 
combina com estradas deste tipo. 

 

 

Quanto aos pinhais mansos temos de considerar a evolução muito acentuada do 
valor da pinha para posterior transformação em miolo puro, tendo como objectivo 
o consumo humano. Representa uma receita e um alto valor patrimonial  para o 
produtor assim como está na base de uma industria que exporta quase toda a 
produção para países como a Espanha ou Itália. É  uma “fileira”  que tem a sua 
base nesta floresta e chega à exportação, com a consequente diminuição da 
dependência externa e efeitos positivos na balança de transacções nacional. 

 

Devemos ainda considerar o sequestro de carbono, situação na ordem do dia. O 
sistema florestal e as pastagens semeadas permanentes biodiversas, ricas em 
leguminosas, têm capacidade para dar um importante contributo  no cumprimento 
das metas do Protocolo de Quioto assinado, oportunamente, por Portugal. 
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2.� Concelho de Ferreira do Alentejo (Trecho 1, opção B do traçado proposto): neste 
particular o que se escreveu no ponto anterior quanto ao sistema “ montado” vale 
de igual forma. 

Cumpre referir que nas áreas onde predominam os solos de maior capacidade 
tem-se efectuado vultosos investimentos nos sectores do azeite, do vinho ou da 
uva de mesa de qualidade. A introdução de um acidente artificial (IC 33) nos olivais 
e vinhas, significa o aumento dos custos de produção exigindo mais dispêndio de 
energia e de mão de obra nos diversos trabalhos (monda, trabalhos fito-sanitários 
e apanha). Os presentes olivais ou vinhas são investimentos de longo prazo, 
normalmente conseguidos através de complexas engenharias financeiras, onde o 
aparecimento superveniente de custos inesperados pode desequilibrar a rubrica 
de custos, podendo condicionar o próprio projecto. 

 

Acresce que o Estado e a União Europeia fizeram (e ainda fazem) um avultadíssimo 
esforço no regadio – falamos do sistema de rega do Alqueva que abrange grande 
parte do Concelho de Ferreira do Alentejo. São projectos de grande envergadura 
que o atravessamento de uma nova via acrescerá mais condicionamentos. Além do 
regadio público, existem importantes investimentos privados neste sector, em 
plena produção e que serão também bastante prejudicados, alguns mesmo 
inviabilizados. 

 

III – A sócio - economia das zonas afectadas: 

 

Trata-se de uma zona onde predomina a economia rural ou seja, onde a maioria 
dos agregados familiares trabalham na agricultura ou em actividades a ela ligadas . 

 

 

 

 

1.� Trabalho permanente: Inclui os colaboradores em empresas agrícolas que 
normalmente têm também, actividades pecuárias e cinegéticas. 
Operadores de máquinas agrícolas, tratadores de gado, guardas florestais 
etc.  

 

 

2.� Trabalho sazonal: A extração de cortiça, a apanha de pinhas, poda de 
árvores, apanha de azeitona, são  fontes de emprego para muitas famílias. 
Embora a mão-de-obra masculina predomine em virtude da exigência 
física dos trabalhos, não raro é ver-se quase todo um agregado familiar em 
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redor destas actividades. Por outro lado, a colheita de cogumelos, 
espargos, túberas, mel, etc, constituem um complemento importante. 

 

Verifica-se, assim, que as actividades sócio-económicas da região centram-se 
quase exclusivamente na agricultura e, sobretudo, nas actividades ligadas directa e 
indirectamente à silvicultura. 

 

 

IV – Fauna selvagem autóctone: 

 

A ser construído, o IC 33 interferirá negativa e comprovadamente com uma área 
classificada ao abrigo de regimes de conservação da natureza (a ZPE de Évora) a 
qual, por sua vez, se inclui em IBA – “Important Bird Area” -  afirma-se que o 
traçado proposto nas zonas aqui tratadas interfere com espécies raras e da maior 
valia para a zona agora considerada e onde se incluem as linhas de água  Sado e 
Xarrama. 

 

Assim temos de considerar as espécies de reduzida mobilidade: sapos, a víbora, o 
gato-bravo, o rato Cabrera, a lontra, o lagarto-da-água e outros.  Estes animais  são 
frequentemente atropelados nas sua tentativas de atravessamento das faixas de 
rodagem. 

 

Espécies que necessitam de pouco nível de ruido e muito espaço envolvente 
também verão cerceadas a sua possibilidade de reprodução e multiplicação, a 
saber: a abetarda, o sisão, o francelho e o falcão peregrino. Poderão ainda 
considerar-se os grous (estes mais representativos na planície de Évora).  

 

Todos estes animais são um importantíssimo agente  “polinizador”, “semeador” e 
propagador de espécies florestais que vão desde o sobreiro e da azinheira até ao 
pinheiro, passando por variadíssimas espécies de vegetação as quais, muitas vezes, 
servem de locais naturais e priviligiados de refúgio, alimentação e nidificação de 
outras tantas espécies selvagens.  

Outro factor que não podemos ignorar é o acréscimo do risco de incêndio, pois 
como se sabe e as estatísticas comprovam, uma grande parte dos incêndios têm o 
seu inicio junto a estradas.  

 

Pelo exposto e tendo o traçado proposto cerca de 75 quilómetros, uma largura de 
I.C. com duas faixas de rodagem e um tráfego estimado de 4.000 veículos ligeiros e 
pesados, por dia, parece fácil compreender que a sua construção teria  
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consequências muito nefastas em todo este eco-sistema muito delicado e próprio 
da região.  

 

 

V – Vias existentes e que são soluções alternativas ao I.C.33: 

 

A)�  Grândola – Alcácer do Sal – Montemor – Évora 

B)� Ferreira do Alentejo – Torrão – Évora 

C)�  Odivelas (Sta. Margarida) – Évora 

D)� A 2 – A 26 

E)� Grândola ( futura IP8) – Beja – Évora 

 

VI – Conclusões:  

 

1.� Tendo sido explanadas as considerações acima escritas, forçoso é concluir-se não 
estar a Associação de Grândola  de acordo com a implementação do I.C. 33; 

2.� Assistem razões sociais, económicas, ecológicas e paisagísticas que ditam a não 
concordância do I.C. 33; 

3.� Enumeraram-se 5 alternativas de vias que conduzem aos mesmos destinos 
(Grândola – Évora) sem necessidade de mais um I.C.; 

4.� Finalmente e para concluir, parece-nos que através das alternativas apontadas, 
com obras de beneficiação e/ou de conservação dos traçados existentes, seria 
possível melhorar largamente as condições de circulação evitando provocar um 
impacto tão negativo na região. 

 

 

 

 

Grândola, 23 de Janeiro de 2011 
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PARECER 
 

 

A ANPC – Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça;  

Consultada por; 

Maria  Elisa  Sacadura Mexia  de Almeida  da  Cunha  Rego,  concessionária  da  Zona  de  Caça 
Turística  (ZCT)  do  Outeiro  da  Mina,  processo  n.º  1801  AFN,  abrangendo  vários  prédios 
rústicos sitos nas freguesias de Azinheira de Barros e São Mamede, município de Grândola e 
de  Figueira  de  Cavaleiros,  município  de  Ferreira  do  Alentejo  com  uma  área  de  1.139,00 
hectares; 

No  sentido  de  se  pronunciar  sobre  os  impactes  que  prevê  virem  a  ocorrer  ao  nível  da 
exploração cinegética e preservação dos recursos faunísticos na ZCT do Outeiro da Mina, pela 
implementação do projecto de construção do  IC33 Grândola  (A2)/Évora  (IP2), cujo  traçado 
em estudo incluí alternativas que atravessam esta zona de caça; 

Emite parecer nos termos adiante descritos: 

 

SOBRE A ZCT DO OUTEIRO DA MINA 

A  ZCT  do  Outeiro  da  Mina  tem  um  elevado  potencial  para  a  exploração  cinegética, 
nomeadamente das espécies: 

• Caça maior: javali 

• Caça  menor:  pombo‐torcaz,  perdiz‐vermelha,  coelho‐bravo,  lebre,  rola‐comum, 
patos, codorniz e galinhola. 

Para além destas espécies, verifica‐se um aumento recente das populações de veado e gamo, 
espécies que se prevê poderem vir a ter aproveitamento cinegético considerável dentro de 2 a 
5 anos. 

A área de montado de sobro e pinhal existente nesta ZCT constituí uma  importante área de 
dormida  e  de  alimentação  para  o  pombo‐torcaz,  espécie  cujas  populações  invernantes 
permanecem na região durante o período compreendido geralmente entre Outubro e Março.  

Destaca‐se  o  facto  da  mancha  florestal  do  Outeiro  da  Mina  constituir  uma  importante 
dormida  de  pombo‐torcaz,  situada  entre  as dormidas da Aniza  (a poente)  e do Brunhal  (a 
nascente). O conjunto destas três dormidas recebe frequentemente contingentes de pombos 
invernantes cuja contagem máxima foi de mais de 1.200.000 aves, sendo variável de ano para 
ano em função das condições climatéricas, produção de bolota e dinâmica da população. 

A  dormida  do  Outeiro  da  Mina  recebe  nos  anos  de  boa  invernada,  entre  100  a  200  mil 
pombos, sendo a dormida da Aniza (mancha adjacente ao Outeiro da Mina) a mais importante 
das três. 

A espécie cinegética mais  importante para esta ZCT, em termos económicos e de volume de 
caçadas, é o pombo‐torcaz, sendo as restantes espécies complementares. 
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A  caça é explorada ao  longo de  todo o ano, nomeadamente os  javalis,  intensificando‐se as 
jornadas  de  caça  no  período  que  decorre  entre  Agosto  e  Fevereiro,  altura  em  que  são 
exploradas várias espécies de caça menor. 

Os métodos de caça praticados incluem a espera, aproximação, montaria e batida para a caça 
maior, ao passo que a caça menor é explorada de espera, salto, batida, com furão e corricão. 
Dependendo do tipo de caça e das espécies visadas, participam nas jornadas de caça entre um 
(e.g. na caça de espera ao javali) e várias dezenas de caçadores (e.g. na caça de montaria ao 
javali ou na caça de salto ao coelho, à perdiz e à lebre). 

 

IMPACTES PREVISTOS AO NÍVEL DA EXPLORAÇÃO CINEGÉTICA 

Caso  venha  a  concretizar‐se  a  construção  do  IC33  Grândola  (A2)/Évora  (IP2),  ocorrerá  de 
imediato uma restrição à exploração cinegética numa faixa de 100 metros para cada lado da 
via construída, por imposição da «Área de protecção» definida pela alínea c), do número 1 do 
Artigo 53.º do Decreto‐Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a redacção que lhe é conferida 
pelo Decreto‐Lei  n.º  201/2005,  de  24  de Novembro.  Esta  «Área  de  protecção»  visa  evitar 
acidentes com disparos efectuados no decurso de acções de caça.  

Nesse  sentido, de acordo com as alternativas de  traçado avaliadas, prevê‐se que a zona de 
caça  venha  a  sofrer  uma  redução  efectiva  na  área  passível  de  exploração  cinegética,  que 
variará, no mínimo, entre os 103,50 hectares e os 115,00 hectares. A esta redução, acresce a 
redução da potencialidade de exploração de caça que vai muito para além da faixa definida 
pela  «Área  de  protecção»,  tendo  em  conta  a  perturbação  prevista,  com  de  seguida  se 
descrimina. 

Assim,  para  além  do  impacte  negativo  que  decorre  da  redução  de  área  cinegética,  por 
imposição da  legislação em vigor, prevê‐se que venham a ocorrer outros  impactes negativos 
muito  significativos  e  permanentes  ao  nível  da  exploração  cinegética,  que  resultam  da 
conjugação de: 

• efeito barreira causado pela via; 

• perturbação que deriva dos trabalhos a  implementar, durante a fase de construção, 
bem como da subsequente perturbação causada pelo tráfego rodoviário, em fase de 
exploração,  efeito  que,  tendo  em  conta  a  sensibilidade  à perturbação  evidenciada 
pela generalidade das espécies cinegéticas  (com destaque para o pombo‐torcaz e o 
javali), poderá abranger uma  faixa muito significativa em  torno da via  rodoviária, a 
qual  irá  depender  da  topografia  do  terreno,  traçado  da  via  e  elementos  barreira 
existentes. 

Acrescem  aos  impactes  acima  identificados,  a  destruição  de  habitat  com  carácter 
permanente, que irá ocorrer: 

• na zona  sudoeste da ZCT –  redução da área de montado de sobro e de pinhal que 
constituí uma importante área de dormida e alimentação para o pombo‐torcaz;  

• na  zona  noroeste  da  ZCT  –  redução  da  área  de  mancha  de  caça  maior  (matos  e 
corredor ripícola); 

Tendo em conta os impactes previstos, prevê‐se à partida que ocorra uma depreciação muito 
significativa da ZCT do Outeiro da Mina, incluindo: 
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• Redução significativa do número de portas de pombos  (pelo menos 6 das 10 portas 
que existem actualmente), em resultado da perturbação prevista durante as fases de 
construção e de exploração; 

• Provável  eliminação  da  dormida  de  pombo‐torcaz  na  ZCT  do Outeiro  da Mina,  em 
resultado da perturbação prevista durante as fases de construção e de exploração; 

• Eliminação das  caçadas de  salto ao  coelho,  lebre e perdiz, por dividirem a  zona de 
caça em duas áreas separadas por faixa de cerca de 230 metros (Área de protecção à 
via rodoviária); 

• Forte  limitação  (ou  inclusivamente  impedimento)  da  montaria  aos  javalis,  por 
passagem  da  via  na  proximidade  da  mancha  de  caça  maior  existente  (por  efeito 
conjugado da área de protecção à via e perturbação causada pelo tráfego); 

• Redução  significativa  do  número  de  portas  para  a  caça  de  espera  ao  javali, 
nomeadamente as portas que ficariam situadas na proximidade da via rodoviária. 

Em súmula, considera‐se que, com a construção do IC33 Grândola (A2)/Évora (IP2),  a ZCT do 
Outeiro  da  Mina  ficará  fortemente  limitada  e  condicionada  do  ponto  de  vista  da  sua 
potencialidade  para  a  exploração  cinegética,  prevendo‐se  impactes  negativos  muito 
significativos e permanentes, os quais são dificilmente mitigáveis.  

 

RECOMENDAÇÕES 

Pela  análise  da  situação  em  causa,  recomenda‐se  a  avaliação  de  outras  alternativas  de 
traçado, nomeadamente para nascente da área considerada, tendo em conta se prever que 
tal permitiria diminuir significativamente os impactes nos habitats (com destaque para a área 
de montado de sobro e pinhal), bem como diminuir os impactes nas populações invernantes 
de pombo‐torcaz e nas potencialidades cinegéticas da ZCT do Outeiro da Mina e zonas de caça 
limítrofes. 

Do ponto de vista da conservação dos recursos cinegéticos e dos habitats, com destaque para 
a protecção do montado de sobro, considera‐se que a área a nascente da ZCT do Outeiro da 
Mina, com ocupação do solo dominada por olival e culturas agrícolas constituí à partida uma 
zona que permitiria a passagem da via proposta com impactes ambientais significativamente 
inferiores. 

Caso o projecto venha a avançar, optando por um dos traçados propostos, deverão então ser 
contempladas medidas de minimização dos impactes que incluam, entre outras, a construção 
de  barreiras  sonoras,  vedação  da  via  para  reduzir  os  riscos  de  colisão/mortalidade  e 
passagens para fauna, acompanhadas de compensação real para a depreciação do potencial 
de  exploração  cinegética  na  ZCT  do Outeiro  da Mina,  bem  como medidas  compensatórias 
para as perdas de habitat e impactes negativos na população invernante de pombo‐torcaz. 

Lisboa, 20 de Janeiro de 2011 

 
João M. B. Silva Carvalho 
Secretário‐geral 
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IC 33 – Grândola / Évora 

Consulta Pública – Estudo de Impacte Ambiental 

 

Exposição de Interessado(a): 

 

1 - Interessado:  

Maria de Lurdes Simões Alves de Noronha Lopes 

Maria Isabel Simões Alves de Noronha Cabral Meneres,  

Maria da Graça Simões Alves de Noronha Mendes de Almeida,  

Maria Teresa Simões Alves de Noronha Pissarra,  

Maria Madalena Simões Alves de Noronha Cabral Meneres   

Maria João Simões Alves de Noronha,  

 

todas residentes no Monte das Flores, 7000 ÉVORA, na qualidade de proprietárias. 

 

Sociedade Agrícola do Monte das Flores Sul, Lda, com sede no Monte das 

Flores, em  Évora,  NIPC 504 709 488, na qualidade de exploradora. 

 

2 -  Prédios Afectados: 

Rústico, designado Monte das Flores, sito na freguesia de Nossa Senhora da 

Tourega, concelho de Évora. 

 

O Imóvel em questão, afectado pelo Traçado A, resulta do fraccionamento de um só 

imóvel, sendo hoje objecto de exploração agrícola conjunta pois num predomina o 

montado e noutro predominam solos com maior aptidão para culturas anuais e 

prados, quer pela estrutura dos solos, disponibilidade hídrico, forma de dispersão de 

árvores e composição do sob coberto. 

 

O assento de lavoura e casa de habitação só existem num dos imóveis. 
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O gado que actualmente faz parte da exploração efectuada pela Sociedade 

exploradora corre parcialmente o imóvel em questão, para que se consiga 

complementar a extensificação do efectivo pecuário, com evidentes vantagens 

ambientais face a uma exploração mais intensiva. 

 

A actual exploração resulta assim num enorme equilíbrio quer do ponto de vista 

económico quer ambiental pois a complementaridade entre os diferentes tipos de 

manchas de solos e do montado resulta na plenitude em termos do respeito pela 

capacidade fundiária e ambiental existente. 

 

3 - Análise de impactes negativos dos traçados A e B e respectivas soluções para a  

diminuição de prejuízos sofridos. 

 

3.1- TRAÇADO A 

Face à leitura que se faz dos elementos gráficos disponíveis, que não são muito 

exactos, o traçado proposto atravessa o imóvel em referência na transversal, 

próximo do cruzamento do novo IC33 com a EN 114, a cerca de 6 kms  de Évora. 

 

Esta solução, ao que parece, divide sempre o imóvel em, pelo menos, duas partes 

distintas, ficando uma das partes com uma dimensão quase insusceptível de 

aproveitamento economicamente viável. 

 

Do ponto de vista agrícola a Herdade fica bastante afectada, prevendo-se assim a 

possibilidade de abandono da actividade ou diminuição do efectivo pecuário, com a 

implementação da obra, bem como a inexistência de interesse de qualquer outra 

pessoa para explorar o imóvel nas condições futuras, porquanto deixará de ser 

rentável, tal como hoje o conhecemos. 

 

O gado também terá dificuldades acrescidas uma vez que o seu maneio terá que ser 

garantido por passagens superiores, que permitam a circulação de animais, 
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tractores com reboque, máquina de debulha e outra alfaias de elevada dimensão, 

questões estas que deverão ser acauteladas. 

 

Nesse sentido, deverá ser respeitada a passagem superior hoje existente ou 

efectuada nova construção que permita o gado passar sem qualquer inconveniente 

por cima da linha de comboio, no preciso ponto onde está demarca a passagem 

superior C.F. 60.1A. 

 

 

 

A garantia daquele ponto de passagem é essencial para, em primeiro lugar como já 

foi referido garantir o bom maneio do gado dentro da propriedade, assim como, é 

essencial para o abeberamento dos animais, deslocando-se sem problemas entre os 

pontos de água disponíveis. 
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Também pelo identificado pontão 61. 1 A deve ser garantida a passagem superior 

de pessoas, animais e máquinas. 

 

Uma vez que a parte sul - oeste do traçado, será futuramente uma parte sobrante de 

pequenas dimensões, deveria inclusivamente o próprio traçado ser alterado cerca de 

uns 100 metros e a construção ser levada a efeito na linha de estrema entre o Monte 

da Flores e propriedade confinante. 

 

 

 

Melhor identificando, o traçado escolhido deveria respeitar a linha a preto 

identificada na planta entre a PSCF. 60. 1 A e  a PS 63.1 A. 
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Um Pouco mais a norte, também o traçado do IC33 deveria ser revisto e a linha de 

estrada ser projectada um pouco mais a sul, confinando com a linha do comboio, 

local, onde inclusivamente hoje existe uma estrada, construída em terreno 

expropriado pela REFER que dá acesso a várias propriedades, nesse sentido, 

aproveitava-se um traçado já hoje utilizado por todos, passando também a P.S. 59.1 

A por cima da linha de comboio. 

 

No que toca à P.S. 6.1 – LIG EN 114, deve a mesma ser garantida uma vez que é 

essencial para a exploração efectuada pela sociedade exploradora, sendo apenas 

de referir que deve ser construída uma outra passagem superior mais a sul, que 

permita a circulação por cima da linha de comboio. 
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E,  
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Face ao exposto, existia actualmente um equilíbrio entre a fauna, avifauna e restante 

envolvente ambiental que se conjugava perfeitamente com a exploração agrícola 

actualmente em curso e turística potencial para a qual já se deram alguns passos 

em termos fundiários e de instrumentos de gestão territorial, que será destruída pela 

construção da obra ora em consulta pública, caso se opte pela soluções acima 

referidas, sem que sejam garantidas as alterações ora propostas, garantido o 

acesso por via de passagens superiores a todas e entre todas as parcelas 

sobrantes. 

 

3.2 – TRAÇADO B  

Esta solução, ao que parece é a mais barata, a que melhor defende os interesses 

nacionais, dos proprietários e exploradores, não obrigando à expropriação de 

qualquer parcela da exploração agrícola deste nosso Constituinte. 

                        

4-Reserva: uma vez que os elementos (gráficos e descritivos) disponíveis à data são 

limitados, os interessados reserva-se o direito de suscitar novos impactes quando for 

disponibilizada informação mais pormenorizada 

 

 

P.D. 

O ADVOGADO 

 

 

 

(Bernardo Bagulho Albino) 

 

 






























